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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 9 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando a necessidade de cumprimento da decisão judicial pro-
ferida nos autos do Mandado de Segurança, Processo nº 0803782-
49.2022.8.14.0000, impetrado por caEl SaNToS fErNaNdES, em des-
favor do Estado do Pará;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2022/440688,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 34, §1º da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janei-
ro de 1994, caEl SaNToS fErNaNdES, para exercer o cargo de investiga-
dor de Polícia civil, com lotação na Polícia civil do Estado do Pará – PcPa.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 9 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 838520

d e c r e t o Nº 2546, de 9 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$ 5.499.880,45 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$ 5.499.880,45 (cinco Milhões, Qua-
trocentos e Noventa e Nove Mil, oitocentos e oitenta reais e Quarenta e 
cinco centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011569514987658 - SEdoP 0101 449051 309.557,72
071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 1.623.296,91

111050412212978339 - casa civil 0101 319011 2.780.000,00
241012266314988788 - SEdEME 0101 339014 17.000,00
241012266314988788 - SEdEME 0101 339033 10.025,82
642011030215078288 - fHcGV 0269 339030 750.000,00
722012312212978338 - JUcEPa 0261 449052 10.000,00

ToTal 5.499.880,45

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

071011545115087556 - SEdoP 0101 444042 666.326,25
071011581114997659 - SEdoP 0101 444042 1.266.528,38

101030412212978411 - crG - itaituba 0101 319011 800.000,00
101040412212978412 - crG - altamira 0101 319011 800.000,00
101050412212978609 - crG - redenção 0101 319011 800.000,00

101060412212978610 - crG - Breves 0101 319011 380.000,00
241012266314988787 - SEdEME 0101 339014 10.000,00
241012266314988787 - SEdEME 0101 339033 57,95
241012266314988789 - SEdEME 0101 339014 7.000,00
241012266314988789 - SEdEME 0101 339033 9.967,87
642011030215078289 - fHcGV 0269 449052 750.000,00
722012312212978338 - JUcEPa 0261 459061 10.000,00

ToTal 5.499.880,45

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 9 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 2547, de 9 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 EXcESSo dE 
arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 138.458.465,99 para reforço de dota-
ção(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 i 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$ 138.458.465,99 (cento e Trinta e 
oito Milhões, Quatrocentos e cinquenta e oito Mil, Quatrocentos e Sessen-
ta e cinco reais e Noventa e Nove centavos), para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011230615098477 - SEdUc 0101 339030 2.512.465,00
161011233112978311 - SEdUc 0101 339046 70.000.000,00
211010612212974668 - SEGUP 0101 339030 2.000.000,00
211010612815028832 - SEGUP 0101 339039 400.000,00
211010618115028261 - SEGUP 0101 339037 2.000.000,00
211010618115028261 - SEGUP 0101 339040 1.000.000,00
211010618115028264 - SEGUP 0101 339039 300.000,00
211010618115028838 - SEGUP 0101 339039 4.300.000,00

401010612212978338 - Polícia civil 0101 339037 1.685.886,00
401010612212978338 - Polícia civil 0101 339039 481.087,00
401010612212978338 - Polícia civil 0101 339092 487.942,00
401010612615088238 - Polícia civil 0101 339030 202.386,00
401010612615088238 - Polícia civil 0101 339140 599.879,00
401010612615088238 - Polícia civil 0101 339192 224.928,00
401010618115028266 - Polícia civil 0101 339014 200.000,00
401010618115028266 - Polícia civil 0101 339033 1.410.635,00
401010618115028266 - Polícia civil 0101 339036 150.000,00
401010618115028266 - Polícia civil 0101 339039 1.315.240,00
401010618115028266 - Polícia civil 0101 339092 242.017,00
401010633112978311 - Polícia civil 0101 339046 1.003.592,00

472011333112978311 - fcG 0101 339046 423.452,00
562012133112978311 - iTErPa 0101 339046 254.746,00

652012433112978311 - fUNTElPa 0101 339046 682.375,88
682010833112978311 - faSEPa 0101 339046 5.278.849,00
761010833112978414 - SEac 0101 339046 95.713,06

792011833112978311 - idEflor-Bio 0101 339046 453.260,00
802010433112978311 - arcoN 0101 339046 357.342,00

901011033112978311 - fES 0101 339046 40.000.000,00
971010342115028283 - SEaP 0101 339092 396.671,05

ToTal 138.458.465,99

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, 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, 9 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 2548, de 9 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$ 543.021,71 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$ 543.021,71 (Quinhentos e Quarenta 
e Três Mil, Vinte e Um reais e Setenta e Um centavos), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0306 449051 543.021,71

ToTal 543.021,71
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art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 9 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 838515

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 1.249/2022-crG, de 09 de agosto de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº. 2022/986260,
rESolVE:
i – conceder a servidora liS do Socorro PaMPloNa da cUNHa da 
coSTa, id. funcional n°. 3156109/1, ocupante do cargo de assistente ad-
ministrativo, pertencente ao quadro de servidores efetivos desta casa civil 
da Governadoria do Estado, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 01/09/2022 a 30/09/2022, correspondente ao período aquisitivo de 
12/03/2010 a 11/03/2013 (2ª parte do triênio 2010/2013).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 09 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 838512

diÁria
.

Portaria Nº 1248/2022-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° 2022/993464, de 5 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de ParaUaPEBaS/Pa, no período de 08 a 10/08/2022.

servidor objetivo

adria liaNa riBEiro da SilVa PEraccHi, matrícula funcional 
nº 57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo coordenador de 

Eventos, lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 9 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 838284

FÉrias
.

Portaria N° 1.247/2022-crG, de 09 de agosto de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/1001248, de 08/08/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 09/08/2022, o gozo 
de férias da servidora criSTilENE oliVEira fErrEira loBaTo, id. fun-
cional nº. 5946241/3, concedido por meio da Portaria nº. 1.153/2022-
CRG, publicada no DOE Nº. 35036, de 06/07/2022, ficando os dias inter-
rompidos para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 09 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 838410
Portaria N° 1246/2022-crG, de 08 de agosto de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/999348, de 08/08/2022;

rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 08/08/2022, o gozo 
de férias da servidora aNa lÚcia rodriGUES NUNES, id. funcional nº. 
57234717/3, concedido por meio da Portaria nº. 866/2022-crG, publicada 
no DOE Nº. 34992, de 02/06/2022, ficando os dias interrompidos para 
gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 08 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 838229

Portaria Nº 1.040/2022-ccG, de 9 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar MaUrÍcio BaraTa fiGUEirEdo, assessor Especial i, na Secretaria 
de Estado de Esporte e lazer – SEEl. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 9 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 838521

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 876/2022 – 
di/cMG, de 09 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Pe-
ríodo: 03 a 05/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação); 2,0 
(pousada); Servidor/Mf: 1º SGT PM rG 20775 Manoel Jacinaldo alves 
cota, 5420105/3; 2º SGT BM rG 2443256 artur Verônico ribeiro filho, 
5598427/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 838360
eXtrato de Portaria Nº 878/2022 – 

di/cMG, de 09 de aGosto de 2022
objetivo: participar de curso de capacitação; destino: Brasília/df; Período: 
10 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); 3,0 (pousa-
da); Servidora/Mf: Jacqueline do Socorro fontes Bentes, 5009049/1; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. orde-
nador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 838365
eXtrato de Portaria Nº 877/2022 – 

di/cMG, de 09 de aGosto de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Pe-
ríodo: 28 a 31/07/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); 
3,0 (pousada); Servidor/Mf: Sd PM rG 40941 renan da Silva Pinho, 
5922322/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 838457
eXtrato de Portaria Nº 879/2022 – 

di/cMG, de 09 de aGosto de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 05 a 08/08/2022; Quan-
tidade de diárias: 4,0 (alimentação); 3,0 (pousada); Servidor/Mf: ales-
sandro da costa Barros, 5947056/2; Eluzane francisca Braga de oliveira, 
5950792/2; Joana Marques da Silva, 5947034/2; Nayara da Silva araújo, 
5947464/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 838507
eXtrato de Portaria Nº 880/2022 – 

di/cMG, de 09 de aGosto de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: capanema/Pa - (ci-
brasa); Período: 30 a 31/07/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimenta-
ção), 1,0 (pousada); Servidor/Mf: 1º TEN PM rG 38882 Marcio da cunha 
Cardoso, 4220585/2; CB PM RG 38923 Jefferson Batista de Almeida, 
04219621/1; cB PM rG 39058 danylo christian Gonçalves da conceição, 
4218905/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 838473

eXtrato de Portaria Nº 881/2022 – 
di/cMG, de 09 de aGosto de 2022

objetivo: em complementação à Port. 876/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 05 a 07/08/2022; 
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação); 2,0 (pousada); Servidor/Mf: 1º 
SGT PM rG 20775 Manoel Jacinaldo alves cota, 5420105/3; 2º SGT BM 
rG 2443256 artur Verônico ribeiro filho, 5598427/2; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;
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eXtrato de Portaria Nº 882/2022 – 
di/cMG, de 09 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 06 a 07/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação), 1,0 
(pousada); Servidor/Mf: 2º SGT BM rG 1785541 Pedro Nazareno dos San-
tos Modesto, 5602289/2; Sd PM rG 41122 Naslo Enrique Sousa Pereira, 
64013151/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 883/2022 – 
di/cMG, de 09 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 06 a 07/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação), 1,0 
(pousada); Servidor/Mf: MaJ QoPM rG 35476 José rogério da Silva Ho-
landa, 57198359/2; 1º TEN QoPM rG 39206 igor alessandro leal farah, 
4220563/2; CB PM RG 38923 Jefferson Batista de Almeida, 04219621/1; 
cB PM rG 36253 Henrique de araujo dos Santos deus Junior, 57222328/2; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 884/2022 – 
di/cMG, de 09 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 04 a 05/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação), 
1,0 (pousada); Servidor/Mf: Sd PM rG 40941 renan da Silva Pinho, 
5922322/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 885/2022 – 
di/cMG, de 09 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 05 a 07/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação), 2,0 
(pousada); Servidor/Mf: 3º SGT PM rG 33226 daniel dos Santos carvalho, 
54194238/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 886/2022 – 
di/cMG, de 09 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Pe-
ríodo: 29 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação), 1,0 
(pousada); Servidor/Mf: 3º SGT PM rG 33226 daniel dos Santos carvalho, 
54194238/3; cB PM rG 36253 Henrique de araujo dos Santos deus Junior, 
57222328/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 887/2022 – 
di/cMG, de 09 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Parauapebas/Pa; 
Período: 06 a 09/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação), 
3,0 (pousada); Servidor/Mf: 1º TEN QoPM rG 39206 igor alessandro 
Leal Farah, 4220563/2; 3º SGT PM RG 34452 Jefferson Patrick Ferreira 
dias, 57199690/2; 3º SGT PM rG 34765 antônio carlos Pereira cereja, 
57198760; cB PM rG 39058 danylo christian Gonçalves da conceição, 
4218905/2; CB PM RG 40557 Frank Bruno Egues Ribeiro, 4219048/3; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. orde-
nador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 838518

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 398/2022-PGe.G., de 08 de agosto de 2022
a Procuradora-Geral do Estado, em exercício, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/856626.
coNSidEraNdo o artigo 13 da lei nº 9.571, de 02.05.2022, que reestru-
tura a carreira de suporte às atividades da Procuradoria-Geral do Estado;
Considerando o resultado final da Comissão de avaliação de títulos para con-
cessão de adicional de titulação, instituída pela Portaria 223/2022-PGE.G., 
de 11.05.2022, publicada no doE nº 34.969 de 13.05.2022.
rESolVE:
coNcEdEr, 10% de adicional de titulação – Especialização, que trata o 
artigo 13 da lei nº 9.571, de 02.05.2022, à servidora Juliana Góes rocha, 
identidade funcional nº 5941099/2 – a contar de 01.07.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNa caroliNa loBo GlUcK PaUl
Procuradora-Geral do Estado, em exercício.

Protocolo: 838165
Portaria Nº 399/2022-PGe.G., de 08 de agosto de 2022
a Procuradora-Geral do Estado, em exercício, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/879994.
coNSidEraNdo o artigo 13 da lei nº 9.571, de 02.05.2022, que reestru-
tura a carreira de suporte às atividades da Procuradoria-Geral do Estado;
Considerando o resultado final da Comissão de avaliação de títulos para con-

cessão de adicional de titulação, instituída pela Portaria 223/2022-PGE.G., 
de 11.05.2022, publicada no doE nº 34.969 de 13.05.2022.
rESolVE:
coNcEdEr, 30% de adicional de titulação – doutorado, que trata o artigo 
13 da lei nº 9.571, de 02.05.2022, à servidora Thais lira Tavares dos San-
tos – identidade funcional 55208958/1 - a contar de 06.07.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNa caroliNa loBo GlUcK PaUl
Procuradora-Geral do Estado, em exercício.

Protocolo: 838168
Portaria Nº 357/2022-PGe.G., 08 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de residual de férias à Procuradora do Estado, 
robina dias Pimentel Viana, identidade funcional nº 54188284/1, no pe-
ríodo de 22.08 a 10.09.2022, referente ao período aquisitivo 2018/2019, 
devendo responder pela coordenadoria da Procuradoria consultiva - PcoN, 
izabela linhares Sauma castelo Branco, id. funcional nº 5930952/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa
republicada por ter saído com incorreções no doe 35.064, de 02.08.2022

Protocolo: 837928

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 401/2022-PGe.G. Belém, 08 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, 05 (cinco) dias de licença saúde à servidora Barbara athay-
de Brilhante, identidade funcional nº 54193594/4, no período de 01.08 a 
05.08.2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 838076

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 005/2022
objeto: aquisição de Sistema de circuito fechado de Televisão iP (cfT-
V-iP) com instalação para a Procuradoria-Geral do Estado do Pará PGE/
Pa no Prédio Sede, Prédio anexo e regional Santarém/Pa, que deverão 
ser entregues e instalados em perfeito funcionamento. deverão ser ain-
da fornecidos os materiais necessários para instalação/funcionamento, in-
cluindo, se necessário, licenças de softwares, parte elétrica, rede lógica, 
aterramento e fontes de energia, conforme quantidades, especificações e 
condições gerais contidas no Edital.
data da abertura: 23/08/2022
Horário: 09:00h (horário de Brasília)
local: www.gov.br/compras/pt-br
dotação orçamentária: funcional Programática: 25101.03.092.1508.8893, 
Elemento de despesa: 339030 e 339039, fonte: 0340.
ordenador responsável: ricardo Nasser Sefer
disponibilidade do edital: www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.
pa.gov.br, www.pge.pa.gov.br, e rua dos Tamoios, nº 1671, Batista cam-
pos, Belém/Pa, cEP: 66.025-540.
responsável pelo certame: cristhiane lene Santos de lima

Protocolo: 837856

diÁria
.

Portaria Nº 397/2022-PGe.G. Belém, 05 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/929837;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias aos 
Procuradores do Estado, Bianca ormanes da cunha, identidade funcio-
nal nº 5896368/1, Marcus Vinicius Nery lobato, identidade funcional nº 
5819946/1 e fabiola de Melo Siems, identidade funcional nº 5703107/2, 
para participar do XlViii congresso Nacional dos Procuradores dos Estados 
e do distrito federal, no período de 29.08 a 01.09.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Gramado/rS
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia

Protocolo: 838069
Portaria Nº 400/2022-PGe.G. Belém, 08 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/995843;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias ao 
Procurador do Estado, Erotides Martins reis Neto, identidade funcional nº 
5930949/1, para participar do XlViii congresso Nacional dos Procuradores 
dos Estados e do distrito federal, no período de 29.08 a 01.09.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Gramado/rS
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 837962
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FÉrias
.

Portaria Nº 402/2022-PGe.G., de 09 de agosto de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
TraNSfErir, para o período de 10.08 a 29.08.2022, o gozo de férias da 
Procuradora do Estado roberta Helena dorea dacier lobato, identidade 
funcional nº 5903376/1, concedida pela PorTaria Nº 329/2022-PGE.G., 
de 30.06.2022, referente ao período aquisitivo 2020/2021, devendo 
responder pelo cargo de coordenador da Procuradoria de Precatórios e 
requisições de Pequeno Valor – PrPV, a Procuradora do Estado Bárbara 
Nobre lobato identidade funcional nº 8400600/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 838459

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

Portaria
.

Portaria n°. 224/2022-GaB/seac
considerando a atribuição conferida, pelo decreto nº 141, de 10 de junho 
de 2019, à esta Secretaria Estratégica de articulação da cidadania de coor-
denar as políticas públicas e programas que integram o TerPaZ;
considerando a necessidade de expandir as políticas públicas e programas 
voltados à solução dos problemas sociais;
o Secretário de Estado da Secretaria Estratégica de articulação da cida-
dania, nomeado pelo decreto de 8 de maio de 2020, publicado no diário 
Oficial do Estado nº. 34.211, às fls. 06, no uso de suas atribuições,
rESolVE:
art. 1º. instituir, no âmbito desta Secretaria, como função, a diretoria 
Extraordinária do TerPaz itinerante, que terá como atribuição a de Gerenciar, 
coordenar e articular as atividades de prevenção social da violência e aten-
dimento aos socialmente vulneráveis, com delimitação espacial, preferencial-
mente, às áreas ainda não abrangidas pelos Territórios das Usinas da Paz.
art. 2º. as atribuições da diretoria Extraordinária incluem, ainda, o cum-
primento das políticas públicas indicadas no art. 2º do decreto nº 141, de 
10 de junho de 2019.
Art. 3º. Compete à Diretoria Extraordinária a classificação das áreas que 
serão alcançadas pelas atividades do TerPaZ, de forma itinerante, segundo 
níveis de complexidade social, econômico e cultural, com o objetivo de 
adequar as ações às necessidades das regiões beneficiadas.
art. 4º. Para as ações do TerPaZ itinerante serão utilizadas, preferencial-
mente, as “carretas da Paz”, com a oferta de capacitação, atualização pro-
fissional e ações de cidadania, seguindo os seguintes eixos:
I- Articular a realização de cursos profissionalizante e de formação técnica 
junto à Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia, Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica – SECTET, ficando ao encargo desta última as 
metodologias, seleção de professores e a certificação;
II- Realização de cursos de capacitação, atualização profissional, Oficinas, 
Workshops e Seminários, que ficarão sob responsabilidade da SEAC, po-
dendo ser firmadas parcerias com outras instituições para a sua execução;
iii- coordenar, desenvolver e executar atividades voltadas à ações de ci-
dadania, de beneficiamento social e assistencial das comunidades ofereci-
das pela própria SEac ou por associação com outros órgãos e entidades, 
a partir das demandas oriundas das comunidades ou da constatação da 
necessidade de assistência e atendimento, a partir dos órgãos de governo, 
componentes da política pública Territórios pela Paz.
art. 5º. a criação da diretoria Extraordinária do TerPaz itinerante não im-
portará em aumento de despesas, nem em criação de cargos públicos
art. 6°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 7° fica revogada a Portaria n°. 223/2021-GaB/SEac.
Gabinete do Secretário, Belém, 09 dias do mês de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 838395

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGao eLetrÔNico Nº. 09/2022-seac
Processo Nº. 2022/72942
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, 
através de seu Pregoeiro, comunica a data de abertura da licitação na mo-
dalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo MENor PrEÇo por loTE, Modo 
dE diSPUTa “aBErTo”, Para a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada Na PrESaTaÇÃo dE SErViÇoS dE aGENTE dE PorTaria, a SErEM 
EXEcUTadoS NoS diVErSoS PoSToS localiZadoS NaS dEPENdEN-
ciaS dE dUaS UNidadES daS USiPaZ MoS MUNiciPioS dE caNaÃ doS 
caraJaS E ParaUaPEBaS.
daTa da aBErTUra: 24/08/2022 –
Às 11:00 HoraS.

local: https://www.comprasnet.gov.br/ Edital encontra-se acessível nos 
sites: http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de obtenção 
por esses meios, estará disponível na av. doutor freitas, n° 2531, Pedrei-
ra, Belém/Pa cEP: 66.087-812 - Belém/Pa, fone: (91) 98468-7604, no 
horário de 09:00 às 16:00, em dias úteis.
lUiZ fErNaNdo SoUZa loBaTo
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETario dE ESTado/SEac

Protocolo: 838387

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 223/2022-GaB/seac
Belém Pa, 08 de agosto de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Memo. 035/2022- dicar/SEac e Prot. 2022/979947
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. 1.600,00 (mil e seiscen-
tos reais), a servidora dEBora doS SaNToS liMa, Matrícula 5888105-5, 
cPf 747.790.872-87, para atender despesas de pequeno vulto necessárias 
para aferição dos Tacógrafos dos 2 (dois) cavalos Mecânicos do Projeto 
carretas forMaÇÃo ProfiSSioNal, conforme discriminação:
• Serviços Pessoa Juridica – PJ – 339039... R$. 1.185,32
• Taxas Federais – 339047... r$. 414,68... r$. 414,68
i. o prazo para aplicação do Suprimento de fundos deverá ser de 30 (trin-
ta) dias, a contar da emissão da ordem Bancária,
ii. a prestação de contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o 
término da aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer no 
prazo determinado.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 08 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 837941

oUtras MatÉrias
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo 005/2022-seac
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cida-
daNia, escrito no cNPJ/Mf sob no 37.205.760/0001-45, e a empresa J.M 
dE SoUSa JUNior, inscrita no cNPJ nº 10.715.575/0001-44.
do oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de rá-
dio comunicadores (walkie-talkies), para suprir as necessidades das Usinas 
da Paz – USiPaZ da Terra firme, Guamá e Jurunas.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso ii, da lei 
federal 8.666/93 e decreto nº. 2.168 de 10 de março de 2010.
Valor ToTal: r$ 2.548,50 (dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais 
e cinquenta centavos)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Unidade orçamentária: 760101 – SEac; 
função: 08 – assistência Social; Subfunção: 122 – administração Geral; 
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; Projeto atividade: 8408 – admi-
nistrativo; Natureza da despesa: 449052 – Material Permanente; fonte de 
recursos: 0101000000 – recursos ordinários; ação: 278308 – aquisição de 
Material; Plano interno: 4120008408E – Manutenção do adm. – Permanente.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado de articulação da cidadania

Protocolo: 838301
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo 005/2022-seac
considerando o Parecer do Jurídico nº. 243/2022-NUJUr/SEac, reconhe-
ço e ratifico o Termo de Dispensa de Licitação no 005/2022– SEAC, com 
fulcro no rt. 24, inciso ii, da lei federal 8.666/93 e decreto nº. 2.168 de 
10 de março de 2010, visando à despesa com a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de rádio comunicadores (walkie-talkies), 
para suprir as necessidades das Usinas da Paz – USiPaZ da Terra firme, 
Guamá e Jurunas, pela empresa J.M dE SoUSa JUNior, inscrita no cNPJ 
nº 10.715.575/0001-44.
Valor ToTal: r$ 2.548,50 (dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais 
e cinquenta centavos)
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado de articulação da cidadania

Protocolo: 838306

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

terMo de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
o Estado do Pará, por intermédio da aUdiToria GEral do ESTado - aGE, 
com sede na rua Municipalidade N° 1655, Bairro: Umarizal, cEP: 66050-
350, na cidade de Belém/Pa, inscrita no cNPJ sob o Nº 03.269.619/0001-
94, neste ato representada pelo auditor-Geral do Estado o Sr. JoSÉ rU-
BENS BarrEiroS dE lEÃo, nomeado pelo decreto, de 29 de junho de 
2020, publicado no d.o.E. Nº 34.267 em 30 de junho de 2020, inscri-
to(a) no cPf Nº 121.178.702-87, portador da carteira de identidade Nº 
1894897-Pc/Pa, torna público que, após constatada a regularidade da ins-
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trução do Processo administrativo Eletrônico - PaE Nº 2022/585711, con-
forme Parecer Prévio Nº 079/2022-GEJUr/aGE, aderiu à ata de registro 
de Preços 007/2021-TcM, oriunda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 011/2021/
TcM/Pa, referente ao ProcESSo NºPa202112995-TcM, na condição de 
partícipe, visando a contratação de empresa especializada para o forne-
cimento e instalação de mobiliário, em diversas salas, para atender as 
necessidades da AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE, conforme especifi-
cados no Termo de referência - anexo i do Pregão Eletrônico Nº 011/2021/
TcM/Pa e anexo i do contrato Nº 012/2022-aGE, junto a Empresa cENTra 
MoVEiS S/a, cNPJ Nº 25.071.568/0001-24, situada à rodovia Br-116, Nº 
11760, KM-142, 1º andar, Jardim Eldorado, caxias do Sul/rS, cEP: 95059-
520, vencedora do certame.

item descriçao Qtd Valor  Unitário Valor total
tÉrreo

1- aUditÓrio

1.1 PolTroNa dE aUdiTÓrio coM aSSENTo rEBaTido E PraNcHE-
Ta EScaMoTEaVEl 48 r$ 1.862,92 r$ 89.420,16

1.2
PolTroNa dE aUdiTÓrio coM TaMaNHo GraNdE coM 

1000 MM dE larGUra, aSSENTo rEBaTido E PraNcHETa 
EScaMoTEaVEl

1 r$ 3.529,92 r$ 3.529,92

1.3 MESa rETaNGUlar 01 PoSTo MEdiNdo 1400X715X735MM 
(lxPxH) 3 r$ 2.296,76 r$ 6.890,28

1.4 GaVETEiro VolaNTE 02 GaVETaS +  GaVETÃo Para PaSTaS 
SUSPENSaS MEdiNdo 330x500x626,70mm (lxPxH) 3 r$ 771,44 r$ 2.314,32

1.5 cadEira GiraToria ENcoSTo alTo, aPoio dE BraÇoS 3 r$ 1.328,43 r$ 3.985,29
1.6 PUlPiTo EM Mdf 60X60 aMadEirado 1 r$ 3.350,69 r$ 3.350,69

SUBToTal aUdiTÓrio : r$ 109.490,66
2- saLa de reUNiÃo

2.1 MESa Para rEUNiÃo MEdiNdo 4800X1300MM (lxP) coM SiSTE-
Ma dE ElETrificaÇÃo 1 r$ 10.803,08 r$ 10.803,08

2.2 cadEira GiraToria ENcoSTo alTo, aPoio dE BraÇoS 14 r$ 1.328,43 r$ 18.598,02
2.3 arMario BaiXo 4 PorTaS 1400x500x683MM (lxPxH) 1 r$ 1.622,65 r$ 1.622,65

 SUBToTal Sala dE rEUNiÃo: r$ 31.023,75
1º aNdar

3- aUditor-GeraL

3.1 PolTroNa dE ESPEra 01 lUGar MEdiNdo 780X800X830MM 
(lXPXH) 3 r$ 2.434,32 r$ 7.302,96

3.2 MESa laTEral MEdiNdo 600X600X600MM 1 r$ 2.189,13 r$ 2.189,13
SUBToTal aUdiTor-GEral: r$ 9.492,09

2º aNdar
4- aUditores GeaUd

4.1 MESa dUPla iNicial MEdiNdo 1400X1400X735MM (lxPxH) 5 r$ 3.537,59 r$ 17.687,95

4.2 diViSorES dE MESa froNTaiS rEVESTidoS EM laMiNado 
MElaMiNico MEdiNdo 1200x270MM (lxH) 5 r$ 162,49 r$ 812,45

4.3 GaVETEiro VolaNTE 02 GaVETaS + GaVETao Para PaSTaS 
SUSPENSaS MEdiNdo 330x500x626,70mm (lxPxH) 10 r$ 771,44 r$ 7.714,40

4.4 cadEira GiraToria ENcoSTo alTo, aPoio dE BraÇoS 10 r$ 1.328,43 r$ 13.284,30
SUBToTal aUdiTorES GEaUd : r$ 39.499,10

5- coPa

5.1 cadEira fiXa, EMPilHaVEl, ESPaldar BaiXo, EM PoliPro-
PilENo 8 r$ 328,43 r$ 2.627,44

SUBToTal coPa: r$ 2.627,44
3º aNdar

6- BiBLioteca
6.1 cadEira GiraToria ENcoSTo alTo, aPoio dE BraÇoS 13 r$ 1.328,43 r$ 17.269,59
6.2 MESa rEUNiao rEdoNda coM 910MM dE diaMETro 3 r$ 1.358,89 r$ 4.076,67

6.3 MESa rETaNGUlar iNicial 01 PoSTo MEdiNdo 
1400X715X735MM (lxPxH). 1 r$ 2.296,76 r$ 2.296,76

6.4 GaVETEiro VolaNTE 02 GaVETaS + GaVETao Para PaSTa 
SUSPENSa MEdiNdo 330x500x626,70mm(lxPxH) 1 r$ 771,44 r$ 771,44

SUBToTal BiBlioTEca : r$ 24.414,46
7- arQUiVo GeraL

7.1 MESa rETaNGUlar iNicial 01 PoSTo MEdiNdo 
1400X715X735MM (lxPxH). 3 r$ 1.328,43 r$ 3.985,29

7.2 GaVETEiro VolaNTE 02 GaVETaS +  GaVETÃo Para PaSTaS 
SUSPENSaS MEdiNdo 330x500x626,70mm (lxPxH) 3 r$ 2.296,76 r$ 6.890,28

7.3 cadEira GiraToria ENcoSTo alTo, aPoio dE BraÇoS 3 r$ 771,44 r$ 2.314,32
SUBToTal arQUiVo GEral: r$ 13.189,89

8- coPa
8.1 cadEira fiXa EMPilHaVEl ESPaldar BaiXo EM PoliProPilENo 9 r$ 328,43 r$ 2.955,87

SUBToTal coPa: r$ 2.955,87
ToTal: r$ 249.013,84 (duzentos e quarenta e nove mil, treze reais e oitenta e quatro centavos)

Belém, 09 de agosto de 2022.
José rubens Barreiros de leão
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 838300

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 0223-Gs/sePLad, de 05 de aGosto de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 06 
de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº 2017/36749;
rESolVE:
Tornar sem efeito, a Portaria coletiva de nº 0221 de 03/08/2022, publica-
do no Diário Oficial do Estado nº 35.069 de 05/08/2022, que exonerou, a 
pedido, JorGE MaNoEl coSTa da SilVa, Mat. nº 5144957/1, do cargo de 
agente administrativo, lotado na Secretaria de Estado de Saúde Pública – 
SESPa, a contar de 01/10/2016.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 de 
agosto de 2021.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 837954
Portaria coLetiVa N° 0228-Gs/sePLad, de 08 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

Martha cristina Santos Teixeira 5896191/1 agente administrativo SESPa 01/07/2022 2022/835473

Mirta danyella Silva ayres 5801044/2 Professor classe i SEdUc 01/02/2006 2020/488602

raimundo ivan Nascimento costa 57210780/2 Policial Penal SEaP 28/07/2022 2022/953036

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 08 
de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 837965

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 773/2022-daF/sePLad, de 09 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 que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1000881,
rESolVE:
coNcEdEr a servidora irlaNY rodriGUES doS SaNToS, identidade 
funcional nº 26840/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotada na coordenadoria de Planejamento e avaliação, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 12 de setembro de 2022 a 11 de outubro de 
2022, referente ao triênio 01/05/2012 a 30/04/2015.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 838477
Portaria Nº 772/2022-daF/sePLad, de 09 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 que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/993833,
rESolVE:
coNcEdEr a servidora aldEMira SaNToS SilVa GoMES, identidade 
funcional nº 29033/1, ocupante do cargo de assistente administrativo/
Secretária de diretoria, lotada na diretoria de Programação e orçamento, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 19 de dezembro de 2022 
a 17 de janeiro de 2023, referente ao triênio 16/06/2010 a 15/06/2013.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 838469

coNtrato
terMo de coNtrato Nº 037/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do 
Marco, Belém/Pa., inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
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coNTraTada: cENTro dE EXTENSÃo, TrEiNaMENTo E aPErfEiÇoa-
MENTo ProfiSSioNal lTda - cETaP, estabelecida na avenida Presidente 
Vargas, nº 158, sala 902, Bairro comércio, Belém/Pa, inscrita no cNPJ sob 
o nº 03.199.479/0001-25.
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa ou ins-
tituição, pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, 
organização, realização, processamento e resultado final para homologação de Con-
curso Público para seleção de candidatos aos cargos de Nível Médio e Superior da 
fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMP, conforme especificações 
contidas no Termo de referência - anexo i, do Edital de concorrência nº 05/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1508.8240 – Planejamento e Seleção de Pessoas do Estado
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor Global Estimado: r$ 823.528,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor: o valor global estimado do presente contrato é de r$ 823.528,00 
(oitocentos e vinte e três mil, quinhentos e vinte e oito reais).
ViGÊNcia: o prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado nas hipóteses do art. 57, §1º, da lei nº 8.666/93, 
ficando a CONTRATADA obrigada a iniciar a prestação dos serviços em até 
15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato.
daTa da aSSiNaTUra: 08/08/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 837961
terMo de coNtrato Nº 034/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do 
Marco, Belém/Pa., inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
coNTraTada: cENTro dE EXTENSÃo, TrEiNaMENTo E aPErfEiÇoa-
MENTo ProfiSSioNal lTda - cETaP, estabelecida na avenida Presidente 
Vargas, nº 158, sala 902, Bairro comércio, Belém/Pa, inscrita no cNPJ sob 
o nº 03.199.479/0001-25.
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
ou instituição, pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de 
planejamento, organização, realização, processamento e resultado final 
para homologação de concurso Público para seleção de candidatos aos 
cargos de Nível Médio e Superior do instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará - IGEPEV, conforme especificações contidas no Termo de 
referência – anexo i, do Edital de concorrência nº 05/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1508.8240 – Planejamento e Seleção de 
Pessoas do Estado
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor Global Estimado: r$ 730.280,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor: o valor global estimado do presente contrato é de r$ 730.280,00 
(setecentos e trinta mil duzentos e oitenta reais).
ViGÊNcia: o prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado nas hipóteses do art. 57, §1º, da lei nº 8.666/93, 
ficando a CONTRATADA obrigada a iniciar a prestação dos serviços em até 
15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato.
daTa da aSSiNaTUra: 08/08/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 837951
terMo de coNtrato Nº 035/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do 
Marco, Belém/Pa., inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
coNTraTada: cENTro dE EXTENSÃo, TrEiNaMENTo E aPErfEiÇoaMENTo Pro-
fiSSioNal lTda – cETaP, estabelecida na avenida Presidente Vargas, nº 158, sala 
902, Bairro comércio, Belém/Pa, inscrita no cNPJ sob o nº 03.199.479/0001-25
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
ou instituição, pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de 
planejamento, organização, realização, processamento e resultado final 
para homologação de concurso Público para seleção de candidatos aos 
cargos de Nível Médio e Superior do Hospital ophir loyola - Hol, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I, do Edital de 
concorrência nº 05/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1508.8240 – Planejamento e Seleção de 
Pessoas do Estado
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor Global Estimado: r$ 730.280,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor: o valor global estimado do presente contrato é de r$ 730.280,00 
(setecentos e trinta mil duzentos e oitenta reais)
ViGÊNcia: o prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado nas hipóteses do art. 57, §1º, da lei nº 8.666/93, 
ficando a CONTRATADA obrigada a iniciar a prestação dos serviços em até 
15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato
daTa da aSSiNaTUra: 08/08/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 837952

terMo de coNtrato Nº 036/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do 
Marco, Belém/Pa., inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
coNTraTada: coNSUlToria E PlaNEJaMENTo EM adMiNiSTraÇÃo PÚ-
Blica EirEli - coNSUlPlaN, estabelecida na rua Jos é augusto de abreu, 
nº 1000, bairro augusto de abreu, cEP: 36883-031, Muriaé/MG, inscrita 
no cNPJ sob o nº 01.185.758/0001-04.
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
ou instituição, pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de 
planejamento, organização, realização, processamento e resultado final 
para homologação de concurso Público para seleção de candidatos aos 
cargos de Nível Médio e Superior da fundação Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna - FHCGV, conforme especificações contidas no Termo de Referência 
- anexo i, do Edital de concorrência nº 05/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1508.8240 – Planejamento e Seleção de 
Pessoas do Estado
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor Global Estimado: r$ 555.532,75
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor: o valor global estimado do presente contrato é de r$ 555.532,75 
(quinhentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e se-
tenta e cinco centavos).
ViGÊNcia: o prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado nas hipóteses do art. 57, §1º, da lei nº 8.666/93, 
ficando a CONTRATADA obrigada a iniciar a prestação dos serviços em até 
15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato.
daTa da aSSiNaTUra: 08/08/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 837958

torNar seM eFeito
.

Portaria N°. 766/2022-daF/sePLad, de 08 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°2022/997604,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 561/2022-daf/SEPlad, de 15 de 
junho de 2022, publicada no doE nº 35.012 de 20 de junho de 2022, que 
concedeu licença Prêmio a servidora Maria da GraÇa MaGalHaES dE SoUZa, 
id. funcional nº. 5076099/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, no 
período de 18/08/2022 a 16/09/2022, referente ao triênio 2010/2013.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 08 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 837847

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de aFetaÇÃo de BeM iMÓVeL
iNstitUiÇÃo aFetadora: secretaria de estado de PLaNeJa-
MeNto e adMiNistraÇÃo – sePLad
iNSTiTUiÇÕES afETadaS: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc E 
SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE – SEMaS
oBJETo: formaliza a afetação compartilhada e a transferência de parte 
da administração do imóvel pertencente ao Estado do Pará, localizado à 
av. Sérgio Henn, s/nº, no Município de Santarém - Pa, e cadastrado no 
Sistema de Patrimônio imobiliário do Estado sob o rPi nº 1501, conforme 
as condições a seguir.
a) área de 12.868,47 m² de terreno permanece afetada a Secretaria de 
Estado de Educação;
b) área de 4.653,77 m² de terreno passa a ser afetada a Secretaria de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
a responsabilidade decorrente do uso e posse das áreas do imóvel acima 
especificado, passa a ser dos Órgãos afetados a partir da assinatura deste 
documento, conforme os termos do Processo nº 2022/226556.
aSSiNaTUra:
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo, Secretário de Estado de Planejamento 
e administração - SEPlad
EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa, Secretária de Estado de Educação -SEdUc
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida, Secretário de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade – SEMaS
daTa da aSSiNaTUra: 21/07/2022

Protocolo: 838195
Portaria Nº 771/2022-daF/sePLad, de 09 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, ainda, os termos do Processo n° 2022/892601,
rESolVE:
rEVoGar, a contar de 03.08.2022, a Portaria nº. 692 de 14.07.2022, publi-
cada no doE nº. 35.048 de 15.07.2022 que designou o servidor iJaNil Sar-
diNHa JUNior, id. funcional nº. 57212616/1, ocupante do cargo de analista 



10  diário oficial Nº 35.074 Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

de Gestão Pública B, para responder como coordenador de Núcleo, durante o 
impedimento legal da titular lorENa KEllY alMEida dE SoUZa, id. funcio-
nal nº. 57174989/2, no período de 19/07/2022 a 17/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 838464
Portaria Nº. 230/2022-Gs/sePLad de 09 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 01 de abril 
de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril de 2022 e,
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº. 795/2020, de 29/05/2020, publi-
cada no doE em 01/06/2020;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo nº. 2022/865490,
r E S o l V E:
i-cEdEr o servidor MilKNEr NaZarENo MiraNda da rocHa filHo, id. 
funcional nº. 54197884/2, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, 
para o departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN, no período 
de 05/08/2022 a 04/08/2026, com ônus para o órgão cessionário, nos 
termos do decreto Estadual nº. 795/2020.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 05/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 dE 
aGoSTo dE 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 838486

Portaria Nº 283, de 9 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, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 2547, de 09/08/2022 e nº 2548, de 09/08/2022.
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 283, de 9 de aGosto de 2022
Área/UNida-
de orÇaMeN-
tÁria/GrUPo 
de desPesa/
sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social
Polícia civil

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

contrato Esti-
mativo

 0101 0,00 0,00 0,00 5.845.113,00 5.845.113,00
dEa
 0101 0,00 0,00 0,00 954.887,00 954.887,00

despesas ordi-
nárias

 0101 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
SEaP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 396.671,05 396.671,05

contrato Esti-
mativo

 0101 0,00 0,00 0,00 396.671,05 396.671,05
iNfra-ES-
TrUTUra E 

TraNSPorTE
SEdoP

investimentos 0,00 0,00 0,00 543.021,71 543.021,71
obras e insta-

lações
 0306 0,00 0,00 0,00 543.021,71 543.021,71

SETraN
investimentos 0,00 0,00 0,00 878.316,43 878.316,43
obras e insta-

lações
 0130 0,00 0,00 0,00 878.316,43 878.316,43

PolÍTica SÓ-
cio-cUlTUral

SEdUc
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 18.808.923,00 18.808.923,00

contrato Esti-
mativo

 0101 0,00 0,00 0,00 2.512.465,00 2.512.465,00
despesas ordi-

nárias

 0101 0,00 0,00 0,00 16.296.458,00 16.296.458,00
SUBordiNadoS 

ao GoVErNo 
do ESTado

SEcoM
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 1.761.418,00 1.761.418,00

contrato Esti-
mativo

 0101 0,00 0,00 0,00 1.761.418,00 1.761.418,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
desenvolvi-

mento Urbano 
- Habitação, 

Saneamento  e 
Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 543.021,71 543.021,71

SEdoP
 0306 0,00 0,00 0,00 543.021,71 543.021,71

Educação 
Básica 0,00 0,00 0,00 2.512.465,00 2.512.465,00

SEdUc
 0101 0,00 0,00 0,00 2.512.465,00 2.512.465,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 2.115.193,00 2.115.193,00

Polícia civil

 0101 0,00 0,00 0,00 1.027.193,00 1.027.193,00

SEcoM
 0101 0,00 0,00 0,00 1.088.000,00 1.088.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 878.316,43 878.316,43

SETraN
 0130 0,00 0,00 0,00 878.316,43 878.316,43

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 19.624.791,00 19.624.791,00

Polícia civil
 0101 0,00 0,00 0,00 2.654.915,00 2.654.915,00

SEcoM
 0101 0,00 0,00 0,00 673.418,00 673.418,00

SEdUc
 0101 0,00 0,00 0,00 16.296.458,00 16.296.458,00

Segurança 
Pública 0,00 0,00 0,00 3.714.563,05 3.714.563,05

Polícia civil
 0101 0,00 0,00 0,00 3.317.892,00 3.317.892,00

SEaP
 0101 0,00 0,00 0,00 396.671,05 396.671,05

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 27.967.012,05 27.967.012,05

0130 - oPEracoES dE 
crEdiTo iNTErNaS                               0,00 0,00 0,00 878.316,43 878.316,43

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 543.021,71 543.021,71

ToTal 0,00 0,00 0,00 29.388.350,19 29.388.350,19

Portaria Nº 284, de 09/08/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 4.458.646,82 (Quatro Milhões, Quatrocentos e cinquenta 
e oito Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis reais e oitenta e dois centavos), 
na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de 
julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

071011512115088890 - SEdoP 0301 449051 138.746,94

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 2.593.217,84

071011545115087556 - SEdoP 0101 449051 275.470,41

071011569514987658 - SEdoP 0101 449051 598.560,00

071011581114997659 - SEdoP 0301 449051 540.152,99

071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 240.398,64

722012369114988783 - JUcEPa 0261 339030 72.100,00

ToTal 4.458.646,82
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ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a(s) modalidade(s) de 
aplicação e elemento(s) de despesa da(s) dotação(ões) da(s) naturezas(s) 
de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo 
discriminada(s):
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
071011512115088890 - SEdoP 0301 444042 138.746,94

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 2.593.217,84
071011545115087556 - SEdoP 0101 444042 275.470,41
071011569514987658 - SEdoP 0101 444042 598.560,00

071011581114997659 - SEdoP 0301 444042 540.152,99

071011751214897567 - SEdoP 0101 444042 240.398,64
722012369114988783 - JUcEPa 0261 335041 72.100,00

ToTal 4.458.646,82

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

Protocolo: 838516
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 126/seaP/sePLad, de 09 de aGosto de 2022
editaL de HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa No cUrso de 

ForMaÇÃo ProFissioNaL de caNdidata Na coNdiÇÃo sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad) 
e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP), 
no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento à decisão judicial 
proferida nos autos do Processo n° 0801508-29.2022.8.14.0060, tornam 
pública a Homologação da Matrícula no Curso de Formação Profissional 
da candidata na condição sub judice HaYdEE MaViGNo SoUZa, inscrita 
sob nº 88141 para o cargo de Policial PENal (fEMiNiNo) – GUaMá, do 
concurso c-208, regido pelo Edital n° 01/SEaP/SEPlad.
1. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém (Pa), 09 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

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 127/seaP/sePLad, de 09 de aGosto de 2022
resULtado deFiNitiVo da 5ª etaPa: iNVestiGaÇÃo 

sociaL Para VeriFicaÇÃo de aNtecedeNtes Pessoais de 
caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad) 
e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP), no 
uso de suas atribuições legais e em cumprimento à decisão judicial proferida nos 
autos do Processo n° 0841407-87.2022.8.14.0301, tornam público o resultado 
Definitivo da 5ª Etapa: Investigação Social para Verificação de Antecedentes 
Pessoais de candidato na condição sub judice do concurso c-208.
1. do resULtado deFiNitiVo da 5ª etaPa: iNVestiGaÇÃo 
sociaL Para VeriFicaÇÃo de aNtecedeNtes Pessoais de 
caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – GUaJarÁ

inscrição Nome situação 5ª etapa

45930 aNToNio WEldSoN oliVEira fUrTado aPTo

2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 09 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: 838514

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 150, de 09 de agosto de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;

RESOLVE: Designar as servidoras para acompanhamento e fiscalização do 
contrato conforme abaixo pormenorizado:

coNtratado coNtrato oBJeto VaLor ProcediMeNto FiscaL

iGor rUSEf 
roSa & cia lTda 
- EPP (cNPJ nº. 
12040805/0001-

48)

cTr 020/2022/
ioE
 

coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEciali-
Zada Para a PrESTa-

ÇÃo dE SErViÇo 
dE locaÇÃo dE 02 
(doiS) VEÍcUloS 

aUToMoTor ZEro, 
Para TraNSPorTE 
iNSTiTUcioNal da 
iMPrENSa oficial 

do ESTado do 
Pará-ioEPa,

 

Valor: r$ 
108.500,00 

(cento e 
oito mil e 

quinhentos 
reais)

Processo N° 
2022/62227

Titular: carla 
adriaNa diNElli 

dE aQUiNo 
(MaTrÍcUla N° 

5946149/2)
Suplente:

Maira SilVa 
NoGUEira 

(MaTrÍcUla N° 
87190081/3)

 

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

Protocolo: 838332

coNtrato
.

contrato: 020/2022/ioe.
Pae: 2022/62227
Exercício: 2022.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a PrESTaÇÃo 
dE SErViÇo dE locaÇÃo dE 02 (doiS) VEÍcUloS aUToMoTor ZEro, 
Para TraNSPorTE iNSTiTUcioNal da iMPrENSa oficial do ESTado 
do Pará-ioEPa.
data de assinatura: 09/08/2022.
Vigência: 09/08/2022 a 08.08.2023.
origem: Pregão Eletrônico 003/2022-ioE.
foNTE do rEcUrSo: 0261.00.6355
NaTUrEZa da dESPESa: 3390.33
ProGraMa dE TraBalHo: 22.122.1297.8338
PlaNo iNTErNo: 412.000.8338c
Valor: r$ 108.500,00 (cento e oito mil e quinhentos reais)
contratado: iGor rUSEf roSa & cia lTda - EPP (cNPJ nº. 12040805/0001-48)
Endereço: Travessa José Pio, n.º 708, Bairro: Umarizal, cEP: 66.063-140 – Belém/Pa.
E-mail: marquexworkingcenter@hotmail.com
Telefone: (91) 3038-6750
ordenador: aroldo carNEiro

Protocolo: 838310

aPostiLaMeNto
terMo de aPostiLaMeNto Nº 021/2022/ioe.
do coNTraTo N.º 035/2021/ioE ENTrE a iMPrENSa oficial do ESTa-
do – ioE E EMPrESa iGor rUSEf roSa & cia lTda - EPP.
a iMPrENSa oficial do ESTado – ioE, autarquia pública estadual, com 
personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o n.º 04.835.476/0001-01, com sede na Travessa do chaco, n.º 2271, 
Bairro: Marco, Belém-Pará, cEP: 66093-542, neste ato representada pelo 
presidente aroldo carNEiro, brasileiro, portador da carteira de identi-
dade n.º 3063662 e do cPf/Mf n.º 623.908.252-87, residente e domicilia-
do nesta cidade, resolve apostilar o Contrato n.º 035/2021/IOE, a fim de 
alterar a fonte de recursos.
foNTE dE rEcUrSo: 0261.00.6355
NaTUrEZa da dESPESa: 3390.33
ProG.dE TraBalHo: 22.122.1297.8338
PlaNo iNTErNo: 412.000.8338c
oGE: 2022
Este instrumento tem como fundamento nos arts. 61 e 65, i, c da lei 8.666/1993.
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contra-
to inicialmente celebrado.
E por assim estar de acordo, foi o presente Termo de apostilamento lavrado 
em uma via, a qual vai assinada pelo representante da parte contratante.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.
aroldo carNEiro
PrESidENTE ioEPa

Protocolo: 838399
terMo de aPostiLaMeNto Nº 022/2022/ioe.
do coNTraTo N.º 018/2022/ioE ENTrE a iMPrENSa oficial do ESTa-
do – ioE E EMPrESa S da c SaNToS coMErcio E SErVicoS lTda.
a iMPrENSa oficial do ESTado – ioE, autarquia pública estadual, com 
personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o n.º 04.835.476/0001-01, com sede na Travessa do chaco, n.º 2271, 
Bairro: Marco, Belém-Pará, cEP: 66093-542, neste ato representada pelo 
presidente aroldo carNEiro, brasileiro, portador da carteira de identi-
dade n.º 3063662 e do cPf/Mf n.º 623.908.252-87, residente e domicilia-
do nesta cidade, resolve apostilar o Contrato n.º 018/2022/IOE, a fim de 
alterar a fonte de recursos.
fonte de recurso: 0261.00.0000
Natureza da despesa: 3390.30
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano interno: 412.000.8338c
Este instrumento tem como fundamento nos arts. 61 e 65, i, c da lei 8.666/1993.
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contra-
to inicialmente celebrado.
E por assim estar de acordo, foi o presente Termo de apostilamento lavrado 
em uma via, a qual vai assinada pelo representante da parte contratante.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.
aroldo carNEiro
PrESidENTE ioEPa

Protocolo: 838440
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INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato 071/2022
Processo Nº. 2022/745294
cHaMada PUBLica Nº 002/2021
oBJETo: Prestação de Serviços de Saúde.
data da assinatura: 09/08/2022
Vigência: 09/08/2022 a 09/08/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor Estimado: r$ 60.000,00
contratada: coNSUlTE MaiS rEaBiliTaÇao lTda- cliNica coNSUlTE MaiS
cNPJ:45.697.925/0001-71
Endereço: rua fábio de carvalho Nº 428 – Bairro: alemanha,
Município: Marapanim/Pa, cEP: 68.760-000
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 838101

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

término de Vínculo de servidor
ato: Processo n° 2022/981991
Término de vínculo: 10/08/2022
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário.
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: Geanini Eriko de Sousa Araújo
cargo: Técnico Previdenciário a
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 838456

.

.

aPoseNtadoria
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.746 de 27 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2018/154639.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii e parágrafo único, 
da Emenda constitucional nº 47/2005, art. 7º da Emenda constitucional 
nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-c, incisos i, ii, iii e parágrafo único, da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei 
complementar nº 51/2006 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 
131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, faTiMa Maria fEliX dE oli-
VEira, mat. nº 659827/1, na função de Escrevente datilógrafo ref. iii, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.823,25 
(um mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 50%

Total de Proventos

1.215,50
  607,75

  1.823,25

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834123
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3492 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2018/192184  .
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 

trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, dENiSE dE fa-
TiMa riBEiro corrEa, mat. nº 5813484/3, no cargo de Enfermeiro, per-
tencente ao quadro de pessoal da fundação Santa casa de Misericórdia do 
Estado do Pará - fScMP, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 2.097,03 (dois mil, noventa e sete reais e três centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 47,6073% (5.213 dias de 10.950 dias) sobre o valor do último salário 
de contribuição (r$ 4.404,84), conforme disposto no art. 1º, §5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 

10, §5º, do anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022.
Total de Proventos

  2.097,03
  2.097,03

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834126
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.578 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/232838.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 6º da 
lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo ii da lei nº 9.322/2021 combinada com 
o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; 
art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo úni-
co, da lei nº 5.351/1986, JoSE da SilVa MacEdo, mat. nº 762008/2, no 
cargo de Professor classe ii, nível E, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$12.619,89 (doze mil, seiscentos e dezenove reais 
e oitenta e nove centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação de Magistério – VPNI

Gratificação de Titularidade
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
Total de Proventos

  4.100,88
304,23
432,03

3.201,50
4.581,25

  12.619,89

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834128
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.669 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/186763.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucio-
nal nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complementar 
nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 130, caput e § 1º, 
da lei nº 5.810/1994 combinado com o art. 94, § 2º, da lei complemen-
tar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complementar nº 
44/2003; art. 28 da lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c acórdão 
n° 55.856 do TcE/Pa de 06/07/2016; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 
140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, § 1º, inciso iX, da lei nº 
5.810/1994, Maria lUciETi MorEira doS SaNToS, mat. nº 400491/1, 
no cargo de Professor classe i, nível K, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$13.915,30 (treze mil, novecentos e quinze re-
ais e trinta centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 138,5333h

Adicional pelo exercício da função gratificada de Vice-Diretor de Unidade Escolar – GD1 – 
100%

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 45%
 Total de Proventos

  4.062,53
2.813,97
212,31
190,30

3.250,02
3.386,18

  13.915,30

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834130
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instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.548 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/308273.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da 
constituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso 
ii, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as al-
terações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, SoNia 
Maria SaraiVa dE frEiTaS, mat. nº 57197908/1, no cargo de assistente 
Social, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública – SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$2.346,94 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 47,2420% (5.173 dias de 10.950 dias) sobre o valor do último salário 
de contribuição, conforme disposto no art. 1º, § 5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 10, § 5º, do 

anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022 (r$4.967,92)
Total de Proventos

 2.346,94
  2.346,94

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834133
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.526 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2010/243453.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º § 5º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, aNa lUcia Go-
MES cordEiro, mat. nº 5149894/1, no cargo de auxiliar de Saúde, per-
tencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
– SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.580,15 
(um mil, quinhentos e oitenta reais e quinze centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Proventos proporcionais a 100,00% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor do último 
salário de contribuição, conforme disposto no art. 1º, § 5º, da lei nº 10.887/2004 c/c 

art. 10, § 5º, do anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022 (r$1.580,15)
1.580,15

Total de Proventos 1.580,15

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834136
instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção social do estado do Pará
Portaria rr Nº 3.341 de 05 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1256766.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei comple-
mentar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma graduação, 
de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e 
alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c 
PorTaria Nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 
1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; 
art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 
4.491/1973 com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 
1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar 
nº 142/2021, do 2º Sargento PM rG 17266, ZENiTo diaS PiNHEiro, mat. 
nº 5200067/1, pertencente ao efetivo do 31º Batalhão de Militar do Estado 
do Pará (abaetetuba), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e um 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM    1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 30%
indenização de Tropa - 10% 

  364,65
  121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%

  1.215,50
  364,65

representação por Graduação - 35% 425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.185,11

adicional de inatividade - 35%   1.797,42 
Total de Proventos  6.932,91

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834296
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.580 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2020/571189.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, MaNoEl lUiZ 
MaGalHaES loPES, mat. nº 57203449/1, no cargo de Professor classe 
i, nível c, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$3.131,52 (três mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centa-
vos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 39,7886% (5.083 dias de 12.775 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$7.870,40)

Total de Proventos
3.131,52
  3.131,52

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834372
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.604 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2017/317946.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de co-
brança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara 
de fazenda de Belém; art. 130, § 1º e caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o 
art. 94, § 2º, da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas 
pela lei complementar nº 44/2003; art. 1º, inciso iii, e art. 2º, caput, da 
redação originária da lei nº 5.539/1989; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 
5.810/1994, ZUlEidE MENdES fiGUEira, mat. nº 75175/1, na função de 
agente administrativo, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$3.507,66 (três mil, quinhentos e sete reais e sessenta e seis 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 1.215,50
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12% 145,86

Adicional pelo Exercício de Função Gratificada de Secretaria da Diretoria de Ensino e Pesquisa do 
Hospital de clínicas Gaspar Viana – fG-4 – 90% 150,25

Gratificação de Risco de Vida – 50% 680,68
adicional por Tempo de Serviço – 60% 1.315,37

Total de Proventos 3.507,66

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834380
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.653 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2020/740232.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda 
constitucional nº 70/2012, art. 186, § 1º, da lei nº 8.112/1990, art. 7º da 
Emenda constitucional nº 41/2003 e artigos 16 a 18 e 36 da lei comple-
mentar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar nº 49/2005 
e pela lei complementar nº 142/2021 c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos 
i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido pela lei comple-



14  diário oficial Nº 35.074 Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

mentar nº 125/2019; art. 131, § 1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, Ma-
ria daS MErcES dE MoraES, mat. nº 5131030/1, na função de agente 
de Portaria, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública - SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$1.762,48 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 45%

 Total de Proventos

  1.215,50
 546,98

  1.762,48

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
  ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834388
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.701 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2013/521959.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 130, caput e § 1º, da lei nº 5.810/1994 combinado 
com o art. 94, § 2º, da lei complementar nº 39/2002, com as altera-
ções introduzidas pela lei complementar nº 44/2003; art. 32-a da lei nº 
7.442/2010 incluído pela lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo ii da lei nº 
9.322/2021 combinada com o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 140, inci-
so iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, §1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994 
SolaNGE criSTiNa foNSEca ValENTE, mat. nº 246549/1, na função de 
Professor classe ii, Nível i, pertencente ao quadro de pessoal da Secreta-
ria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proven-
tos mensais de r$7.215,56 (sete mil, duzentos e quinze reais e cinquenta 
e seis centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 100h
Adicional pelo Exercício da função gratificada de Vice-Diretor de Unidade Escolar GD-1 – 50%

Gratificação de Magistério Ed. Especial – 50%
Gratificação de Titularidade

Gratificação pela Escolaridade – 80%
adicional por Tempo de Serviço – 45%

Total de Proventos

2.041,26
106,16

1.020,63
175,19

1.633,01
2.239,31
 7.215,56

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834618
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3609 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/281198.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional 9 nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar  nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021 c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei comple-
mentar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; art. 
131, §1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, Maria do roSario MiraNda 
cardoSo, mat. nº 6390129/1, na função de Servente, pertencente ao 
quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, receben-
do nessa situação os proventos mensais de r$ 1.762,48 (um mil, setecen-
tos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 45%

 Total de Proventos

1.215,50
  546,98

  1.762,48

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834662
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3439 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2021/1054637.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:

i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da 
constituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, artigos 22, inciso ii, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei comple-
mentar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e 
iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar 
nº 125/2019, Maria iraci TEiXEira riBEiro, mat. nº 5176794/1, na 
função de auxiliar de reabilitação, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$ 1.492,62 (um mil, quatrocentos e noventa 
e dois reais e sessenta e dois centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmé-
tica simples (r$ 1.492,62)

Total de Proventos

  1.492,62
  1.492,62

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834682
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3690 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2020/601465.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de 
cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 130, § 1º e caput, da lei nº 5.810/1994 
c/c o art. 94, § 2º, da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 44/2003; art. 131, §1º, inciso Xii, da 
lei nº 5.810/1994, HarrYSSoliNa MaToS da cUNHa caTETE, mat. nº 
3276279/1, na função de Técnico em Eletrônica, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Transportes - SETraN, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$ 2.271,65 (dois mil, duzentos 
e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), conforme abaixo dis-
criminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional pelo Exercício de função de Secretária de departamento de operações Hidroviárias 
(fG-3) – 40%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

1.215,50
145,86
58,42

  851,87
  2.271,65

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834695
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.550 de 28 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idade e tempo de contribuição - Processo nº 2019/534878.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “a”, e § 5º 
da constituição federal de 1988, com redação dada pela Emenda constitu-
cional nº 41/03, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso i, 23, 
36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as altera-
ções trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 raiMUNda 
BErNadETE MoNTEiro BicHo, mat. nº 5465010/1, no cargo de Profes-
sor classe ii, Nível d, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de 
Estado de Educação, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$6.451,41 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e 
um centavos), conforme abaixo discriminado:

Média aritmética simples das maiores remunerações
Total de Proventos

  6.451,41
  6.451,41

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834718
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.668 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/551358.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:



diário oficial Nº 35.074   15Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de 
cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 
131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, aNToNio dE JESUS aTHar 
ESTUMaNo, mat. nº 21547/1, na função de Engenheiro florestal, perten-
cente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca - SEdaP, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$ 5.563,01 (cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e um 
centavo), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 1.724,64
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12% 206,96

Gratificação pela Escolaridade – 80% 1.545,28
adicional por Tempo de Serviço – 60% 2.086,13

Total de Proventos 5.563,01

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834729
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.546 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE – Processo nº 2021/4219.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput, §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido 
pela lei complementar nº 125/2019, oZaNEidE caNTo GoMES, mat. nº 
5166381/1, na função de Médico, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$5.057,90 (cinco mil, cinquenta e sete reais e 
noventa centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$5.057,90)

Total de Proventos

  5.057,90
  5.057,90

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834741
Portaria aP Nº 3488 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2011/290308.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
art. 186, § 1º, da lei nº 8.112/1990, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, ar-
tigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
as alterações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, aNa 
lÚcia cElSo faUSTiNo, mat. nº 57189791/1, no cargo de fiscal Estadual 
agropecuário, pertencente ao quadro de pessoal da agência Estadual de 
defesa agropecuária do Estado do Pará - adEPará, recebendo nessa situ-
ação os proventos mensais de r$5.926,65 (cinco mil, novecentos e vinte 
e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos integrais da média aritmética simples das maiores remunerações (atualizado 
de 2017 a 2022)

Total de Proventos

  5.926,65
5.926,65

II – Os efeitos financeiros desta Portaria contarão a partir de 01/08/2022 
data da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos, con-
siderando que a servidora vinha recebendo normalmente pela folha de 
ativos da Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad.
iii – a contagem do tempo de contribuição foi encerrada em 20/11/2017, 
data em que a servidora completou 75 anos de idade, conforme interpreta-
ção do §3º, art. 21, da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada 
pela lei complementar nº 128/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834757

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.698 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2017/265412.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, fraNciSco 
aUGUSTo dE carValHo filHo, mat. 3167160/1, na função de Técni-
co agrimensor, pertencente ao quadro de pessoal do instituto de Terras 
do Pará - iTErPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$2.260,78 (dois mil, duzentos e sessenta reais e setenta e oito centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

  1.412,99
847,79

  2.260,78

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834778
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.237 de 01 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2012/194948.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da 
lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 
do TcE/Pa; art. 130, § 1º e caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 94, § 
2º, da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei 
complementar nº 44/2003; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo 
ii da lei nº 9.322/2021 c/c o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 33 da lei 
nº 7.442/2010; art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 
36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, Maria do Socorro caSTElo 
BraNco BarroS, mat. nº 411981/1, na função de Professor classe Es-
pecial, nível i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$13.209,25 (treze mil, duzentos e nove reais e vinte e cinco centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 108h

Adicional pelo Exercício de Função Gratificada de Diretor de Unidade Escolar – GD-2 – 40%
Gratificação de Magistério – VPNI

Gratificação de Titularidade
Gratificação Progressiva – 50%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
Total de Proventos

  4.002,18
2.161,18
255,46
342,85
432,03

2.001,09
  4.014,46
  13.209,25

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834791
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.745 de 27 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2022/162746.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 26 da lei nº 6.876/2006; art. 130, caput e § 1º, da 
lei nº 5.810/1994 combinado com o art. 94, § 2º, da lei complemen-
tar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complementar 
nº 44/2003; art. 42, inciso V, da lei nº 6.839/2006; art. 131, §1º, inciso 
Xii, da lei nº 5.810/1994, EdilSoN coSTa GoES, mat. nº 3154580/1, 
na função de assistente administrativo, pertencente ao quadro de pessoal 
da Universidade do Estado do Pará – UEPa, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$4.144,24 (quatro mil, cento e quarenta e quatro 
reais e vinte e quatro centavos), conforme abaixo discriminado:
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Vencimento Base
Vantagem complementar

Adicional pelo Exercício de Função Gratificada de Encarregado de Setor DAI-02./IASEP 
– 100%

Gratificação Universitária – 30%
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

1.265,68
678,17
63,14

  583,16
1.554,09
  4.144,24

II – Os efeitos financeiros desta Portaria contarão a partir de 01/08/2022 
data da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos, consi-
derando que o servidor vinha recebendo normalmente pela folha de ativos 
da Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad.
iii – a contagem do tempo de contribuição foi encerrada em 23/01/2021, 
data em que o servidor completou 75 anos de idade, conforme interpreta-
ção do §3º, art. 21, da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada 
pela lei complementar nº 128/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834795
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.657 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/426778.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 6º da 
lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo ii da lei nº 9.322/2021 combinada com 
o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 33 da lei nº 7.442/2010; art. 131, § 
1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, da lei 
nº 5.351/1986, lENE licia dE oliVEira, mat. nº 563625/1, na função 
de Professor classe Especial, nível i, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$10.575,05 (dez mil, quinhentos e setenta e cinco 
reais e cinco centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação de Magistério – VPNI

Gratificação de Titularidade
Gratificação Progressiva – 50%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
Total de Proventos

  4.002,18
278,57
432,03

2.001,09
3.861,18

  10.575,05

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834802
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.637 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2014/206819.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da 
lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c acórdão n° 55.856 do TcE/
Pa de 06/07/2016; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 33, inciso iV, da lei 
nº 5.351/86; art. 33 da lei nº 7.442/2010; art. 131, § 1º, inciso X, da 
lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, 
Maria do Socorro BriTo MoNTEiro, mat. nº 668575/1, na função de 
Professor classe Especial, nível i, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$11.164,50 (onze mil, cento e sessenta e quatro 
reais e cinquenta centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 48h

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação de Titularidade – 5%
Gratificação Progressiva – 50%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
Total de Proventos

  4.002,18
960,52
278,57
200,11

2.001,09
3.722,03

  11.164,50

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834834

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.733 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2022/162792.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, liNdalVa 
PErEira liMa, mat. nº 720666/1, na função de agente de Portaria, per-
tencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
- SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.944,80 
(hum mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), con-
forme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 60%

Total de Proventos

1.215,50
  729,30

  1.944,80

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834836
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.739 de 27 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2020/670702.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii e parágrafo único, 
da Emenda constitucional nº 47/2005, art. 7º da Emenda constitucional 
nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-c, incisos i, ii, iii e parágrafo único, da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei 
complementar nº 51/2006 e pela lei complementar nº 142/2021; acordo 
firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos do 
Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobrança do Processo nº 
00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; 
art. 131, § 1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, ElSoN aUGUSTo dE 
oliVEira PErEira, mat. nº 183180/1, na função de Servente referência 
i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$2.178,18 
(dois mil, cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

  1.215,50
145,86
816,82

  2.178,18

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834484
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.671 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2020/270448.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, Maria dar-
ciMEY doS SaNToS, mat. nº 3215970/1, na função de Servente, perten-
cente ao quadro de pessoal da fundação de atendimento Socioeducativa 
do Pará – faSEPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$1.944,80 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta cen-
tavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

1.215,50
  729,30

  1.944,80

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834489
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Portaria aP Nº 3.530 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2020/744815.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
art. 186, § 1º, da lei nº 8.112/1990, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, ar-
tigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
as alterações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, Ma-
ria doS SaNToS SilVa, mat. nº 715719/2, no cargo de Professor classe 
i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$9.488,41 
(nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Proventos integrais da média aritmética simples das maiores remunerações
Total de Proventos

  9.488,41
  9.488,41

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834493
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.728 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2015/347385.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii e parágrafo único, 
da Emenda constitucional nº 47/2005, art. 7º da Emenda constitucional 
nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-c, incisos i, ii, iii e parágrafo único, da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei comple-
mentar nº 51/2006 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso iii, 
e art. 2º, caput, da redação originária da lei nº 5.539/1989; art. 131, § 1º, 
inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, MarcoS doS SaNToS SaNTaNa, mat. nº 
77682/1, na função de agente de Portaria, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$2.917,20 (dois mil, novecentos e dezessete reais 
e vinte centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida- 50%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

1.215,50
607,75

  1.093,95
  2.917,20

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834497
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3627 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/136746.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da 
lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 
do TcE/Pa; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 7º da lei nº 9.322/2021; art. 
131, § 1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, c/c o art. 36, parágrafo único, 
da lei nº 5.351/1986, EliETE QUiriNo da coSTa, mat. nº 460257/1, na 
função de Professor assistente Pa-a, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$ 8.172,24 (oito mil cento e setenta e dois reais e 
vinte e quatro centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 60h

Gratificação Magistério - VPNI
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada

adicional por Tempo de Serviço – 55%
Total de Proventos

  3.845,64
  1.153,69
  375,21
 682,60

  2.115,10
  8.172,24

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834503

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.718 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/598368.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, raiMUNdo 
daNiEl caValcaNTE oliVEira, mat. nº 678112/1, na função de Escre-
vente datilógrafo, ref. iii, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$1.944,80 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e 
oitenta centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 60%

Total de Proventos

1.215,50
  729,30
1.944,80

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834522
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.682 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/209516.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de 
cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, 
JoSE Maria NaSciMENTo, mat. nº 3193136/1, na função de agente de 
Portaria, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de as-
sistência Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr, recebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$2.178,18 (dois mil, cento e setenta e 
oito reais e dezoito centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 1.215,50
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12% 145,86

adicional por Tempo de Serviço – 60% 816,82
Total de Proventos 2.178,18

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834531
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3640 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2020/599725.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de 
cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, 
alZira MiriaM lEal ViEira, mat. nº 389757/1, na função de agente de 
Portaria, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$ 2.042,04 (dois mil, quarenta e dois reais e quatro centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
Total de Proventos

  1.215,50
  145,86
 680,68

  2.042,04

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834566
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instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.647 de 21 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/482529.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional  nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021 c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei comple-
mentar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; art. 
130, § 1º e caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 94, § 2º, da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei complementar nº 
44/2003; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Servido-
res Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobrança do 
Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de fazenda 
de Belém; art. 1º, inciso iV, da lei nº 5.539/1989, incluído pela lei nº 
5.773/1993 e art. 2º, caput, da redação originária da lei nº 5.539/1989; 
art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, §1º, inciso X, da lei 
nº 5.810/1994, SoNia Maria GoMES dE liMa, mat. nº 5088054/1, na 
função de Enfermeiro, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de 
Estado de Saúde - SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base   2.053,54
adicional de cargo em comissão de chefe de centro de Saúde 

- daS-2 – 20%   243,82

Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%      246,42
Gratificação de Risco de Vida – 50%     1.149,98
Gratificação pela Escolaridade – 80%     1.839,97

adicional por Tempo de Serviço – 50%     2.766,87
 Subtotal 8.300,61

redutor - lc nº 125/2019   1.213,39
 Total de Proventos   7.087,22 

       

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834572
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.539 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2021/822456.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput, §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introdu-
zido pela lei complementar nº 125/2019, aNa Maria liMa do ESPiriTo 
SaNTo, mat. nº 5115426/1, na função de Médico, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$5.270,03 (cinco mil, duzentos e 
setenta reais e três centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$5.270,03)

Total de Proventos

  5.270,03
  5.270,03

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834587
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.680 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2021/978349.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da 
constituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso 
ii, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as al-
terações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 
98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, 
introduzido pela lei complementar nº 125/2019, Maria roSa SoUZa da 

SilVa, mat. nº 5155398/1, na função de agente de Portaria, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.468,83 (hum mil, 
quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritméti-
ca simples (r$1.468,83)

Total de Proventos

  1.468,83
  1.468,83  

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833930
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.490 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/63013.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “a”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º, §5º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso i, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, carloS BENE-
diTo doS SaNToS cardoSo, mat. nº 57196720/2, no cargo de Técnico 
B, pertencente ao quadro de pessoal da Universidade do Estado do Pará 
– UEPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$5.810,96 
(cinco mil, oitocentos e dez reais e noventa e seis centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Último salário de contribuição
Total de Proventos

  5.810,96
  5.810,96

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834084
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.623 de 20 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/79258.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 130, § 1º e caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 94, 
§ 2º, da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela 
Lei Complementar nº 44/2003; acordo firmado entre o Estado do Pará e 
o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação 
ordinária de cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tra-
mitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 
5.810/1994, WilldiNa Maria caMPoS da SilVa, mat. nº 5096340/1, 
no cargo de auxiliar de informática, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de Saúde - SESPa, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$ 2.142,21 (dois mil, cento e quarenta e dois reais 
e vinte e um centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base   1.215,50
Adicional de Função Gratificada de Chefe de Seção de Publicação – FG-4 – 40%     66,78

Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%      145,86
adicional por Tempo de Serviço – 50%     714,07

Total de Proventos   2.142,21 

     

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834087
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.528 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2021/1199184.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii, iV, V e §§1º, 2º, 3º 
e 7º da Emenda à constituição Estadual nº 77/2019 combinado com o art. 
7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e o artigo 36 da lei complemen-
tar nº 39/2002 com a redação dada pela lei complementar nº 142/2021; 
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art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, combinado com o art. 8º, 
§8º, incisos i a iV da lei complementar federal nº 173/2020, incluídos 
pela lei complementar federal nº 191/2022, JUrEMa Maria alMEida 
rUiZ, mat. nº 5139279/1, no cargo de auxiliar de Saúde, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$2.734,87 (dois mil, 
setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida – 50%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
 Total de Proventos

  1.215,50
607,75
  911,62

  2.734,87

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834097
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.512 de 15 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2020/1037197.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, HElENa lUcia 
BarBoSa da SilVa, mat. nº 5755980/1, no cargo de Especialista em Edu-
cação classe ii, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação - SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$3.818,65 (três mil, oitocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 83,2237% (9113 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$4.588,41)

Total de Proventos

  3.818,65
  3.818,65

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834121
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3696 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2020/776579.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei comple-
mentar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; art. 
130, § 1º e caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 94, § 2º, da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei complementar nº 
44/2003; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Servido-
res Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobrança do 
Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de fazenda 
de Belém; art. 1º, inciso iV, da lei nº 5.539/1989, incluído pela lei nº 
5.773/1993 e art. 2º, caput, da redação originária da lei nº 5.539/1989; 
art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 
5.810/1994, NorMa SUElY SilVa doS SaNToS, mat. nº 5171180/1, na 
função de Técnico (Enfermeiro), pertencente ao quadro de pessoal da fun-
dação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará - fScMPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e 
sete reais e vinte e dois centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional pelo Exercício de cargo em comissão de coordenador de diagnóstico por imagem – daS4 

– 80%
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

Gratificação de Risco de Vida – 50%
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
Subtotal

redutor lc nº 125/2019
 Total de Proventos

2.053,54
  3.250,96

246,42
  1.149,98
1.839,97
4.270,44
12.811,31
5.724,09
7.087,22

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834881

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.743 de 27 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - ProcESSo nº 2021/480665.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda 
constitucional nº 70/2012, art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e 
artigos 16 a 18 e 36 da lei complementar nº 39/2002, com redação dada 
pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021 
c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 
39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; art. 131, §1º, 
inciso iX, da lei nº 5.810/1994, fErNaNdo JoSE foNTENElE, mat. nº 
6330061/1, na função de Vigia, pertencente ao quadro de pessoal da Se-
cretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$1.599,96 (um mil, quinhentos e noventa e nove 
reais e noventa e seis centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base proporcional a 11.597 dias de 12.775 dias que corresponde
a 90,7789% de r$1.215,50

adicional por Tempo de Serviço – 45%
Total de Proventos

1.103,42
496,54

1.599,96

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834902
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.660 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2021/1261969.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput, §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido 
pela lei complementar nº 125/2019, fraNciSco PaUlo da SilVa coSTa, 
mat. nº 5149290/1, na função de Motorista, pertencente ao quadro de 
pessoal da Secretaria de Estado de Saúde - SESPa, recebendo nessa situ-
ação os proventos mensais de r$ 1.341,64 (hum mil, trezentos e quarenta 
e um reais e sessenta e quatro), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 91,7339% (11.719 dias de 12.775 dias) sobre o valor da média aritméti-
ca simples (r$1.462,54), conforme disposto no art. 1º, §5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 10, §5º, 

do anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência.
Total de Proventos  

  1.341,64
  1.341,64

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835210
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.705 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/1453471.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 130, § 1º e caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 94, § 
2º, da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei 
complementar nº 44/2003; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, 
GilMar fErNaNdES MoraES, mat. nº 17663/1, na função de Pratico ru-
ral, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de desen-
volvimento agropecuário e da Pesca – SEdaP, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$ 2.722,72 (dois mil, setecentos e vinte e dois reais 
e setenta e dois centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 1.215,50
Adicional pelo Exercício de Função Gratificada de Chefe de Apoio Agropecuário – DAS-1 – 40% 486,20

adicional por Tempo de Serviço – 60% 1.021,02
Total de Proventos 2.722,72

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835215
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instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.630 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2017/340948.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021 c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei comple-
mentar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; art. 
1º, inciso iV, da lei nº 5.539/1989, incluído pela lei nº 5.773/1993 e art. 
2º, caput, da redação originária da lei nº 5.539/1989; art. 131, §1º, inciso 
Viii, da lei nº 5.810/1994, Maria SElMa rocHa dE frEiTaS, mat. nº 
5179408/1, na função de auxiliar de Enfermagem, pertencente ao quadro 
de pessoal da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
HEMoPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$2.552,55 
(dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centa-
vos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 1.215,50
Gratificação de Risco de Vida – 50% 607,75

adicional por Tempo de Serviço – 40% 729,30
Total de Proventos 2.552,55

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835219
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.693 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/133780.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso Xi, da lei nº 5.810/1994, Maria do 
carMo MacHado araNHa, mat. nº 104183/1, na função de agente de 
Saúde, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública – SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$1.884,03 (hum mil oitocentos e oitenta e quatro reais e três centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 55%

 Total de Proventos

1.215,50
  668,53

  1.884,03

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835224
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.423 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2021/1129268.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 36-
a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazi-
das pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, caput e 
§1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido pela 
lei complementar nº 125/2019, PaUlo SErGio da PaiXao SilVa, mat. 
nº 5155851/1, na função de agente de Portaria, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$1.335,38 (um mil, trezentos e 
trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 90,9980% (11.625 dias de 12.775 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (r$1.467,48)

Total de Proventos  

  1.335,38
  1.335,38

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834911

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.688 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2022/93464.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introdu-
zido pela lei complementar nº 125/2019, Maria do Socorro da crUZ 
GaldiNo, mat. nº 5154448/1, na função de agente de Saúde, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.499,41 (um mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100,00% (11.719 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$1.499,41)

Total de Proventos

  1.499,41
  1.499,41

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834914
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.703 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2022/48387.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzi-
do pela lei complementar nº 125/2019, PaUlo SErGio MoNTEiro, mat. 
nº 5139090/1, na função de auxiliar operacional, pertencente ao quadro 
de pessoal do Hospital ophir loyola - Hol, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$1.480,53 (um mil, quatrocentos e oitenta reais e 
cinquenta e três centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 94,8884% (12.122 dias de 12.775 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$1.560,29) 1.480,53

 Total de Proventos 1.480,53

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834936
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.569 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2018/319812.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei comple-
mentar nº 49/2005 e 110/2016, cardEciNa HiPoliTa do NaSciMENTo, 
mat. nº 57190412/1, no cargo de Professor classe ii, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$3.860,39 (três mil, oitocentos 
e sessenta reais e trinta e nove centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 50,2466% (5.502 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (r$7.682,90):

Total de Proventos 
7.682,90
3.860,39

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834955
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.413 de 28 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - processo nº 2018/14376.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
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i – aposentar, de acordo com o art. 1º, inciso ii, alínea “a”, da lei com-
plementar nº 51/1985, com as alterações introduzidas pela lei comple-
mentar nº 144/2014, art. 57, §3º, da lei complementar nº 22/1994 c/c 
Memorando circular nº 07/2021 diPrE/iGEPrEV e artigos 36 e 96 da lei 
complementar nº 39/2002 e com a redação dada pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 69, inciso i, da lei complementar nº 22/1994, com as 
alterações introduzidas pela lei complementar nº 80/2012 c/c art. 1º do 
decreto nº 1.465/2015; art. 69, incisos ii, iii e iV, da lei complemen-
tar nº 22/1994, com as alterações introduzidas pela lei complementar nº 
46/2004 e pela lei complementar nº 80/2012; art. 131, §1º, inciso Xii, da 
lei nº 5.810/1994, lUiZ alVES dE SoUZa, mat. nº 57096/1, no cargo de 
investigador de Polícia civil, classe d, pertencente ao quadro de pessoal 
da Polícia civil do Estado do Pará - PcPa, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$17.519,60 (dezessete mil, quinhentos e dezenove 
reais e sessenta centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida – 100%

Gratificação de Dedicação Exclusiva – 70%
Gratificação de Tempo Integral – 70%
Gratificação de Polícia Judiciária – 70%
adicional por Tempo de Serviço – 60%

Total de Proventos

  2.670,67
  2.670,67
  1.869,47
  1.869,47
  1.869,47
  6.569,85
  17.519,60

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834957
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.659 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2016/185029.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, c/c art. 98-a, 
caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introdu-
zido pela lei complementar nº 125/2019, ZUlair SaNToS da SilVa, mat. 
nº 5156211/1, na função de auxiliar de Saúde, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$1.660,47 (um mil, seiscentos e 
sessenta reais e quarenta e sete centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100,00% (11.779 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$1.660,47)

Total de Proventos

  1.660,47
1.660,47

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834980
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.665 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2020/224394.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da 
lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c acórdão n° 55.856 do TcE/
Pa de 06/07/2016; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo ii da lei 
nº 9.322/2021 combinada com o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 33 da 
lei nº 7.442/2010; art. 131, § 1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 
36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, Maria roSaNGEla foNSEca 
loPES, mat. nº 602914/1, na função de Professor classe Especial, nível i, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – 
SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$13.237,71 
(treze mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), confor-
me abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 144h

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação de Titularidade

Gratificação Progressiva – 50%
adicional por Tempo de Serviço – 55%

Total de Proventos

  4.002,18
2.881,57
381,42
432,03

2.001,09
3.539,42

  13.237,71

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835007

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.475 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2019/160621.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º § 5º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, aNToNio PaiVa 
BriTo, mat. nº 57206800/1, no cargo de Motorista, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$1.212,00 (um mil, duzentos e 
doze reais), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 39,3816% (5.031 dias de 12.775 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$1.363,70)

diferença complementar – SV
Total de Proventos 

  537,05
  674,95

  1.212,00

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835018
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.576 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
coMPUlSÓria - Processo nº 2020/592465
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso ii, da constituição 
federal de 1988, com as alterações trazidas pelas Emendas constitucionais 
nº 20/1998 e 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 21, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pelas leis complementares nº 49/2005, nº 51/2006 e 110/2016, 
SaNdoVal daMaScENo NUNES, mat. nº 758841/1, na função de Vigia 
referência i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação - SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), conforme abaixo discri-
minado:

Proventos proporcionais a 74,0196% (9.456 dias de 12.775 dias) sobre o valor
da média aritmética simples (r$656,50)

Proventos mensais com aplicação dos índices do iNPc (novembro/2011 a
agosto/2022)

diferença complementar (SV nº 15 e 16 do STf)
 Total de Proventos

  485,94
  888,91
323,09

 1.212,00

ii – os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 26/11/2011 data em 
que o servidor completou 70 anos de idade, conforme interpretação do 
§3º, art. 21, da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada pela 
lei complementar nº 128/2020.
III – Os efeitos financeiros desta Portaria contarão a partir de 01/08/2022 
data da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos, consi-
derando que o servidor vinha recebendo normalmente pela folha de ativos 
da Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835023
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.462 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE – Processo nº 2021/166973.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso i, 36, 36-a, 
36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazi-
das pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, caput, 
§1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido pela 
lei complementar nº 125/2019, fraNciSca lUcilENE MadalENa dE 
liMa, mat. nº 5167566/1, na função de agente de Portaria, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.462,46 (um mil, 
quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme 
abaixo discriminado:
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Proventos proporcionais a 100% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$1.462,46)

Total de Proventos

1.462,46
  1.462,46

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835028
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3666 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2022/132975.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações in-
troduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 
142/2021; art. 98-a, §1º e incisos, da lei complementar nº 039/2002, al-
terado pela Lei Complementar nº 125/2019; acordo firmado entre o Estado 
do Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos 
da ação ordinária de cobrança do Processo nº 00088290519998140301, 
que tramitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso X, 
da lei nº 5.810/1994, Maria dE JESUS dE MaToS PErdiGao, mat. nº 
5166217/1, na função de agente de artes Praticas, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$ 2.042,04 (dois mil e quarenta 
e dois reais e quatro centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
 Total de Proventos

1.215,50
145,86
680,68

 2.042,04

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835541
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.655 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/93878.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 1º, inciso iii, e art. 2º, caput, da redação originária da 
lei nº 5.539/1989; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, 
§1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, Maria do Socorro oliVa SilVa, 
mat. nº 5092884/3, no cargo de Enfermeiro, pertencente ao quadro de 
pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$7.084,71 (sete mil, oitenta e 
quatro reais e setenta e um centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida – 50%
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
 Total de Proventos

2.053,54
1.026,77
1.642,83
  2.361,57
  7.084,71

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835549
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.707 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/956781.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 1º, inciso iii, e art. 2º, caput, da redação originária 
da lei nº 5.539/1989; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, 

aSTroGilda frEiTaS dE lEao mat. nº 103047/1, na função de agente 
de Saúde, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$2.917,20 (dois mil, novecentos e dezessete reais e vinte centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida – 50%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

1.215,50
  607,75
1.093,95
 2.917,20

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835559
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.565 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
coMPUlSÓria - Processo nº 2013/306041
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso ii, da constituição 
federal de 1988, com as alterações trazidas pelas Emendas constitucionais 
nº 20/1998 e 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 21, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pelas leis complementares nº 49/2005, nº 51/2006 e 110/2016, 
bem como o artigo 98-a da lei complementar nº 39/2002, introduzido pela 
lei complementar nº 125/2019, Joao UBiraJara rodriGUES da SilVa, 
mat. nº 5172225/1, na função de agente de Serviços Gerais, pertencente 
ao quadro de pessoal da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - 
fScMPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.212,00 
(um mil, duzentos e doze reais), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a (55,0215)% (7.029 dias de 12.775 dias) sobre o valor da 
média aritmética simples (r$465,94)

Proventos mensais com aplicação dos índices do iNPc (02/2008 a 07/2022)
diferença complementar (SV nº 15 e 16 do STf)

 Total de Proventos

  256,37
  611,17
  600,83
 1.212,00

ii – os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 04/02/2008 data em 
que o servidor completou 70 anos de idade, conforme interpretação do 
§3º, art. 21, da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada pela 
lei complementar nº 128/2020.
III – Os efeitos financeiros desta Portaria contarão a partir de 01/08/2022 
data da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos, consi-
derando que o servidor vinha recebendo normalmente pela folha de ativos 
da Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835571
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.694 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2013/537146.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, fraNciSco 
PErEira dE HolaNda filHo, mat. nº 422509/1, na função de agente 
de Portaria, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$1.944,80 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta cen-
tavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 1.215,50
adicional por Tempo de Serviço – 60% 729,30

Total de Proventos 1.944,80

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835573
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.394 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2020/845330.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
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nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 36-
a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações tra-
zidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, caput, 
§1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido pela 
lei complementar nº 125/2019, EdNa MoUra raBElo BEZErra, mat. 
nº 5148537/1, na função de auxiliar de Saúde, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$1.451,98 (um mil, quatrocen-
tos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Proventos proporcionais a 100%, que equivale a 10.950 dias de 10.950 dias sobre o valor da média 
aritmética simples (r$1.451,98) 1.451,98

 Total de Proventos 1.451,98

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831901
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.481 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2015/76016.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 36-
a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazi-
das pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, faTiMa fEliPE GiESE 
carValHo, mat. nº 54188996/1, no cargo de Nutricionista, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$2.471,69 (dois mil, 
quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 58,1461% (6.367 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (r$4.250,83)

Total de Proventos

  2.471,69
  2.471,69

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831906
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.564 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2020/541299.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput, §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, intro-
duzido pela lei complementar nº 125/2019, Maria aNToNia aroUcHa 
JardiM, mat. nº 5156203/1, na função de auxiliar de Saúde, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.672,78 (um mil, 
seiscentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritméti-
ca simples  (r$1.672,78)

Total de Proventos

1.672,78
1.672,78

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831910
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.463 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/565345.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 1º, inciso iV, da lei nº 5.539/1989, incluído pela lei nº 
5.773/1993 e art. 2º, caput, da redação originária da lei nº 5.539/1989; 

art. 130, § 1º e caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 94, § 2º, da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei comple-
mentar nº 44/2003; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, 
§1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, EdNa Maria NaTiVidadE PoMBo, 
mat. nº 2019370/1, na função de Enfermeira, pertencente ao quadro de 
pessoal da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HE-
MoPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$9.312,54 
(nove mil, trezentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida- 50%

adicional pelo Exercício de cargo em comissão de chefe da divisão de fracionamento e Produ-
ção de componentes- daS 02 - 90%
Gratificação pela Escolaridade-80%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
Total de Proventos 

  2.053,54
1.026,77
1.097,20
1.642,83
3.492,20
9.312,54

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831917
Portaria aP Nº 3.449 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2016/522047.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
art. 186, § 1º, da lei nº 8.112/1990, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, 
artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, 
com as alterações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, 
MarcElo araUJo dE oliVEira, mat. nº 57223478/1, no cargo de agente 
fiscal agropecuário, pertencente ao quadro de pessoal da agencia de defe-
sa agropecuária do Estado do Pará – adEPara, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$1.968,97 (um mil, novecentos e sessenta e 
oito reais e noventa e sete centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos integrais do último salário de contribuição conforme disposto no art. 1º, § 5º, da lei 
nº 10.887/2004 c/c art. 10, § 5º, do anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022.

Total de Proventos

  1.981,18
  1.981,18

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831922
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.400 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2020/736149.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021 c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii, iii, da lei complemen-
tar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; acordo 
firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos do 
Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobrança do Processo nº 
00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; 
art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, rEGiNa aMador dE Mo-
raiS, mat. nº 5092639/1 na função de desenhista, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$2.042,04 (dois mil 
e quarenta e dois reais e quatro centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
 Total de Proventos

  1.215,50
145,86
  680,68
2.042,04

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831928
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.471 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/411385.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
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i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 19, inciso iii da lei nº 6.839/2006; art. 140, inciso 
iii, da lei nº 5.810/1994 combinado com o art. 42, inciso iV, da lei nº 
6.839/2006; art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, Marilia Bra-
Sil XaViEr, mat. nº 5231140/2, no cargo de Professor Titular – 40H, per-
tencente ao quadro de pessoal da Universidade do Estado do Pará – UEPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$19.568,61 (deze-
nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação Incentivo de Pós-Graduação – 108%

Gratificação pela Escolaridade – 80%
adicional por Tempo de Serviço – 50%

 Total de Proventos

  4.529,77
4.892,15
3.623,82
  6.522,87
19.568,61

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836142
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.471 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/411385.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 19, inciso iii da lei nº 6.839/2006; art. 140, inciso 
iii, da lei nº 5.810/1994 combinado com o art. 42, inciso iV, da lei nº 
6.839/2006; art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, Marilia Bra-
Sil XaViEr, mat. nº 5231140/2, no cargo de Professor Titular – 40H, per-
tencente ao quadro de pessoal da Universidade do Estado do Pará – UEPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$19.568,61 (deze-
nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação Incentivo de Pós-Graduação – 108%

Gratificação pela Escolaridade – 80%
adicional por Tempo de Serviço – 50%

 Total de Proventos

  4.529,77
4.892,15
3.623,82
  6.522,87
19.568,61

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831932
Portaria aP Nº 3.437 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2018/391387.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
art. 186, § 1º, da lei nº 8.112/1990, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, 
artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, 
com as alterações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, 
JoSE dE JESUS SilVa rEiS, mat. nº 54188212/1, no cargo de Professor 
classe i, nível E, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$8.265,09 (oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Proventos integrais da média aritmética simples das maiores remunerações
Total de Proventos

  r$8.265,09
r$8.265,09

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832021
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3288 de 05 de JULHo de 2022.
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/154598.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 

1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucio-
nal nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complemen-
tar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 6º da lei nº 
9.322/2021; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 3º e anexo ii 
da lei nº 9.322/2021 combinada com o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 
131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, c/c o art. 36, parágrafo único, 
da lei nº 5.351/1986, JoSE aNToNio cEZar da SilVa, mat. nº 516953/1, 
no cargo de Professor classe ii, nível i, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$ 12.759,27 (doze mil, setecentos e cinquenta e 
nove reais e vinte e cinco centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação Magistério - VPNI

Gratificação pela Escolaridade - PCCR – 80%
Gratificação de Titularidade

adicional por Tempo de Serviço – 60%
Total de Proventos

  4.082,52
  310,36

  3.266,02
  432,03

  4.668,34
  12.759,27

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832030
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.467 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2019/452786.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 36-
a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações tra-
zidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, Marilda MarTiNS 
MoraES, mat. nº 5552311/2, no cargo de assistência Social, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$2.403,94 (dois mil, 
quatrocentos e três reais e noventa e quatro centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Proventos proporcionais a 50,4932% (5.529 dias de 10.950 dias) sobre o último salário de contri-
buição conforme disposto no art. 1º, § 5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 10, § 5º, do anexo ii da 

PorTaria Nº 1.467/2022 (r$4.760,92).
Total de Proventos

  2.403,94
  2.403,94

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832109
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.581 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/576907.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, NElSoN doS 
SaNToS aTaidE, mat. nº 5261511/2, no cargo de Professor classe i, nível 
E, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$3.676,02 
(três mil, seiscentos e setenta e seis reais e dois centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 48,9941% (6.259 dias de 12.775 dias) sobre o valor da média aritmé-
tica simples (r$7.502,98)

Total de Proventos
3.676,02
  3.676,02

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832119
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.465 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2022/381225.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da 
constituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso 
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ii, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alte-
rações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, adriaNa 
fErrEira dE SoUZa, mat. nº 113530/1, na função de agente de artes 
Praticas, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$1.496,27 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e sete 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100,00% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (r$1.496,27) 1.496,27

Total de Proventos 1.496,27

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832159
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3451 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2010/243199.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º § 5º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, MarilENE diaS 
MaGalHaES, mat. nº 5077907/1, no cargo de agente de artes Práticas - 
costureira, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública - SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$ 1.680,56 (um mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e seis centa-
vos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmé-
tica simples (r$ 1.680,56)

Total de Proventos

  1.680,56
  1.680,56

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832174
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.435 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2014/347121.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º § 5º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzi-
do pela lei complementar nº 125/2019 c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos 
i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido pela lei comple-
mentar nº 125/2019, oZidio fErrEira dE SoUZa, mat. nº 5118174/1, 
na função de agente de Portaria, pertencente ao quadro de pessoal da Se-
cretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$1.327,18 (um mil, trezentos e vinte e sete reais e 
dezoito centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 91,8591% (11.735 dias de 12.775 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (r$1.444,80) 1.327,18

Total de Proventos 1.327,18

II – Os efeitos financeiros desta Portaria contarão a partir de 01/08/2022 
data da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos, consi-
derando que o servidor vinha recebendo normalmente pela folha de ativos 
da Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad.
iii – a contagem do tempo de contribuição foi encerrada em 17/04/2022, 
data em que o servidor completou 75 anos de idade, conforme interpreta-
ção do §3º, art. 21, da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada 
pela lei complementar nº 128/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832183
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.585 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/229671.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 

c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, Maria do So-
corro dE SoUZa SaNToS, mat. nº 539384/1, na função de Servente ref. 
i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.823,25 
(um mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 50%

 Total de Proventos

1.215,50
  607,75
 1.823,25

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832197
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.405 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2019/569278.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, Maria GorETi 
STHEl fraNciSQUETo, mat. nº 57215440/1, no cargo de Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS, recebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$2.163,52 (dois mil, cento e sessenta 
e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 60,6027% (6.636 dias de 10.950 dias) sobre o valor do último salário de 
contribuição (r$ 3.570,00), conforme disposto no art. 1º, §5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 10, §5º, 

do anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022
2.163,52

Total de Proventos 2.163,52

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832202
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.338 de 06 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/238844.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucio-
nal nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complemen-
tar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da lei nº 
7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 do TcE/
Pa; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo ii da lei nº 9.322/2021 
c/c o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 33 da lei nº 7.442/2010; art. 131, 
§ 1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, da lei 
nº 5.351/1986, Marcia rEGiNa MiraNda GoMES, mat. nº 6310737/2, 
no cargo de Professor classe Especial, nível H, pertencente ao quadro de 
pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$11.400,31 (onze mil, quatrocentos 
reais e trinta e um centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 60h

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação de Titularidade

Gratificação Progressiva – 50%
adicional por Tempo de Serviço – 55%

Total de Proventos

  3.982,28
1.194,68
277,18
432,03

1.991,14
  3.523,00
  11.400,31

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831330
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.419 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2021/935412.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
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i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º § 5º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput, §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introdu-
zido pela lei complementar nº 125/2019, MarlENE ViEira doS SaNToS 
PErEira, mat. nº 5118379/1, na função de agente de Saúde, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.589,33 (um mil, 
quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), conforme abai-
xo discriminado:

Proventos proporcionais a 100,00% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (r$1.589,33) 1.589,33

Total de Proventos 1.589,33

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831339
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.499 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/488638.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 36-a, 
36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas 
pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, iVaNildE MoUra MilHo-
MENS, mat. nº 57194060/1, no cargo de assistente Social, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$2.041,17 (dois mil, 
quarenta e um reais e dezessete centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 48,0182% (5.258 dias de 10.950 dias) sobre o valor do último salário 
de contribuição (r$4.250,83), conforme disposto no art. 1º, §5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 

10, §5º, do anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022
 Total de Proventos

 2.041,17
  2.041,17

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831351
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.335 de 06 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2017/533806.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da 
lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c acórdão n° 55.856 do TcE/
Pa de 06/07/2016; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo ii da 
lei nº 9.322/2021 combinada com o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 
140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 
5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, iVaNilda 
SoUSa PErEira dE carValHo, mat. nº 316792/2, no cargo de Professor 
classe ii, nível c, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Esta-
do de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$15.082,14 (quinze mil, oitenta e dois reais e catorze centavos), con-
forme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 132h

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação de Titularidade

Gratificação pela Escolaridade – 80%
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

  3.962,16
2.615,03
364,84
432,03

3.169,73
4.538,35

  15.082,14

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831368

Portaria aP Nº 3.367 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNcaPacidadE PErMaNENTE - Processo nº 2020/810814.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 16, da lei complementar nº 39/2002 
com redação dada pela lei complementar nº 128/2020 c/c art. 36-a, da 
lei complementar nº 39/2002 com redação dada pela lei complementar 
nº 142/2021 e o respectivo §3º da lei complementar nº 39/2002 com 
redação dada pela lei complementar nº 128/2020, 36-B, da lei comple-
mentar nº 39/2002 incluído pela lei complementar nº 49/2005 e 36-c, da 
lei complementar nº 39/2002 com redação dada pela lei complementar 
nº 110/2016, SErGio oliVEira da SilVa, mat. nº 5110580/1, no cargo 
de Técnico Patologia clinica, pertencente ao quadro de pessoal da funda-
ção centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$1.258,85 (um mil, duzentos e 
cinquenta e oito reais oitenta e cinco centavos), conforme abaixo discri-
minado:

76% da média aritmética
Total de Proventos

1.258,85
1.258,85

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831378
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 3641 de 21 de JULHo de 2022
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPo-
SENTadoria aUTUada JUNTo ao TcE No ProTocolo 506323/2018-
TcE; ProcESSo Nº 2022/741035-iGEPrEV
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais;
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº 
202202403/SEGER-TCE), que solicitou a retificação da Portaria RET AP nº 
0615/2017.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria RET AP nº 0615, de 01 de junho de 2017 que apo-
sentou ElViria raMoS da SilVa, Mat. 484334/1, no cargo de professor 
ad-01, atualmente professor classe especial, nível H, de acordo com a 
lei nº 7.442/10, lotada na Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, 
alterando o percentual de aulas Suplementares, de 108h para 113h, pas-
sando a fundamentação a ser a seguinte: o art. 6°. incisos i, ii, iii e 
iV, da Emenda constitucional n° 41/03 c/c o art. 40, §5º da constituição 
federal, combinado com o art. 2º da Ec 47/2005; art. 37, §2º da lei 
nº. 5.351/86; art. 32, caput, da lei 7.442/2010 cumulado com o art. 35, 
caput, da lei nº. 5.351/86; art. 33 da lei nº 7.442/10; art. 131, §1º inciso 
Viii, da lei nº. 5.810/94, combinado com o parágrafo único do art. 36 da 
lei nº. 5.351/86, recebendo, nessa situação, os proventos mensais de r$ 
13.914,33 (treze mil, novecentos e quatorze reais e trinta e três centavos), 
assim constituídos:

Vencimento integral – 200h r$ 3.982,28
aulas Suplementares – 113h r$ 2.249,99

Gratificação de Magistério – 10%
Gratificação Progressiva – 50%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – Lei 9.322/2021

r$ 460,12
r$ 1.991,14
r$ 2.986,71
r$ 2.244,09

 Provento Mensal  r$ 13.914,33

ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 1° de setembro de 2011, data 
da implantação da lei nº 7.442/2010, respeitando-se os valores e percen-
tuais vigentes à época da retroação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 831388
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.503 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2020/1067966.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º § 5º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introdu-
zido pela lei complementar nº 125/2019, aNa alVES BarBoSa, mat. nº 
6388892/1, na função de Servente, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$1.430,82 (um mil, quatrocentos e trinta reais e 
oitenta e dois centavos), conforme abaixo discriminado:



diário oficial Nº 35.074   27Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

Proventos proporcionais a 100%, que equivale a 10.950 dias de 10.950 dias sobre o valor da média 
aritmética simples (r$1.430,82) 1.430,82

Total de Proventos 1.430,82

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831633
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.603 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - ProcESSo nº 2012/247071.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda 
constitucional nº 70/2012, art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 
e artigos 16 a 18 e 36 da lei complementar nº 39/2002, com redação 
dada pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 
142/2021 c/c art. 98-a, caput, §1º, incisos i, ii e iii, da lei complemen-
tar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; acordo 
firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos do 
Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobrança do Processo nº 
00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; 
art. 131, §1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, JoaNa darc SoUZa da 
SilVa PErEira, mat. nº 5157870/1, na função de agente de Portaria, per-
tencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
– SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.973,97 
(um mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base proporcional (10.950 dias de 10.950 dias) que corresponde a 100% de 
r$ 1.215,50

Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%
adicional por Tempo de Serviço – 45%

 Total de Proventos

1.215,50
145,86
612,61

 1.973,97

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831646
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.602 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2014/213721.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, GENEci doS 
aNJoS crUZ, mat. nº 224073/1, na função de Escrevente datilógrafo ref.
iii, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.823,25 
(um mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 50%

 Total de Proventos

1.215,50
607,75

  1.823,25

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831649
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.408 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2012/145370.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda 
constitucional nº 70/2012, art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e 
artigos 16 a 18 e 36 da lei complementar nº 39/2002, com redação dada 
pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; 
art. 131, § 1º, inciso Xi, da lei nº 5.810/1994, iraci da SilVa liMa, mat. 
nº 520209/1, na função de Servente ref. i, pertencente ao quadro de pes-

soal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situ-
ação os proventos mensais de r$1.884,03 (um mil, oitocentos e oitenta e 
quatro reais e três centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base proporcional a (10.950 dias de 10.950 dias) que corresponde a 100% de r$ 
1.215,50

adicional por Tempo de Serviço – 55%

 1.215,50
 668,53

Total de Proventos  1.884,03

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831659
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3561 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2019/407933  .
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º § 5º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, NaZarE NUNES 
BarBoSa, mat. nº 55589904/1, no cargo de agente administrativo, per-
tencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
- SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 1.212,00 
(um mil, duzentos e doze reais), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 50,1918% (5.496 dias de 10.950 dias) sobre o valor da 
média aritmética simples, conforme disposto no art. 1º, § 5º, da lei nº 10.887/2004 

(r$ 1.608,14)
diferença complementar (SV nº 15 e 16 do STf)

Total de Proventos

  807,15
  404,85

  1.212,00

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831881
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.420 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
coMPUlSÓria - Processo nº 2014/541203.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso ii, da constituição 
federal de 1988, com as alterações trazidas pelas Emendas constitucionais 
nº 20/1998 e 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 21, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pelas leis complementares nº 49/2005, nº 51/2006 e 110/2016, 
liNdalVa da cUNHa rodriGUES, mat. nº 7000820/1, na função de auxi-
liar de Hemoterapia, pertencente ao quadro de pessoal da fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará - fundação HEMoPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$1.212,00 (um mil, duzentos e 
doze reais), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 57,1872% (6.262 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (r$720,30)

Proventos mensais com aplicação dos índices do iNPc (06/2011 a 01/2022)
diferença complementar (SV nº 15 e 16 do STf)

Total de Proventos

  411,92
  764,25
  447,75

  1.212,00 

ii – os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 05/06/2011, data em 
que a servidora completou 70 anos de idade, conforme interpretação do 
§3º, art. 21, da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada pela 
lei complementar nº 128/2020;
III – Os efeitos financeiros desta Portaria contarão a partir de 01/08/2022, 
data da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos, con-
siderando que a servidora vinha recebendo normalmente pela folha de 
ativos da Secretaria de Estado de administração e Planejamento - SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832586
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.416 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2015/98063.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da 
constituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda cons-
titucional nº 41/2003, artigo 1º § 5º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, 
inciso ii, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as 
alterações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, ViTor 
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ViEira loPES, mat. nº 5712980/1, no cargo de Professor classe ii, Nível 
H, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
- SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 7.261,66 
(sete mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 91,6243% (11.705 dias de 12.775 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (r$ 7.925,48)

Total de Proventos

7.261,66
  7.261,66

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832589
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.404 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2020/347618.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introdu-
zido pela lei complementar nº 125/2019, irENE SoarES SalES, mat. nº 
5179459/1, na função de agente de artes Práticas, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$1.459,24 (um mil, quatrocen-
tos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Proventos proporcionais a 100%, que equivale a 10.950 dias de 10.950 dias sobre o valor da média 
aritmética simples (r$1.459,24) 1.459,24

Total de Proventos 1.459,24

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832773
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.538 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2020/656137.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda 
constitucional nº 70/2012, art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e 
artigos 16 a 18 e 36 da lei complementar nº 39/2002, com redação dada 
pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021 
c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 
39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; art. 6º da lei 
nº 9.322/2021; art. 131, § 1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, HElENi 
fErrEira dE MacEdo, mat. nº 6312586/1, na função de Professor Ní-
vel Médio, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$4.345,82 (quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base proporcional a 10.950 dias de 10.950 dias, que corresponde a 100% de r$2.884,23 
– 150h 2.884,23

Gratificação de Magistério - VPNI 163,69
adicional por Tempo de Serviço – 45% 1.297,90

Total de Proventos 4.345,82

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832788
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3412 de 12 de JULHo de 2022.
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/232786.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal 
de 1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, 
art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda 
constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV 

da lei complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela 
lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; 
art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; 
art. 3º e anexo ii da lei nº 9.322/2021 combinada com o art. 2º da 
lei nº 9.500/2022; PorTaria Nº 296/2013-GS/SEdUc (publicada no 
doE de 14.03.2013) c/c ofício n° 541/2012 - SaGE/SEdUc; art. 131, § 
1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, c/c o art. 36, parágrafo único, da 
lei nº 5.351/1986, SiMoNE do Socorro da TriNdadE SoUZa MElo 
carNEiro, mat. nº 366234/1, na função de Professor classe iii, nível J, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – 
SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 14.619,63 
(quatorze mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação do Magistério

Gratificação pela Escolaridade – 80%
Gratificação de Titularidade

Vantagem Pessoal cV
adicional por Tempo de Serviço – 70%

Total de Proventos

 4.164,48
 316,59

 3.331,58
  838,60
  134,12
 5.834,26

1  14.619,63

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832803
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.461 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/167926.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso i, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput, §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido 
pela lei complementar nº 125/2019, raiMUNda NoNaTa SilVa dE oli-
VEira, mat. nº 5167272/1, na função de agente de Portaria, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.663,54 (um mil, 
seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), confor-
me abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$1.663,54)

Total de Proventos

 1.663,54
 1.663,54

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832949
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.607 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2017/61534.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e 110/2016, aNaNiaS rodriGUES fErNaNdES, 
mat. nº 57197601/1, no cargo de agente administrativo, pertencente ao 
quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.212,00 (um mil, 
duzentos e doze reais), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 46,0431% (5.882 dias de 12.775 dias) sobre o valor da 
média aritmética simples (r$1.435,57)

diferença complementar (SV nº 15 e 16 do STf)
Total de Proventos 

  660,98
551,02

  1.212,00

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832956
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.496 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2018/429503.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
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tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º § 5º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introdu-
zido pela lei complementar nº 125/2019, Maria MadalENa daS GracaS 
GUiMaraES liMa, mat. nº 5115361/1, na função de Enfermeiro, perten-
cente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - 
SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$6.346,62 
(seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100%, que equivale a 10.950 dias de 10.950 dias sobre o último salário 
de contribuição, na forma do art. 1º, § 5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 10, § 5º, do anexo ii da 

PorTaria Nº 1.467/2022 (r$6.346,62)
6.346,62

Total de Proventos 6.346,62

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832978
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.591 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2018/458720.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, Maria daS Gra-
caS doS SaNToS da SilVa, mat. nº 57206631/1, no cargo de agente de 
artes Práticas, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situação os proventos men-
sais de r$1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), conforme abaixo 
discriminado:

Proventos proporcionais a 47,4155% (5.192 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$1.513,69) 717,72

diferença complementar (SV nº 15 e 16 do STf e art. 1º, §5º da lei nº 10.887/2004) 494,28 
Total de Proventos 1.212,00

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832980
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.541 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/157157.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; no art. 28 
da lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c acórdão n° 55.856 do 
TcE/Pa de 06/07/2016; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 140, inciso iii, 
da lei nº 5.810/1994; art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994 c/c 
o art. 36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, Maria do Socorro 
dE SoUSa cordEiro, mat. nº 409324/2, no cargo de Professor classe 
i, nível c, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$13.178,70 (treze mil, cento e setenta e oito reais e setenta centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 84h

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

  3.903,62
1.639,52
296,75

3.122,90
4.215,91

  13.178,70

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832984
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.649 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2016/70864.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 

iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021 c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei comple-
mentar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; art. 
140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 
5.810/1994, PaUlo roBErTo dE BarroS MoraiS, mat. nº 5102987/1, 
na função de Médico, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$5.914,19 (cinco mil, novecentos e quatorze reais e dezenove 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 2.053,54
Gratificação pela Escolaridade – 80% 1.642,83

adicional por Tempo de Serviço – 60% 2.217,82
Total de Proventos 5.914,19

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832994
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.457 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idade - Processo nº 2021/136350.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º § 5º da lei  nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 
36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as altera-
ções trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, intro-
duzido pela lei complementar nº 125/2019, Maria TErEZa riBEiro da 
ENcarNacao, mat. nº 5090423/1, na função de agente de Portaria, per-
tencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
- SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.650,36 
(um mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100%, que equivale a 10.950 dias de 10.950 dias sobre o valor da média 
aritmética simples (r$1.405,26) 1.405,26

Proventos mensais com aplicação dos índices do iNPc (06/2021 a 08/2022) 1.650,36
Total de Proventos 1.650,36

ii – os efeitos financeiros desta Portaria contarão a partir de 01/08/2022 
data da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos, con-
siderando que a servidora vinha recebendo normalmente pela folha de 
ativos da Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad.
iii – a contagem do tempo de contribuição foi encerrada em 03/06/2021, 
data em que a servidora completou 75 anos de idade, conforme interpreta-
ção do §3º, art. 21, da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada 
pela lei complementar nº 128/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832999
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.532 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2021/615469.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 36-
a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazi-
das pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, caput e 
§1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido pela 
lei complementar nº 125/2019, Maria carMEliTa BErNardES da coSTa 
caBral, mat. nº 5177006/1, na função de Enfermeiro, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Público – SESPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$5.279,03 (cinco mil, duzentos e 
setenta e nove reais e três centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100,00% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$5.279,03) 5.279,03

Total de Proventos 5.279,03

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833006



30  diário oficial Nº 35.074 Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

Portaria aP Nº 3.479 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2013/410670.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
art. 186, § 1º, da lei nº 8.112/1990, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, 
artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, 
com as alterações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, 
MoNica aMalia NUNES doS SaNToS, mat. nº 57192172/1, no cargo de 
Técnico de Enfermagem, pertencente ao quadro de pessoal da fundação 
Hospital de clínica Gaspar Viana – fHcGV, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$1.520,93 (um mil, quinhentos e vinte reais e no-
venta e três centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos integrais da média aritmética simples das maiores remunerações
Total de Proventos

  1.520,93
  1.520,93

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833032
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.493 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
ESPEcial - Processo nº 2020/223843.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 4º, inciso iii da constituição 
federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 
47/2005, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 36, 36-a, 36-B e 36-c 
da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei 
complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c com a Súmula Vinculante nº 
33 do STf, Nota Técnica Nº 02/2014/cGNal/drPSP/SPPS/MPS e anexo iV 
da Portaria MTP nº 1.467/2022, artigos 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 
36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as altera-
ções trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, aNToNio 
carloS caMPoS da SilVa, mat. nº 726656/1, na função de Técnico em 
radioterapia, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$1.659,04 (um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro cen-
tavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100% (12.775 dias de 12.775 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples

Total de Proventos

1.659,04
1.659,04

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833056
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.502 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2020/810912.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º § 5º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, rUBENS fErrEi-
ra caXiaS, mat. nº 57190460/1, no cargo de assistente administrativo, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de cultura – SE-
cUlT, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.212,00 (um 
mil, duzentos e doze reais), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 73,6595% (9.410 dias de 12.775 dias) sobre o valor do 
último salário de contribuição (r$1.153,18)

diferença complementar (SV nº 15 e 16 do STf)
 Total de Proventos  

  1.153,18
  58,82

  1.212,00

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833061
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.441 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ – ProcESSo nº 2020/831884 (antiGo 2007/402216)
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:

i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda 
constitucional nº 70/2012, art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e 
artigos 16 a 18 e 36 da lei complementar nº 39/2002, com redação dada 
pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021 
c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 
39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; art. 131, § 
1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, Maria da coNcEiÇÃo SoUZa doS 
SaNToS, mat. nº 5154120/1, na função de auxiliar de Saúde, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.762,48 (um mil, 
setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base proporcional a (10.950 dias de 10.950 dias) que corresponde a 100% de 
r$1.215,50

adicional por Tempo de Serviço – 45%

  1.215,50
546,98

Total de Proventos   1.762,48

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833095
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.495 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/237947.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput, §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzi-
do pela lei complementar nº 125/2019, lUZia da SilVa PErEira, mat. 
nº 5147280/1, na função de auxiliar de Saúde, pertencente ao quadro de 
pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$1.575,64 (um mil, quinhentos 
e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Proventos proporcionais a 100% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$1.575,64)
 Total de Proventos

  1.575,64
  1.575,64

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833096
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.534 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2019/509091.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii e parágrafo único, 
da Emenda constitucional nº 47/2005, art. 7º da Emenda constitucional 
nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-c, incisos i, ii, iii e parágrafo único, da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei 
complementar nº 51/2006 e pela lei complementar nº 142/2021; acordo 
firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos do 
Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobrança do Processo nº 
00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; 
art. 1º, inciso iV, da lei nº 5.539/1989, incluído pela lei nº 5.773/1993 e 
art. 2º, caput, da redação originária da lei nº 5.539/1989; art. 131, § 1º, 
inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, lEoNor dE oliVEira fiGUEira, mat. nº 
88315/1, na função de agente de Saúde, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situ-
ação os proventos mensais de r$3.267,26 (três mil, duzentos e sessenta e 
sete reais e vinte e seis centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

Gratificação de Risco de Vida – 50%
adicional por Tempo de Serviço – 60%

Total de Proventos

  1.215,50
145,86
680,68

1.225,22
  3.267,26

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833101
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instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.596 de 20 deJULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2018/199942.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda 
constitucional nº 70/2012, art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e 
artigos 16 a 18 e 36 da lei complementar nº 39/2002, com redação dada 
pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; 
art. 131, § 1º, inciso Xi, da lei nº 5.810/1994, Maria BENEdiTa fErrEi-
ra ESQUErdo, mat. nº 228010/1, na função de auxiliar de disciplina, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.884,03 
(um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e três centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base proporcional a (10.950 dias de 10.950 dias) que corresponde a 100% de r$ 
1.215,50

adicional por Tempo de Serviço – 55%

  1.215,50
  668,53

Total de Proventos   1.884,03

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833103
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.551 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2010/243611.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “a”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso i, 36, 36-a, 
36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazi-
das pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, caput, 
§1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido pela 
lei complementar nº 125/2019, Maria daS GraÇaS GoMES do NaS-
ciMENTo, mat. nº 5108675/1, na função de farmacêutico, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$4.805,28 (quatro 
mil, oitocentos e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Proventos integrais sobre o último salário de contribuição (r$4.805,28), conforme disposto no 
art. 1º, § 5º, da lei nº 10.887/2004.

Total de Proventos

  4.805,28
4.805,28

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833450
Portaria aP Nº 3.396 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNcaPacidadE PErMaNENTE - Processo nº 2021/704804.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 16, da lei complementar nº 39/2002 
com redação dada pela lei complementar nº 128/2020 c/c art. 36-a, da 
lei complementar nº 39/2002 com redação dada pela lei complementar 
nº 142/2021 e o respectivo §3º da lei complementar nº 39/2002 com 
redação dada pela lei complementar nº 128/2020, 36-B, da lei comple-
mentar nº 39/2002 incluído pela lei complementar nº 49/2005 e 36-c, da 
lei complementar nº 39/2002 com redação dada pela lei complementar 
nº 110/2016, cElia GoMES da MoTa, mat. nº 57231591/1, no cargo de 
Técnica de Enfermagem, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado de Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situação os proven-
tos mensais de r$1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), conforme 
abaixo discriminado:

60% da média aritmética 863,64
diferença complementar (Súmula Vinculante nº 15 e 16) 348,36

Total de Proventos 1.212,00

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833457

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.410 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
coMPUlSÓria - Processo nº 2015/164976.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso ii, da constituição 
federal de 1988, com as alterações trazidas pela Emenda constitucional 
nº 88/2015, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 21, 36, 36-a, 36-B 
e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pelas 
leis complementares nº 49/2005, nº 51/2006, 152/2015 e 110/2016, Ma-
ria aNGElica corrEa doS SaNToS, mat. nº 508020/2, no cargo de Pro-
fessor classe i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$3.703,72 (três mil, setecentos e três reais e setenta e dois centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 64,0000% (7.008 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (r$5.787,07)

Total de Proventos
 3.703,72
  3.703,72

 

ii – os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 14/02/2022, data em 
que a servidora completou 75 anos de idade, conforme interpretação do 
§3º, art. 21, da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada pela 
lei complementar nº 128/2020;
III – Os efeitos financeiros desta Portaria contarão a partir de 01/08/2022, 
data da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos, con-
siderando que a servidora vinha recebendo normalmente pela folha de 
ativos da Secretaria de Estado de administração e Planejamento - SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833512
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3139 de 29 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2016/507480.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição 
federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 
41/2003, c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído 
pela Emenda constitucional nº 70/2012, art. 7º da Emenda constitucional 
nº 41/2003 e artigos 16 a 18 e 36 da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021 c/c art. 98-a, caput, §1º, incisos i, ii e iii, da lei com-
plementar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; 
art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, carloS roBErTo liMa, 
mat. nº 5110734/1, na função de Técnico em radioterapia, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 1.724,21 (hum mil, 
setecentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base proporcional a 10.050 dias de 12.775 que corresponde a 94.3248% de r$ 
1.215,50

adicional por Tempo de Serviço – 50%
Total de Proventos

  1.149,47
 574,74

  1.724,21

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833525
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.474 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2021/217470.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, intro-
duzido pela lei complementar nº 125/2019, Maria fErrEira TEiXEira, 
mat. nº 5166624/1, na função de agente de artes Práticas, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.465,82 (um mil, 
quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme 
abaixo discriminado:
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Proventos proporcionais a 100% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$1.465,82)

Total de Proventos

  1.465,82
  1.465,82

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833536
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.685 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2015/263935.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, Maria HilMa 
do aMaral corEcHa, mat. nº 654280/1, na função de Servente – re-
ferência i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$1.823,25 (um mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centa-
vos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 1.215,50
adicional por Tempo de Serviço – 50% 607,75

Total de Proventos 1.823,25

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833561
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.584 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/593121.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 36-
a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazi-
das pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, Maria iVETE SoUSa 
doS rEiS, mat. nº 57191129/1, no cargo de agente administrativo, per-
tencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
– SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.347,22 
(um mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), confor-
me abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 98,1279% (10.745 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$1.372,92)

Total de Proventos

1.347,22
  1.347,22

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833573
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.383 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2014/271746.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitu-
cional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei com-
plementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei comple-
mentar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da lei 
nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 do 
TcE/Pa; art. 32-a da lei nº 7.442/2010 incluído pela lei nº 9.322/2021; 
art. 33, caput, da lei nº 7.442/2010; art. 130, § 1º e caput, da lei nº 
5.810/1994 c/c o art. 94, § 2º, da lei complementar nº 39/2002, com 
as alterações trazidas pela lei complementar nº 44/2003; art. 131, § 1º, 
inciso X, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, da lei nº 
5.351/1986, SaNTaNa Maria doS SaNToS, mat. nº 501646/1, na função 
de Professor classe Especial, nível i, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$13.835,43 (treze mil, oitocentos e trinta e cinco 
reais e quarenta e três centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 48h

Gratificação de Magistério Ed. Especial – 50%
Gratificação Progressiva – 50%

Adicional pelo Exercício de Função Gratificada de Vice-Diretor de Unidade
Escolar Gd-1 – 20%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

4.002,18
960,52

2.001,09
2.001,09

42,46
  4.828,09
13.835,43

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833591
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.406 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2018/171046.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei comple-
mentar nº 49/2005 e 110/2016, daNiEla do Socorro fErrEira car-
doSo, mat. nº 57206303/1, no cargo de agente de artes Práticas, per-
tencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
– SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.212,00 
(um mil, duzentos e doze reais), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 45,9635% (5.033 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (r$1.526,58)

diferença complementar (SV nº 15 e 16 do STf)
Total de Proventos 

  701,67
510,33

  1.212,00

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833598
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.501 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2020/937809.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e 110/2016, alTEMira SEBaSTiaNa MoUra dE 
oliVEira, mat. nº 5145368/2, no cargo de Técnico em Patologia clínica, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Públi-
ca - SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.212,00 
(hum mil, duzentos e doze reais), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 47,3151% (5181 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmética 
simples (r$1.371,25)

diferença complementar (SV nº 15 e 16 do STf e art. 1º, §5º da lei nº 10.887/2004):
Total de Proventos 

648,81
 563,19

 1.212,00

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833647
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.557 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2020/369749.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 36-
a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazi-
das pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016; c/c art. 98-a, caput, 
§1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido pela 
lei complementar nº 125/2019, ElaYNE diaS rodriGUES NEVES, mat. 
nº 5135192/1, na função de Biomédico, pertencente ao quadro de pessoal 
do Hospital ophir loyola – Hol, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$5.231,49 (cinco mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta 
e nove centavos), conforme abaixo discriminado:
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Proventos proporcionais a 100% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmé-
tica simples (r$5.231,49).

 Total de Proventos

  5.231,49
5.231,49

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833656
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret Ps Nº 3.731 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a rETificaÇÃo dos Valores constantes na PorTaria Nº 
2850 de 13/06/2022, referente ao benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2022/404133; 2022/665196 e 2022/ 633165.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
Considerando a necessidade de retificação do valor dos proventos do be-
nefício de pensão por morte concedido através da Portaria PS nº 2.850 de 
13 de junho de 2022, resolve:
I – Retificar o item I da Portaria PS nº 2.850 de 13 de junho de 2022, que 
concedeu a pensão por morte, nos termos do parecer técnico constante 
nos autos dos processos nº 2022/404133; 2022/665196 e 2022/ 633165, 
com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, inciso X e 
§1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1º, inciso ii, 36 e 
36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementa-
res nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, para o 
valor de r$ $ 5.142,19 (cinco mil, cento e quarenta e dois reais e dezenove 
centavos), em favor de doMiNGoS caETaNo doS SaNToS, na condição de 
cônjuge da ex-segurada rosa Veridiana Schineider dos Santos, pertencente 
ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, onde 
ocupou o cargo de Professor classe Especial, matrícula n° 473979/1, falecida 
em 29/01/2022, permanecendo inalterados os demais itens da portaria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 833667
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3533 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2018/277919.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da 
constituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, artigos 22, inciso ii, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei comple-
mentar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, caput, §1º, incisos i, ii e iii, 
da lei complementar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 
125/2019, alBErTo lUiZ BENTES da SilVa, mat. nº 538272/2, na função 
de Médico, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública - SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$ 5.109,21 (cinco mil, cento e nove reais e vinte e um centavos), confor-
me abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 91,7339% (11.719 dias de 12.775 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (5.569,60)

Total de Proventos  

  5.109,21
 5.109,21

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833677
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.480 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2018/241407.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda 
constitucional nº 70/2012, art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e 
artigos 16 a 18 e 36 da lei complementar nº 39/2002, com redação dada 
pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; 
art. 28 da lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 
55.856/2016 do TcE/Pa; art. 32-a da lei nº 7.442/2010 incluído pela lei 
nº 9.322/2021; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, § 
1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, EliaS dE araUJo aracaTY, mat. nº 
972380/2, no cargo de Professor classe i, nível c, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, recebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$ 13.952,21 (treze mil, novecentos e cin-
quenta e dois reais e vinte e um centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base proporcional a 12.176 dias de 12.775 que corresponde a 95,3115% de r$3.903,62 3.720,59
aulas Suplementares – 60h 1.116,18

Gratificação de Magistério em Educação Especial – 50% 1.860,29
Gratificação pela Escolaridade – 80% 2.976,47

adicional por Tempo de Serviço – 50% 4.278,68
Total de Proventos 13.952,21

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833681
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.365 de 07 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2019/344650.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucio-
nal nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complementar 
nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 140, inciso iii, da 
lei nº 5.810/1994; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo ii da lei 
nº 9.322/2021 c/c o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 131, § 1º, inciso iX, 
da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, 
Maria raiMUNda GUiMaraES NEPUNUcENa, mat. nº 6026818/3, no car-
go de Professor classe ii, nível a, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$11.912,59 (onze mil, novecentos e doze reais e 
cinquenta e nove centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação pela Escolaridade – 80%

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação de Titularidade

adicional por Tempo de Serviço – 55%
 Total de Proventos

3.922,84
3.138,27
298,22
432,03

  4.121,23
  11.912,59

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833683
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.675 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/6662.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, §1º, 
inciso X, da lei nº 5.810/1994, aNa coNcEicao MaToS PESSoa, mat. 
nº 116262/1, na função de Médico, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$5.544,56 (cinco mil, quinhentos e quarenta e 
quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 2.053,54
Gratificação pela Escolaridade – 80% 1.642,83

adicional por Tempo de Serviço – 50% 1.848,19
Total de Proventos 5.544,56

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833685
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.689 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2020/360939.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
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introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, MarcElo 
PiNTo dE oliVEira, mat. nº 3222683/1, na função de Motorista, perten-
cente ao quadro de pessoal da fundação de atendimento Socioeducativa 
do Pará – faSEPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$1.944,80 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta cen-
tavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 60%

Total de Proventos

1.215,50
  729,30

  1.944,80

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833692
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.482 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2020/1091993.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, §1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda 
constitucional nº 70/2012, art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e 
artigos 16 a 18 e 36 da lei complementar nº 39/2002, com redação dada 
pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; 
art. 131, §1º, inciso Xi, da lei nº 5.810/1994, JUarEZ dE JESUS SaNToS 
SoarES filHo, mat. 723908/1, na função de agente de Portaria, per-
tencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
- SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 1.884,03 
(hum mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e três centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base proporcional a 12.775 dias de 12.775 que corresponde a 100% de r$ 
1.215,50

adicional por Tempo de Serviço – 55%
Total de Proventos

 1.215,50
 668,53

  1.884,03

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833853
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3663 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/926779.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, JoSE ValEN-
TE MEirElES, mat. nº 552100/1, na função de Vigia, referência i, perten-
cente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 1.944,80 (um mil, 
novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 60%

Total de Proventos

1.215,50
  729,30

  1.944,80

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833870
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.629 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/1356961.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de 
cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994 

combinado com o art. 8º, § 8º, incisos i a iV da lei complementar federal 
nº 173/2020, incluídos pela lei complementar federal nº 191/2022, SaN-
dra ValEria rocHa dE oliVEira XaViEr, mat. nº 5053382/1, na função 
de auxiliar de Enfermagem, pertencente ao quadro de pessoal do Hospital 
ophir loyola – Hol, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$2.178,18 (dois mil, cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

1.215,50
  145,86
816,82

  2.178,18

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833885
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.611 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/394178.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994 combina-
do com o art. 8º, § 8º, incisos i a iV da lei complementar federal nº 
173/2020, incluídos pela lei complementar federal nº 191/2022, dora 
doS SaNToS SoarES, mat. nº 6061079/2, na função de agente de Por-
taria, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública – SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$1.944,80 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta cen-
tavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 60%

Total de Proventos

1.215,50
729,30

  1.944,80

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 833897
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.755 de 27 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo  nº 2019/536197.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 6º da 
lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo ii da lei nº 9.322/2021 combinada com 
o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; 
art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, 
da lei nº 5.351/1986, carloS SidNEY carValHo dE oliVEira, mat. nº 
6007686/3 no cargo de Professor assistente Pa-d, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$12.115,86 (doze mil, cento 
e quinze reais e oitenta e seis centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação de Magistério – VPNI

Gratificação de Titularidade
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

  3.864,86
293,81
432,03

3.091,89
4.433,27

  12.115,86

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835627
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.646 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - ProcESSo nº 2013/198909.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
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i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda 
constitucional nº 70/2012, art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e 
artigos 16 a 18 e 36 da lei complementar nº 39/2002, com redação dada 
pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021 
c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 
39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; art. 6º da lei 
nº 9.322/2021; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, iSaBEl 
criSTiNa SiQUEira corrEa, mat. nº 6314589/1, na função de Professor 
Nível Médio, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$3.210,35 (três mil, duzentos e dez reais e trinta e cinco centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base proporcional a (10.950 dias de 10.950 dias) que corresponde a 100% de r$ 
1.922,82

Gratificação de Magistério – VPNI
adicional por Tempo de Serviço – 60%

Total de Proventos

 1.922,82
133,84

1.153,69
  3.210,35

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835632
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.741 de 27 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/52511.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de co-
brança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara 
de fazenda de Belém; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, 
§1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, EliZaBETE foNSEca doS SaNToS, 
mat. nº 399388/2, na função de assistente Social, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Secretaria de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda - SEaSTEr, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
5.563,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

Gratificação de Escolaridade – 80%
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

1.724,64
206,96

1.545,28
  2.086,12
  5.563,00

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835584
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.727 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idade e tempo de contribuição - Processo nº 2010/244874.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “a”, e § 5º 
da constituição federal de 1988, com redação dada pela Emenda cons-
titucional nº 41/03, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso 
i, 23, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as 
alterações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, iSa-
BEl MarQUES MorEY, mat. nº 5490782/2, no cargo de Professor classe 
ii, nível c, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$7.080,97 (sete mil, oitenta reais e noventa e sete centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Média aritmética simples das maiores remunerações (r$7.080,97)
Total de Proventos

r$7.080,97
r$7.080,97

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
  ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835962
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.667 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2018/305760.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 

Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 36-
a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações tra-
zidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, rEGiNaldo loPES 
dE aZEVEdo, mat. nº 6120695/1 na função de auxiliar de Serviços Gerais, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Planeja-
mento e administração - SEPlad, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$1.823,25 (um mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e 
cinco centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100,000% (12.775 dias) sobre o valor do último salário de contribuição 
(r$1.823,25), conforme disposto no art. 1º, §5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 10, §5º, do anexo 

ii da PorTaria Nº 1.467/2022
Total de Proventos  

  1.823,25
  1.823,25

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835972
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.704 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/288634.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar  nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, Maria do 
Socorro alcaNTara dE oliVEira, mat. nº 3194469/1, na função de 
Servente, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de assistência 
Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$1.944,80 (um mil, novecentos e quarenta e 
quatro reais e oitenta centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 60%

Total de Proventos

1.215,50
  729,30

  1.944,80

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835976
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.692 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ – ProcESSo nº 2021/941309.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda 
constitucional nº 70/2012, art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e 
artigos 16 a 18 e 36 da lei complementar nº 39/2002, com redação dada 
pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; 
art. 28 da lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 
55.856/2016 do TcE/Pa; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo ii 
da lei nº 9.322/2021 c/c o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 33 da lei 
nº 7.442/2010; art. 131, § 1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, laUdEcY 
MESQUiTa daMaScENo, mat. nº 5003652/3, no cargo de Professor classe 
Especial, nível f, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$12.291,82 (doze mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base proporcional a 10.950 dias de 10.950 dias que corresponde a
100% de r$3.942,74

aulas Suplementares – 138h
Gratificação de Magistério – VPNI

Gratificação de Titularidade
Gratificação Progressiva – 50%

adicional por Tempo de Serviço – 45%
 Total de Proventos

3.942,74
2.720,49
369,43
432,03

1.971,37
  2.855,76
  12.291,82

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836091
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instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.525 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2021/1348714.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, coNSUElo Sil-
Va dE oliVEira, mat. nº 54189252/1, no cargo de Professor assistente 
iV, pertencente ao quadro de pessoal da Universidade do Estado do Pará 
- UEPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$2.748,04 
(dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 58,1005% (6.362 dias de 10.950 dias) sobre o valor do último salário de 
contribuição (r$ 4.729,81), conforme disposto no art. 1º, §5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 10, 

§5º, do anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022.
Total de Proventos

  2.748,04
  2.748,04

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836094
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.715 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/293989.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitu-
cional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei com-
plementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei comple-
mentar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 6º, da lei 
nº 9.322/2021; art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994; art. 7º da 
lei nº 9.322/2021, VaNda MarlY PiMENTEl frEirE, mat. nº 256420/1, 
na função de Professor assistente Pa-a, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$7.664,72 (sete mil, seiscentos e sessenta e 
quatro reais e setenta e dois centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h 3.845,64
Gratificação de Magistério – VPNI 513,75

adicional por Tempo de Serviço – 50% 1.922,82
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada 1.382,51

Total de Proventos 7.664,72

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836095
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.679 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/344542
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional  nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 130, caput e § 1º, da lei nº 5.810/1994 combinado 
com o art. 94, § 2º, da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 44/2003; art. 3º e anexo ii da 
lei nº 9.322/2021 combinada com o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 
140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, §1º, inciso Viii, da lei nº 
5.810/1994, VEroNica WalfrEdo SoUSa, mat. nº 5120012/2, no cargo 
de Especialista em Educação classe ii, Nível H, pertencente ao quadro de 
pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$8.147,82 (oito mil, cento e quarenta e 
sete reais e oitenta e dois centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 150h
Adicional pelo exercício da função gratificada de Vice-Diretor de Unidade Escolar – GD-1 – 50%

Gratificação de Titularidade
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 40%
Total de Proventos

3.046,66
106,16
229,74

2.437,32
2.327,95
8.147,82

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836100
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.624 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/131472.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da 
lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c acórdão n° 55.856 do TcE/
Pa de 06/07/2016; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 131, § 1º, inciso X, 
da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, 
fraNciSco aNToNio dE SoUZa TEiXEira, mat. nº 499277/1, na fun-
ção de Professor assistente Pa-a, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$7.574,38 (sete mil, quinhentos e setenta e quatro 
reais e trinta e oito centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 60h

Gratificação de Magistério – VPNI
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

  3.845,64
1.153,69
267,67

2.307,38
  7.574,38

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836128
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.606 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - processo nº 2019/365536.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 1º, inciso ii, alínea “a”, da lei comple-
mentar nº 51/1985, com as alterações introduzidas pela lei complementar 
nº 144/2014, art. 57, §3º, da lei complementar nº 22/1994 e artigos 
36 e 96 da lei complementar nº 39/2002 e com a redação dada pela 
lei complementar nº 142/2021 e pela lei complementar nº 148/2022; 
art. 69, inciso i, da lei complementar nº 22/1994, com as alterações in-
troduzidas pela lei complementar nº 80/2012 c/c art. 1º do decreto nº 
1.465/2015; art. 69, incisos ii, iii e iV, da lei complementar nº 22/1994, 
com as alterações introduzidas pela lei complementar nº 46/2004 e pela 
lei complementar nº 80/2012; art. 29-a, §§3º e 4º, da lei complemen-
tar nº 22/1994, com as alterações introduzidas pela lei complementar nº 
89/2013; art. 70, inciso V, “a” e “b”, da lei complementar nº 022/94, com 
as alterações introduzidas pela lei complementar nº 46/2004 e lei com-
plementar nº 114/2017; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, 
idarliNdo lUcio da SilVa MEirElES, mat. nº 5206626/1, no cargo de 
investigador de Polícia civil, classe “d”, pertencente ao quadro de pessoal 
da Polícia civil do Estado do Pará - PcPa, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$22.006,34 (vinte e dois mil e seis reais e trinta e 
quatro centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida – 100%

Gratificação de Dedicação Exclusiva – 70%
Gratificação de Tempo Integral – 70%
Gratificação de Polícia Judiciária – 70%

complementação Pecuniária – 80%
adicional de curso de Especialização – 25%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

  2.670,67
  2.670,67
  1.869,47
  1.869,47
  1.869,47
2.136,54
667,67

  8.252,38
22.006,34

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836132
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instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3558 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2020/549780.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e 110/2016, WalMir MarQUES riBEiro, mat. nº 
57173289/1, no cargo de Motorista, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais), 
conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 45,8552% (5.858 dias de 12.775 dias) sobre o valor do último 
salário de contribuição (r$ 1.633,63) (art. 1º, §5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 10, 

§5º, do anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022) (r$ 1.676,61)
diferença complementar – (SV nº 15 e 16 do STf e art. 1º, §5º da lei nº 10.887/2004)

Total de Proventos 

  749,10
  462,90
1.212,00

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836297
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.697 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2006/57156 convertido em 2020/746433.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído pela Emen-
da constitucional nº 70/2012, art. 186, § 1º, da lei nº 8.112/1990, art. 
7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e artigos 16 a 18 e 36 da lei 
complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar nº 
49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021, c/c art. 98-a, caput e 
§1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido pela 
Lei Complementar nº 125/2019; acordo firmado entre o Estado do Pará e 
o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação 
ordinária de cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tra-
mitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; art. 1º, inciso iii, e art. 2º, caput, 
da redação originária da lei nº 5.539/1989; art. 131, § 1º, inciso iX, da 
lei nº 5.810/1994, raiMUNdo NoNaTo fErNaNdES, mat. nº 5155843/1, 
na função de Motorista, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de 
Estado de Saúde - SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 2.960,96 (dois mil, novecentos e sessenta reais e noventa e seis 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base  1.215,50
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%    145,86

Gratificação de Risco de Vida – 50%     680,68
adicional por Tempo de Serviço – 45%     918,92

Total de Proventos   2.960,96 

II – Os efeitos financeiros desta Portaria contarão a partir de 01/08/2022 
data da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos, consi-
derando que o servidor vinha recebendo normalmente pela folha de ativos 
da Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad.
iii – a contagem do tempo de contribuição foi encerrada em 31/08/2019, 
data em que o servidor completou 75 anos de idade, conforme interpreta-
ção do §3º, art. 21, da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada 
pela lei complementar nº 128/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836304
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.577 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2015/501578.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e 110/2016, PaUlo HENriQUE SaNToS lira, mat. 

nº 57193803/1, no cargo de Técnico de Enfermagem, pertencente ao qua-
dro de pessoal da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.212,00 (um mil, 
duzentos e doze reais), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 41,4794% (5.299 dias de 12.775 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (r$1.452,01)

diferença complementar (SV nº 15 e 16 do STf e art.1º, §5º da lei nº 10.887/2004)
Total de Proventos 

 602,29
  609,71
1.212,00

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836317
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.639 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - processo nº 2017/135103.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 1º, inciso ii, alínea “a”, da lei com-
plementar nº 51/1985, com as alterações introduzidas pela lei comple-
mentar nº 144/2014, art. 57, §3º, da lei complementar nº 22/1994 c/c 
Memorando circular nº 07/2021 diPrE/iGEPrEV e artigos 36 e 96 da lei 
complementar nº 39/2002 e com a redação dada pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 69, inciso i, da lei complementar nº 22/1994, com as 
alterações introduzidas pela lei complementar nº 80/2012 c/c art. 1º do 
decreto nº 1.465/2015; art. 69, incisos ii, iii e iV, da lei complemen-
tar nº 22/1994, com as alterações introduzidas pela lei complementar nº 
46/2004 e pela lei complementar nº 80/2012; art. 131, §1º, inciso iX, 
da lei nº 5.810/1994, Hilario MilToN da SilVa, mat. nº 5232589/1, 
no cargo/função de Motorista Policial, classe c, pertencente ao quadro de 
pessoal da Polícia civil do Estado do Pará - PcPa, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$12.213,16 (doze mil, duzentos e treze reais e 
dezesseis centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida – 100%

Gratificação de Dedicação Exclusiva – 70%
Gratificação de Tempo Integral – 70%
Gratificação de Polícia Judiciária – 70%
adicional por Tempo de Serviço – 45%

 Total de Proventos

2.054,36
  2.054,36
  1.438,05
  1.438,05
  1.438,05
  3.790,29
  12.213,16

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836355
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3610 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2018/154483.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e 110/2016, liNdalVa dE frEiTaS fErNaNdES, 
mat. nº 5902588/1, no cargo de Professor classe i, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, recebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$ 2.177,80 (dois mil, cento e setenta e 
sete reais e oitenta centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 33,3699% (3.654 dias de 10.950 dias) sobre o valor do último 
salário de contribuição, conforme disposto no art. 1º, § 5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 

10, § 5º, do anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022 (r$ 2.177,80)
Total de Proventos 

2.177,80
2.177,80

 

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836369
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.621 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - processo nº 2016/313677.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 1º, inciso ii, alínea “a”, da lei com-
plementar nº 51/1985, com as alterações introduzidas pela lei comple-
mentar nº 144/2014, art. 57, §3º, da lei complementar nº 22/1994 c/c 
Memorando circular nº 07/2021 diPrE/iGEPrEV e artigos 36 e 96 da lei 
complementar nº 39/2002 e com a redação dada pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 69, inciso i, da lei complementar nº 22/1994, com as 
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alterações introduzidas pela lei complementar nº 80/2012 c/c art. 1º do 
decreto nº 1.465/2015; art. 69, incisos ii, iii e iV, da lei complemen-
tar nº 22/1994, com as alterações introduzidas pela lei complementar 
nº 46/2004 e pela lei complementar nº 80/2012; art. 140, inciso iii, 
da lei nº 5.810/1994 conforme decisão judicial proferida no Mandado de 
Segurança nº 2010.3.001006-5; art. 70, §2º, da lei complementar nº 
22/1994, combinado com o art. 94, §2º, da lei complementar nº 39/2002, 
com redação dada pela lei complementar nº 44/2003; art. 131, §1º, in-
ciso X, da lei nº 5.810/1994, roBErTo carloS WaNZElEr SaBBa, mat. 
nº 5332842/1, no cargo de investigador de Polícia, classe d, pertencente 
ao quadro de pessoal da Polícia civil do Estado do Pará - PcPa, receben-
do nessa situação os proventos mensais de r$24.505,88 (vinte e quatro 
mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida – 100%

Gratificação de Dedicação Exclusiva – 70%
Gratificação de Tempo Integral – 70%
Gratificação de Polícia Judiciária – 70%
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional pelo Exercício de cargo em comissão de assistente do diretor do
centro de reeducação feminino daS – 4 – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
Total de Proventos

  2.670,67
  2.670,67
1.869,47
  1.869,47
1.869,47
2.136,54
3.250,96
8.168,63
24.505,88

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836381
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.517 de 15 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE – Processo nº 2021/487140.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da 
constituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda cons-
titucional nº 41/2003, artigo 1º § 5º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, 
inciso ii, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as 
alterações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, Maria 
roSilda NaSciMENTo Harada, mat. nº 3226239/2, no cargo de assis-
tente Social, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$2.451,75 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e 
cinco centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 49,3516% (5.404 dias de 10.950 dias) sobre o valor 
do último salário de contribuição, conforme disposto no art. 1º, § 5º, da lei nº 

10.887/2004 c/c art. 10, § 5º, do anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022 (r$4.967,92)
 Total de Proventos

 2.451,75
  2.451,75

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836394
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret aP Nº 3.892 de 04 de aGosto de 2022
dispõe sobre a rETificaÇão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ – ProcESSo nº 2022/962218.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
I – Retificar a Portaria AP nº 3819 de 03/10/2012, que aposentou o servi-
dor GEraldo faro cardoSo, mat. nº 3213153/1, no cargo de Monitor, 
ref. nº 32, pertencente ao quadro de pessoal da fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará - faSEPa, por meio do art. 40, §1º, inciso i, da 
constituição federal, na redação que lhe deu a Emenda constitucional nº 
41/2003, artigos 16 a 19 da lei complementar nº 39/2002 com a redação 
dada pela lei complementar nº 49/2005, art. 1º da Emenda constitu-
cional nº 70/2012 que acrescentou o art. 6º-a à Emenda constitucional 
nº 41/2003, art. 131, inciso iX da lei nº 5.810/1994, de forma a acres-
centar a parcela abono Salarial, conforme previsto na lei nº 9.500/2022, 
com base na sentença, transitada em julgado, que determinou a inclu-
são da parcela aos proventos de aposentadoria nos autos do Processo nº 
0815560-59.2017.8.14.0301, que tramitou na 2ª Vara do Juizado Especial 
da fazenda Pública de Belém, passando a receber nessa situação os pro-
ventos mensais de r$1.862,48 (um mil, oitocentos e sessenta e dois reais 
e quarenta e oito centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento integral do cargo
abono Salarial

adicional por Tempo de Serviço – 45%
 Total de Proventos

 1.215,50
  100,00
  546,98

  1.862,48

II – Esta Portaria produzirá seus efeitos financeiros, quanto ao Abono Sa-
larial, a partir de 05 de dezembro de 2018, data de intimação deste insti-
tuto de Gestão Previdenciária em relação à sentença proferida nos autos 
do processo nº 0815560-59.2017.8.14.0301, respeitando-se os valores, 
tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836403
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.676 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2017/37856 E 
2019/432387.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 130, § 1º e 
caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 94, § 2º, da lei complementar nº 
39/2002, com as alterações trazidas pela lei complementar nº 44/2003; 
acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Servidores Públi-
cos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobrança do Pro-
cesso nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de fazenda de 
Belém; art. 131, § 1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, MaricElY SilVa 
BaSSalo, mat. nº 3202283/1, na função de assistente Social, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de assistência Social, Traba-
lho, Emprego e renda – SEaSTEr, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$5.585,04 (cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e 
quatro centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional pelo Exercício de cargo em comissão de Gerente do centro Social do
Guamá – cca/2 – 50%

Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

  1.724,64
1.545,28

13,77
206,96

2.094,39
  5.585,04

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836727
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.754 de 27 de JULHo de 2022.
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/154613.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da 
lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 
do TcE/Pa; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 140, inciso iii, da lei nº 
5.810/1994; art. 3º e anexo ii da lei nº 9.322/2021 combinada com o art. 
2º da lei nº 9.500/2022; art. 131, § 1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/1994, 
rENi rodriGUES MoUra, mat. nº 3003108/3, no cargo de Professor 
classe ii, nível a, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Esta-
do de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 12.436,21 (doze mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e um 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h      3.922,84
aulas Suplementares – 84h      1.647,59

Gratificação de Magistério – VPNI    298,22
Gratificação pela Escolaridade – 80%    3.138,27

Gratificação Titularidade     432,03
adicional por Tempo de Serviço – 40%     2.997,26

 Total de Proventos     12.436,21

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836758
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instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.648 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2016/498081.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, KiaNia NaZarE 
dE SoUZa TUMa, mat. nº 2010020/1, no cargo de Médico, pertencente 
ao quadro de pessoal da fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará - fScMPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
3.444,29 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 70,6210% (7.733 dias de 10.950 dias) sobre o valor do salário de contri-
buição (r$ 4.877,15), conforme disposto no art. 1º, §5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 10, §5º, do 

anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022.
Total de Proventos 

  3.444,29
  3.444,29

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836761
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.674 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2016/165320.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
art. 186, §1º, da lei nº 8.112/1990, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, arti-
gos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
as alterações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, al-
dEMira Maria ViEira dE SoUZa, mat. nº 57191331/1, no cargo/função 
de Enfermeiro, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Saúde Pública - SESPa, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$4.435,64 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta 
e quatro centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos integrais do último salário de contribuição (r$4.435,64), conforme disposto no art. 1º, § 
5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 10, § 5º, do anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022.

Total de Proventos

  4.435,64
4.435,64

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836763
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.216 de 30 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2021/642051.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucio-
nal nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complementar 
nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 130, § 1º e caput, 
da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 94, § 2º, da lei complementar nº 39/2002, 
com as alterações trazidas pela lei complementar nº 44/2003; art. 140, 
inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 3º e 
anexo ii da lei nº 9.322/2021 c/c o art. 2º da lei nº 9.500/2022; ofício n° 
541/2012 - SaGE/SEdUc; art. 131, § 1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, 
roSEaNE JUSTiNo BarBoSa coUTiNHo, mat. nº 5320186/3, no cargo 
de Professor classe ii, nível E, pertencente ao quadro de pessoal da Se-
cretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$12.350,82 (doze mil, trezentos e cinquenta reais 
e oitenta e dois centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Adicional pelo Exercício de Função Gratificada de Diretor de Unidade Escolar –

Gd-2 – 70%
Gratificação pela Escolaridade – 80%

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação de Titularidade

Vantagem Pessoal cV
adicional por Tempo de Serviço – 45%

 Total de Proventos

  4.001,88
447,06

3.201,50
304,23
432,03
327,01

  3.637,11
 12.350,82

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836764
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.672 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2020/1105941.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
combinado com o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os ar-
tigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, 
com as alterações introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela 
lei complementar nº 142/2021 c/c art. 98-a, caput, §1º, incisos i, ii e 
iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar 
nº 125/2019; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 130, § 1º e 
caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 94, § 2º, da lei complementar nº 
39/2002, com as alterações trazidas pela lei complementar nº 44/2003; 
art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994 combinado com o art. 8º, § 
8º, incisos i a iV da lei complementar federal nº 173/2020, incluídos pela 
lei complementar federal nº 191/2022, alda dE faTiMa GUTParaKiS 
dE MiraNda, mat. nº 5141559/1, na função de Economista, pertencente 
ao quadro de pessoal da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HEMoPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$7.087,22 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), confor-
me abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Escolaridade- 80%

adicional pelo Exercício de cargo em comissão de chefe da divisão de orçamento e custo – daS 
3- 100%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
Subtotal

redutor lc nº 125/2019
 Total de Proventos

2.053,54
1.642,83
2.370,51
  3.033,44
9.100,32
2.013,10
7.087,22

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836883
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.417 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2017/288522.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e 110/2016, lUiZ carloS liMa BorGES JUNior, 
mat. nº 57191649/1, no cargo de assistente administrativo, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT, re-
cebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.212,00 (um mil e 
duzentos e doze reais), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 40.2975%, que equivale a 5.148 dias de 12.775 dias sobre o último salário 
de contribuição, na forma do art. 1º, § 5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 10, § 5º, do anexo ii da 

PorTaria Nº 1.467/2022 (r$1.633,63)
658,31

 diferença complementar (Súmulas Vinculantes nº 15 e 16) 553,69
 Total de Proventos 1.212,00

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836884
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.579 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/548822.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
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i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021 c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei comple-
mentar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; art. 
6º da lei nº 9.322/2021; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 
130, § 1º e caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 94, § 2º, da lei com-
plementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 44/2003; art. 131, §1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, JoSE riBaMar 
corrEia riBEiro, mat. nº 5128714/1, na função de Professor Bacharela-
do, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
- SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$7.087,22 
(sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base – 200h 3.864,86
Gratificação de Magistério – VPNI 90,45

Gratificação pela Escolaridade – 80% 3.091,89

Adicional pelo Exercício de Função Gratificada de Diretor de Unidade Escolar (GD-2) – 40% 255,46
adicional por Tempo de Serviço – 45% 3.245,49

Subtotal 10.548,15
redutor lc nº 125/2019 3.460,93

Total de Proventos 7.087,22

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836739
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3159 de 29 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - processo nº 2017/69363.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 1º, inciso ii, alínea “b”, da lei comple-
mentar nº 51/1985, com as alterações introduzidas pela lei complementar 
nº 144/2014, art. 57, §3º, da lei complementar nº 22/1994 c/c Memo-
rando circular nº 07/2021 diPrE/iGEPrEV e artigos 36 e 96 da lei com-
plementar nº 39/2002 e com a redação dada pela lei complementar nº 
142/2021; art. 69, inciso i, ii, iii e iV da lei complementar nº 22/1994, 
com as alterações introduzidas pela lei complementar nº 80/2012 c/c art. 
1º do decreto nº 1.465/2015; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994 
c/c decisão judicial nos autos do processo ° 0000801- 37.2009.8.14.0000; 
art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, Maria EdilEUZa da SilVa 
GoMES, mat. nº 66460/1, no cargo de Papiloscopista, classe d, pertencen-
te ao quadro de pessoal da Polícia civil do Estado do Pará - PcPa, receben-
do nessa situação os proventos mensais de r$ 20.938,06 (vinte mil, nove-
centos e trinta e oito reais e seis centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida – 100%

Gratificação de Dedicação Exclusiva – 70%
Gratificação de Tempo Integral – 70%
Gratificação de Polícia Judiciária – 70%
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
Total de Proventos

  2.670,67
2.670,67
  1.869,47
1.869,47
  1.869,47
  2.136,54
  7.851,77
  20.938,06

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836828
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.725 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2015/562488  .
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, TErESa Maria 
PoMPEia GUidao, mat. nº 104469/3, no cargo de Médico, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 5.467,94 (cinco 
mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 97,8356% (10.713 dias de 10.950 dias) sobre o valor do último salário de 
contribuição (r$ 5.588,91), conforme disposto no art. 1º, §5º, da lei nº 10.887/2004 c/c art. 10, 

§5º, do anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022.
Total de Proventos

  5.467,94
  5.467,94

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836842
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 3903 de 08 de aGosto de 2022.
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPoSEN-
Tadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao TcE No 
ProTocolo 512428/2018-TcE; ProcESSo Nº 2022/740589-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais disposi-
tivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202202396/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
1748 de 01/09/2010.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 1748 de 01 de setembro de 2010, que apo-
sentou dioNEa ViEira dE alMEida Mat. 117242/1, no cargo de Médica, 
lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública SESPa, alterando o per-
centual do adicional por Tempo de Serviço de 60% para 30%, passando 
a constar: art. 6°, incisos i, ii, iii, iV da Emenda constitucional n° 41/03 
c/c os artigos 2° 5° da Ec n° 47/05 e art. 54-a, incisos i, ii, iii E iV 
da lei complementar n° 39/02 com as alterações introduzidas pela lei 
complementar N°. 49/05; art. 131, § 1°, inciso Vi, da lei n° 5.810/94; 
art.140, inciso iii, da lei n° 5.810/94 recebendo os proventos mensais de 
r$ 4.805,28 (quatro mil, oitocentos e cinco reais e vinte e oito centavos) 
conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base 2.053,54

Gratificação pela Escolaridade 1.642,83

adicional de Tempo de Serviço – 30% 1.108,91

Proventos Mensais 4.805,28

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de Setembro de 2010, data 
do início dos efeitos da Portaria nº. 1748/2010.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 837394
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 3906 de 08 de aGosto de 2022.
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPoSEN-
Tadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao TcE No 
ProTocolo 503722/2018-TcE; ProcESSo Nº 2022/740881-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais disposi-
tivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202202399/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
1201 de 13/06/2013.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 1201 de 13 de junho de 2013, que aposentou 
lUZia dE aSSUNÇÃo SoUSa Mat. 244708/1, no cargo de Professor classe 
Especial, Nível i, lotada na Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, 
alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 55% para 
40%, passando a constar: art. 6°, incisos i, ii, iii, iV da Emenda constitu-
cional n° 41/2003 combinado com o art. 40, §5º da constituição federal, 
combinado com os artigos 2° e 5° da Ec n° 47/2005 e art. 54-a, incisos i, 
ii, iii e iV da lei complementar n° 39/02 com as alterações introduzidas 
pela lei complementar n°. 49/05; art. 37, §2º da lei nº 5.351/86 c/c o 
V. acórdão nº 16.985/89 do TcE; art. 32 “caput” da lei 7.442/2010 c/c 
art. 35, “caput” da lei nº 5.351/86; art. 131, § 1°, inciso Viii, da lei n° 
5.810/94; recebendo os proventos mensais de r$ 8.268,24 (oito mil, du-
zentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) conforme abaixo 
discriminados:

Vencimento Base 4.002,18
aulas Suplementares – 72h 1.440,78

Grat. Magistério_Vantagem Pessoal 408,30
adicional de Tempo de Serviço – 40% 1.600,87

Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada 816,10
Proventos Mensais 8.268,24
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ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de julho de 2013, data do 
início dos efeitos da Portaria nº. 1201/2013.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 837396
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 3909 de 08 de aGosto de 2022.
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPo-
SENTadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao 
TcE No ProTocolo 503267/2018-TcE; ProcESSo Nº 2022/747084-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais disposi-
tivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202202422/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
705 de 13/01/2012.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 705 de 13 de janeiro de 2012, que aposentou 
Maria daS NEVES Prado MESQUiTa dE alMEida Mat. 218758/1, no 
cargo de Professor classe Especial, Nível J, lotada na Secretaria de Esta-
do de Educação - SEdUc, alterando o percentual do adicional por Tempo 
de Serviço de 55% para 50%, e o reenquadramento do nível de J para i, 
passando a constar: art. 6°, incisos i, ii, iii, iV da Emenda constitucional 
n° 41/03 c/c o art. 40, §5º da cf/88, os artigos 2° e 5° da Ec n° 47/05 e 
art. 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lc n° 39/02 com as alterações introdu-
zidas pela lei complementar n°. 49/05; art. 37, §2º da lei nº 5.351/86; 
art. 35, “caput” da lei nº 5.351/86 c/c art. 32, “caput” da lei 7.442/2010 
– Pccr, art. 131, § 1°, inciso X, da lei n° 5.810/94, art. 1º, iii do anexo 
ii do decreto 189/2011; recebendo os proventos mensais de r$ 9.040,96 
(nove mil, quarenta reais e noventa e seis centavos) conforme abaixo dis-
criminados:

Vencimento Base 4.002,18
aulas Suplementares –84% 1.680,92

Grat. Magistério_Vantagem Pessoal 428,37
adicional de Tempo de Serviço – 50%

Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada
2.001,09
928,40

Proventos Mensais 9.040,96

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 13 de fevereiro de 2012, data do 
início dos efeitos da Portaria nº. 705/2012.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 837398
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 3911 de 08 de aGosto de 2022.
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPoSEN-
Tadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao TcE No 
ProTocolo 520890/2018-TcE; ProcESSo Nº 2022/747008-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais disposi-
tivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202202434/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
3829 de 04/10/2012.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 3829 de 04 de outubro de 2012, que aposen-
tou alUÍSio BarBoSa fErrEira Mat. 214604/2, no cargo de Professor 
classe i, Nível J, lotado na Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, 
alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 70% para 
60%, passando a constar: art. 6°, incisos i, ii, iii, iV da Emenda cons-
titucional n° 41/03 c/c o art. 40, §5º da cf/88, os artigos 2° e 5° da Ec 
n° 47/05 e art. 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lc n° 39/02 com as altera-
ções introduzidas pela lei complementar n°. 49/05; art. 37, §2º da lei nº 
5.351/86; art. 35, “caput” da lei nº 5.351/86 c/c art. 32, “caput” da lei 
7.442/2010 – Pccr, art. 131, § 1°, inciso X, da lei n° 5.810/94 c/c art. 36, 
parágrafo único, da lei nº 5.351/1986; recebendo os proventos mensais 
de r$ 12.752,56 (doze mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 
e seis centavos) conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base 4.042.30
aulas Suplementares –42% 848,88

Grat. Magistério_Vantagem Pessoal
Grat. Pela Escolaridade -80%

261,85
3.233,84

adicional de Tempo de Serviço – 60% 4.365,68

Proventos Mensais 12.752,56

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de novembro de 2012, data 
do início dos efeitos da Portaria nº. 3829/2012.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 837403
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 3907 de 08 de aGosto de 2022.
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPoSEN-
Tadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao TcE No 
ProTocolo 507520/2018-TcE; ProcESSo Nº 2022/741004-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais disposi-
tivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202202402/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
1052 de 28/02/2012.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 1052 de 28 de fevereiro de 2012, que apo-
sentou Maria dE NaZarÉ TaVarES BarBoSa Mat. 644889/1, no cargo de 
Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação - 
SEdUc, alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 70% 
para 50%, passando a constar: art. 6°, incisos i, ii, iii, iV da Emenda 
constitucional n° 41/03 c/c o art. 40, §5º da cf/88, os artigos 2° e 5° da 
Ec n° 47/05 e art. 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lc n° 39/02 com as alte-
rações introduzidas pela lei complementar n°. 49/05; art. 37, §2º da lei 
nº 5.351/86; art. 35, “caput” da lei nº 5.351/86 c/c art. 32, “caput” da lei 
7.442/2010 – Pccr, art. 131, § 1°, inciso X, da lei n° 5.810/94; receben-
do os proventos mensais de r$ 6.946,73 (seis mil, novecentos e quarenta 
e seis reais e setenta e três centavos) conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base 3.845.64
aulas Suplementares – 48% 922,95

Grat. Magistério_Vantagem Pessoal 255,32
adicional de Tempo de Serviço – 50% 1.922,82

Proventos Mensais 6.946,73

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de abril de 2012, data do 
início dos efeitos da Portaria nº. 1052/2012.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 837406
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.230 de 01 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2019/517111.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii e parágrafo único, 
da Emenda constitucional nº 47/2005, art. 7º da Emenda constitucional 
nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-c, incisos i, ii, iii e parágrafo único, da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei 
complementar nº 51/2006 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 
131, § 1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, JoSE Maria alMEida dE 
SoUZa, mat. nº 108790/1, na função de agente de Portaria, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.944,80 (um mil, 
novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

1.215,50
  729,30
 1.944,80

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 826779
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.144 de 29 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2012/279674.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
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nº 142/2021; art. 131, § 1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/1994, Maria dE 
NaZarE GoMES dE oliVEira, mat. nº 6313396/1, na função de Servente, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – 
SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.701,70 
(um mil, setecentos e um reais e setenta centavos), conforme abaixo dis-
criminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 40%

 Total de Proventos

  1.215,50
486,20

  1.701,70

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 826784
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.244 de 01 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2019/39417.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii e parágrafo único, 
da Emenda constitucional nº 47/2005, art. 7º da Emenda constitucional 
nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-c,  incisos i, ii, iii e parágrafo único, da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei 
complementar nº 51/2006 e pela lei complementar nº 142/2021; acordo 
firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos do 
Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobrança do Processo nº 
00088290519998140301 que tramitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; 
art. 131, § 1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, MariNETE da coNcEi-
cao PalHETa, mat. nº 314293/1, na função de assistente administrativo, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$2.178,18 
(dois mil, cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

1.215,50
145,86
  816,12

  2.178,18

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 826793
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.300 de 05 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/189968.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da 
lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c acórdão n° 55.856 do TcE/
Pa de 06/07/2016; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo ii da lei 
nº 9.322/2021 combinada com o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 33 da 
lei nº 7.442/2010; art. 131, § 1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/1994 c/c 
o art. 36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, dacY TriNdadE doS 
rEiS, mat. nº 6005284/2, no cargo de Professor classe Especial, nível f, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – 
SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$10.858,18 
(dez mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 54h

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação de Titularidade

Gratificação Progressiva – 50%
adicional por Tempo de Serviço – 50%

Total de Proventos

  3.942,74
1.065,54
274,43
432,03

1.971,37
3.173,07

  10.858,18

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 826801
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.289 de 05 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2021/697685.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 

Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, JoSElENa 
NoGUEira da SilVa, mat. nº 228109/1, na função de Servente referência 
i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.823,25 
(um mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 50%

 Total de Proventos

  1.215,50
607,75

  1.823,25

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 826814
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.302 de 05 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/272061.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, JoaNa dE 
faTiMa cardoSo dE alMEida, mat. nº 776653/1, na função de Serven-
te ref. i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$1.823,25 (um mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centa-
vos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 50%

 Total de Proventos

1.215,50
  607,75
1.823,25

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 826821
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.274 de 04 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2020/671406.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de co-
brança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara 
de fazenda de Belém; art. 1º, inciso iii, e art. 2º, caput, da redação origi-
nária da lei nº 5.539/1989; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, 
ErNESTo BraZ fErrEira doS SaNToS, mat. nº 102989/1, na função de 
agente de artes Praticas, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado de Saúde Pública - SESPa, recebendo nessa situação os proven-
tos mensais de r$3.267,26 (três mil, duzentos e sessenta e sete reais e 
vinte e seis centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB -12%

Gratificação de Risco de Vida-50%
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

  1.215,50
145,86
680,68

1.225,22
3.267,26

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 826830
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instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.155 de 29 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2013/475969.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 6º da 
lei nº 9.322/2021; art. 33, inciso iV, da lei nº 5.351/86 combinado com a 
Manifestação nº 153/2021-ProJUr/iGEPrEV (Protocolo nº 2022/425807); 
art. 33 da lei nº 7.442/2010; art. 131, §1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994 
combinado com o art. 36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, Maria 
do carMo da SilVa PErEira, mat. nº 553050/1, na função de Professor 
classe Especial, nível J, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$9.943,30 (nove mil, novecentos e quarenta e três reais e 
trinta centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação de Titularidade – 5%
Gratificação Progressiva – 50%

adicional por Tempo de Serviço – 55%
 Total de Proventos

  4.022,20
279,96
201,11

2.011,10
3.428,93
  9.943,30

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 826848
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.255 de 04 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/171748.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucio-
nal nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complementar 
nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 140, inciso iii, da 
lei nº 5.810/1994; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo ii da lei 
nº 9.322/2021 c/c o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 131, § 1º, inciso 
Viii, da lei nº 5.810/1994, iEda lUcia rodriGUES, mat. nº 6004210/4, 
no cargo de Professor classe ii, nível H, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$11.150,45 (onze mil, cento e cinquenta reais e 
quarenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação pela Escolaridade – 80%

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação de Titularidade

adicional por Tempo de Serviço – 40%
 Total de Proventos

  4.062,22
3.249,78
308,81
432,03

  3.097,61
  11.150,45

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 826860
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.387 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2019/327579.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii e parágrafo único, 
da Emenda constitucional nº 47/2005, art. 7º da Emenda constitucional 
nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-c, incisos i, ii, iii e parágrafo único, da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei 
complementar nº 51/2006 e pela lei complementar nº 142/2021; acordo 
firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos do 
Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobrança do Processo nº 
00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; 
art. 131, § 1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, raiMUNda do Socorro 
SilVa doS SaNToS, mat. nº 453978/1, na função de datilógrafo, perten-
cente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$2.178,18 (dois mil, 
cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), conforme abaixo discri-
minado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

  1.215,50
145,86
816,82

  2.178,18

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827237
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.301 de 05 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/461401.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complemen-
tar nº 142/2021; acórdão nº 69.618, proferido nos autos do processo n° 
2001.1.017418-4, ação de cobrança n° 2007.3.003832-7, que tramitou 
no Tribunal do Estado do Pará; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; 
art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, BENEdiTo SaNToS loBo, 
mat. nº 82414/1, na função de Técnico de Saúde Pública, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 7.885,38 (sete mil, 
oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
Vantagem Pecuniária decisão Judicial – complementação Salarial - 33,33%

Gratificação pela Escolaridade-80%
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

  2.053,54
  684,44
2.190,38
2.957,02
7.885,38

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827242
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.284 de 05 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/488303.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 13, caput, incisos i, ii, iii, iV, §2º, 
inciso i, e §3º, inciso i, da Emenda à constituição Estadual nº 77/2019 
combinado com o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e o artigo 
36 da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada pela lei com-
plementar nº 142/2021; art. 131, § 1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, 
JoSE aUGUSTo XaViEr aMoriM, mat. nº 595799/1, na função de Vigia, 
referência i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação - SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$1.944,80 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 1.215,50
adicional por Tempo de Serviço – 60% 729,30

Total de proventos 1.944,80

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827259
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.143 de 29 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/248513.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Ser-
vidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobran-
ça do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de 
fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, carloS 
roBErTo cardoSo aGUiar, mat. nº 716260/1, na função de assistente 
administrativo, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de cultura - SEcUlT, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
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r$2.178,18 (dois mil, cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
Total de Proventos

  1.215,50
  145,86
816,82

2.178,18

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827272
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.158 de 29 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/377832.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 combinado com o art. 40, § 5º, da constitui-
ção federal de 1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 
20/1998, o art. 2º da Emenda constitucional n° 47/2005 combinado com 
o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021 c/c art. 98-a, caput, §1º, incisos i, ii e iii, da lei comple-
mentar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; art. 
6º da lei nº 9.322/2021; art. 131, §1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/1994, 
EdGlEUMa Maria coSTa da froTa, mat. nº 6319149/1, na função de 
Professor Nível Médio, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$5.651,57 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 
cinquenta e sete centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação Magistério – VPNI

adicional por Tempo de Serviço – 40%
 Total de Proventos

  3.845,64
 267,67

  1.538,26
  5.651,57

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827280
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.257 de 04 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/585603.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complemen-
tar nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, iracY 
doS SaNToS loUrEiro, mat. nº 672416/1, na função de Servente ref.i, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – 
SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.823,25 
(um mil, oitocentos e vinte e três reais vinte e cinco centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 50%

 Total de Proventos

  1.215,50
  607,75
1.823,25

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827330
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.160 de 30 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2018/475335.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, MiriaM car-
doSo da SilVa, mat. nº 606910/1, na função de Servente referência i, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.823,25 
(um mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 50%

 Total de Proventos

  1.215,50
607,75

  1.823,25

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827356
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.250 de 04 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/452427.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complemen-
tar nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato 
dos Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária 
de cobrança do Processo nº 00088290519998140301 que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso Xi, da lei nº 5.810/1994, 
lUiZa Maria PErEira da SilVa, mat. nº 338346/1, função de assistente 
administrativo, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$2.110,11 (dois mil, cento e dez reais e onze centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 55%
 Total de Proventos

  1.215,50
  145,86
748,75

 2.110,11

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827363
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.240 de 01 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/237428.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da 
lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 
do TcE/Pa; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 140, inciso iii, da lei nº 
5.810/1994; art. 3º e anexo ii da lei nº 9.322/2021 combinada com o art. 
2º da lei nº 9.500/2022; art. 131, § 1º, inciso Vii, da lei nº 5.810/1994, 
aNGEla Maria BriTo carValHo, mat. nº 5617111/2, no cargo de Pro-
fessor classe ii, nível a, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$11.826,18 (onze mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezoito 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 72h

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação pela Escolaridade – 80%

Gratificação de Titularidade
adicional por Tempo de Serviço – 35%

 Total de Proventos

  3.922,84
1.412,22
298,22

3.138,27
432,03

  2.622,60
  11.826,18

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827373
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.247 de 04 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/486355.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
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complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da 
lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c acórdão n° 55.856 do TcE/
Pa de 06/07/2016; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 140, iii, da lei nº 
5.810/1994; art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, 
parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, Maria MadalENa da SilVa SEr-
rao, mat. nº 467502/2, no cargo de Professor classe i, nível B, perten-
cente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$12.622,09 (doze 
mil, seiscentos e vinte e dois reais e nove centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 60h

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

  3.884,20
1.165,26
270,33

3.107,36
4.194,94

  12.622,09

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827374
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.295 de 06 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo  nº 2018/293959.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da 
lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 
do TcE/Pa; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 33 da lei nº 7.442/2010; 
art. 3º e anexo ii da lei nº 9.322/2021 combinada com o art. 2º da lei nº 
9.500/2022; art. 130, § 1º e caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 94, § 
2º, da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei 
complementar nº 44/2003; art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994 
c/c o art. 36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, BENEdiTa TriNdadE 
corrEa dUTra, mat. nº 231150/1, na função de Professor classe Espe-
cial, nível J, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$12.435,30 (doze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centa-
vos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h 4.022,20

aulas Suplementares – 82h 1.649,10

Gratificação de Magistério – VPNI 305,80

Gratificação Progressiva – 50% 2.011,10

Gratificação de Titularidade 432,03

Adicional pelo Exercício de Função Gratificada de Vice-Diretor de Unidade Escolar (GD-1) – 40% 84,92

adicional por Tempo de Serviço – 60% 3.930,15

Total de Proventos 12.435,30

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827383
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.369 de 07 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2018/467402.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii e parágrafo único, 
da Emenda constitucional nº 47/2005, art. 7º da Emenda constitucional 
nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-c, incisos i, ii, iii e parágrafo único, da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei 
complementar nº 51/2006 e pela lei complementar nº 142/2021; acordo 
firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos do 
Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobrança do Processo nº 
00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; 
art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, roSaNGEla rodriGUES 
dE oliVEira, mat. nº 342360/1, na função de assistente administrativo, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – 
SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$2.042,04 
(dois mil, quarenta e dois reais e quatro centavos), conforme abaixo dis-
criminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
 Total de Proventos

  1.215,50
145,86
680,68

  2.042,04

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827387
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.275 de 04 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2021/138926.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, § 1º, inciso Vii, da lei nº 5.810/1994, Maria 
iZaBEl MarGalHo fErrEira, mat. nº 602086/1, na função de Servente 
referência i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$1.640,93 (um mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e três centa-
vos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 35%

 Total de Proventos

  1.215,50
425,43

  1.640,93

II – Os efeitos financeiros desta Portaria contarão a partir de 01/08/2022 
data da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos, con-
siderando que a servidora vinha recebendo normalmente pela folha de 
ativos da Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad.
iii – a contagem do tempo de contribuição foi encerrada em 28/02/2015, 
data em que a servidora completou 70 anos de idade, conforme interpreta-
ção do §3º, art. 21, da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada 
pela lei complementar nº 128/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829005
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.328 de 06 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/422111.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de 
cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, 
dilcilENE SilVa carValHo, mat. nº 3225453/1, na função de agente de 
Serviços complementares, pertencente ao quadro de pessoal da fundação 
de atendimento Socioeducativa do Pará – faSEPa, recebendo nessa situa-
ção os proventos mensais de r$2.178,18 (dois mil, cento e setenta e oito 
reais e dezoito centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 1.215,50
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12% 145,86

adicional por Tempo de Serviço – 60% 816,82
Total de Proventos 2.178,18

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829037
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.402 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2020/628374.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
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nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de 
cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 131, § 1º, inciso Xi, da lei nº 5.810/1994, 
Maria dE alMEida Maia, mat. nº 759066/1, na função de Servente re-
ferência i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$2.110,11 (dois mil, cento e dez reais e onze centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 55%
 Total de Proventos

  1.215,50
145,86
748,75

  2.110,11

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829045
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.292 de 05 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo  nº 2021/674.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii, iV, V e §§1º, 2º, 3º 
e 7º da Emenda à constituição Estadual nº 77/2019 combinado com o art. 
7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e o artigo 36 da lei complemen-
tar nº 39/2002; art. 131, § 1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, dUMUriE 
loPES dE oliVEira, mat. nº 2043890/1, na função de Braçal, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Transporte - SETraN, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.944,80 (um mil, 
novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

  1.215,50
 729,30

  1.944,80

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829047
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.350 de 06 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2021/484203.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucio-
nal nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complemen-
tar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 6º da lei nº 
9.322/2021; art. 3º e anexo ii da lei nº 9.322/2021 combinada com o art. 
2º da lei nº 9.500/2022; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 
131, § 1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994 c/c art. 36, parágrafo único da 
lei 5.351/1986, PErcio MaNoEl riBEiro fErrEira, mat. nº 297569/1, 
na função de Professor classe ii, nível l, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$12.914,60 (doze mil, novecentos e catorze 
reais e sessenta centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação de Magistério – VPNI

Gratificação de Titularidade
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

  4.144,08
288,41
432,03

3.315,26
4.734,82

  12.914,60

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829052
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.373 de 07 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2013/245638.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 

incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Ser-
vidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobran-
ça do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de 
fazenda de Belém; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 130, § 1º 
e caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 94, § 2º, da lei complementar nº 
39/2002, com as alterações trazidas pela lei complementar nº 44/2003; 
art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, laZaro coUTiNHo ES-
TEVES filHo, mat. nº 82457/1, no cargo de odontólogo, pertencente ao 
quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$8.520,30 (oito mil, 
quinhentos e vinte reais e trinta centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB- 12%

Gratificação de Escolaridade - 80%
adicional pelo Exercício de cargo em comissão de assistente do departamento (adminis-

tração e Serviços) Padrão daS 3- 50%
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos 

  2.053,54
246,42

1.839,97
1.185,26
3.195,11
 8.520,30

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829061
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.363 de 07 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/303998.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 3º e anexo ii da lei nº 9.322/2021 combinada com o 
art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; 
art. 131, §1º, inciso Xi, da lei nº 5.810/1994, raiMUNdo WilliaM TaVa-
rES JUNior, mat. nº 183652/1, na função de Especialista em Educação, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$9.265,90 
(nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), confor-
me abaixo discriminado:

Vencimento Base – 150h
Gratificação de Titularidade

Gratificação pela Escolaridade – 80%
adicional por Tempo de Serviço – 55%

 Total de Proventos

  2.898,65
760,43

2.318,92
3.287,90
9.265,90

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829065
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.299 de 05 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2022/246527.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii, iV, V e §§1º, 
2º, 3º e 7º da Emenda à constituição Estadual nº 77/2019 combinado 
com o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e o artigo 36 da lei 
complementar nº 39/2002 com a redação dada pela lei complementar nº 
142/2021; art. 131, § 1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, fraNciSco 
ValMir MUNiZ riBEiro, mat. nº 23043/1, na função de Vigia, perten-
cente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – SEdaP, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$1.944,80 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e 
oitenta centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 1.215,50
adicional por Tempo de Serviço – 60% 729,30

Total de Proventos 1.944,80

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829067
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.223 de 30 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/175746.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
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iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 130, 
caput e § 1º, da lei nº 5.810/1994 combinado com o art. 94, § 2º, da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 44/2003; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo ii 
da lei nº 9.322/2021 combinada com o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 
33 da lei nº 7.442/2010; art. 131, § 1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994 
c/c o art. 36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, raNElZa BorGES 
SoarES, mat. nº 776408/1, na função de Professor classe Especial, nível 
i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$10.779,42 
(dez mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Adicional pelo Exercício de Função Gratificada de Diretor de Unidade Escolar – GD-2 – 

20%
Gratificação de Magistério – VPNI

Gratificação de Titularidade
Gratificação Progressiva – 50%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
Total de Proventos

  4.002,18
127,73
278,57
432,03
2001,09
3.937,82

  10.779,42

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829070
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.219 de 30 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/169144.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, fraNciSca 
alBErTiNa BarBoSa alVaro, mat. nº 670715/1, na função de Professor 
classe Especial, Nível i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$4.802,62 (quatro mil, oitocentos e dois reais e sessenta e 
dois centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 150h
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

  3.001,64
  1.800,98
4.802,62

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829074
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.370 de 07 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2021/747161
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 13, caput, incisos i, ii, iii, iV, §1º, §2º, 
inciso i, e §3º, inciso i, da Emenda à constituição Estadual nº 77/2019 
combinado com o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e o artigo 
36 da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada pela lei com-
plementar nº 142/2021; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 33 da lei nº 
7.442/2010 ; art. 131, § 1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/1994 combinado 
com o art. 36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, aNaliNa SilVa ro-
driGUES, mat. nº 5489709/2, no cargo de Professor classe Especial, Nível 
f, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$9.145,60 
(nove mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação Progressiva – 50%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
 Total de Proventos

  3.942,74
274,43

1.971,37
2.957,06
  9.145,60

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829080
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.164 de 30 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/1179284.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, fraNciSco 
flor SilVa, mat. nº 670812/1, na função de Vigia ref. i, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, re-
cebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.944,80 (um mil, 
novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

  1.215,50
  729,30
1.944,80

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829084
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.347 de 06 de JULHo de 2022.
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/871851.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021 c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei comple-
mentar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; Ven-
cimento Decisão Judicial SISPEMB, conforme acordo firmado entre o Estado 
do Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos 
da ação ordinária de cobrança do Processo nº 00088290519998140301, 
que tramitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso iX, da 
lei nº 5.810/1994, Maria dE loUrdES MarTiNS, mat. nº 51351170/1, 
na função de Escriturária, pertencente ao quadro de pessoal do Hospi-
tal Ofir Loyola - HOL, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$1.973,97 (hum mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e sete 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial – SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 45%
Total de Proventos

  1.215,50
145,86
  612,61
1.973,97

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829089
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.380 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/190028.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional  nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucio-
nal nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complemen-
tar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da lei nº 
7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 do TcE/
Pa; art. 33, inciso iV, da lei nº 5.351/86 combinado com a Manifestação 
nº 153/2021-ProJUr/iGEPrEV (Protocolo nº 2022/425807); art. 6º da lei 
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nº 9.322/2021; art. 131, §1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 
36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, fraNciSca MarGarida doS 
SaNToS caValcaNTE, mat. nº 6013139/2, no cargo de Professor classe 
Especial, nível f, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$7.430,51 (sete mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e um centa-
vos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 48h

Gratificação de Titularidade – 5%
Gratificação de Magistério – VPNI

adicional por Tempo de Serviço – 50%
 Total de Proventos

3.942,74
946,26
197,14
274,43

2.069,94
  7.430,51

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836143
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.380 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/190028.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional  nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucio-
nal nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complemen-
tar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da lei nº 
7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 do TcE/
Pa; art. 33, inciso iV, da lei nº 5.351/86 combinado com a Manifestação 
nº 153/2021-ProJUr/iGEPrEV (Protocolo nº 2022/425807); art. 6º da lei 
nº 9.322/2021; art. 131, §1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 
36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, fraNciSca MarGarida doS 
SaNToS caValcaNTE, mat. nº 6013139/2, no cargo de Professor classe 
Especial, nível f, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$7.430,51 (sete mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e um centa-
vos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 48h

Gratificação de Titularidade – 5%
Gratificação de Magistério – VPNI

adicional por Tempo de Serviço – 50%
 Total de Proventos

3.942,74
946,26
197,14
274,43

2.069,94
  7.430,51

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829099
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.344 de 06 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2020/282468.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 6º da 
lei nº 9.322/2021; art. 33 da lei nº 7.442/2010; art. 131, § 1º, inciso iX, 
da lei nº 5.810/1994, Maria alicE ViEira, mat. nº 5551650/2, no cargo 
de Professor classe Especial, nível f, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$8.849,89 (oito mil, oitocentos e quarenta e nove 
reais e oitenta e nove centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação Progressiva – 50%

adicional por Tempo de Serviço – 45%
 Total de Proventos

  3.942,74
274,43

1.971,37
  2.661,35
  8.849,89

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829104

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.346 de 06 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/171622.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucio-
nal nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complemen-
tar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 6º da lei nº 
9.322/2021; art. 7º da lei nº 9.322/2021; art. 131, § 1º, inciso X, da lei 
nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, Edi-
lENE Maria SaMPaio SiMoES, mat. nº 363057/1, na função de Professor 
classe Especial, nível i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$7.300,10 (sete mil, trezentos reais e dez centavos), confor-
me abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
Gratificação de Magistério – VPNI

Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada
adicional por Tempo de Serviço – 60%

Total de Proventos

  4.002,18
375,21
521,40

  2.401,31
7.300,10

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829114
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.378 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - processo nº 2019/34756.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 1º, inciso ii, alínea “b”, da lei com-
plementar nº 51/1985, com as alterações introduzidas pela lei comple-
mentar nº 144/2014, art. 57, §3º, da lei complementar nº 22/1994 c/c 
Memorando circular nº 07/2021 diPrE/iGEPrEV e artigos 36 e 96 da lei 
complementar nº 39/2002 e com a redação dada pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 69, inciso i, da lei complementar nº 22/1994, com as 
alterações introduzidas pela lei complementar nº 80/2012 c/c art. 1º do 
decreto nº 1.465/2015; art. 69, incisos ii, iii e iV, da lei complemen-
tar nº 22/1994, com as alterações introduzidas pela lei complementar 
nº 46/2004 e pela lei complementar nº 80/2012; art. 29-a, §§ 3º e 4º, 
da lei complementar nº 22/1994, com as alterações introduzidas pela lei 
complementar nº 89/2013; art. 70, inciso V, “a” e § 1º, da lei comple-
mentar nº 022/94, com as alterações introduzidas pela lei complementar 
nº 46/2004 e lei complementar nº 114/2017; art. 131, §1º, inciso iX, 
da lei nº 5.810/1994, aUrEa do Socorro PalHETa raMoS, mat. nº 
5411734/1, no cargo de investigador de Polícia, classe “d”, pertencente 
ao quadro de pessoal da Polícia civil do Estado do Pará - PcPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$13.110,42 (treze mil, cento e 
dez reais e quarenta e dois centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 1.826,60
Gratificação de Risco de Vida – 100% 1.826,60

Gratificação de Dedicação Exclusiva – 70% 1.278,62
Gratificação de Tempo Integral – 70% 1.278,62
Gratificação de Polícia Judiciária – 70% 1.278,62

complementação Pecuniária – 80% 1.461,28
adicional de curso de Especialização – 05% 91,33

adicional por Tempo de Serviço – 45% 4.068,75
Total de Proventos 13.110,42

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827794
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.239 de 01 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - processo nº 2021/465045.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 1º, inciso ii, alínea “a”, da lei com-
plementar nº 51/1985, com as alterações introduzidas pela lei comple-
mentar nº 144/2014, art. 57, §3º, da lei complementar nº 22/1994 c/c 
Memorando circular nº 07/2021 diPrE/iGEPrEV e artigos 36 e 96 da lei 
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complementar nº 39/2002 e com a redação dada pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 69, inciso i, da lei complementar nº 22/1994, com as 
alterações introduzidas pela lei complementar nº 80/2012 c/c art. 1º do 
decreto nº 1.465/2015; art. 69, incisos ii, iii e iV, da lei complemen-
tar nº 22/1994, com as alterações introduzidas pela lei complementar nº 
46/2004 e pela lei complementar nº 80/2012; art. 3º, parágrafo único, da 
lei complementar nº 94/2014; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; 
art. 131, §1º, inciso Vii, da lei nº 5.810/1994, BENTo PaES doS SaNToS 
JUNior, mat. nº 700738/1, no cargo de delegado de Polícia civil, classe 
“c”, pertencente ao quadro de pessoal da Polícia civil do Estado do Pará 
- PcPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$30.576,64 
(trinta mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 4.529,87

Gratificação de Risco de Vida – 100% 4.529,87

Gratificação de Dedicação Exclusiva – 70% 3.170,91

Gratificação de Tempo Integral – 70% 3.170,91

Gratificação de Polícia Judiciária – 70% 3.170,91

Gratificação pelo Exercício de Atividade de Direção de Polícia Judiciária – 10% 452,99

Gratificação pela Escolaridade – 80% 3.623,90

adicional por Tempo de Serviço – 35% 7.927,28

Total de Proventos 30.576,64

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827796
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.212 de 30 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2020/613479.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de 
cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, 
liNdaMor NaSciMENTo fErNaNdES, mat. nº 3209849/1, na função de 
Servente, pertencente ao quadro de pessoal da fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará – faSEPa, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$2.178,18 (dois mil, cento e setenta e oito reais e dezoito 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 1.215,50

Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12% 145,86

adicional por Tempo de Serviço – 60% 816,82

Total de Proventos 2.178,18

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 827800
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.393 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/967936.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de 
cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, 
fErNaNdo VarEla, mat. nº 85901/2, na função de Motorista, pertencente 
ao quadro de pessoal da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará 
– faSEPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$2.178,18 
(dois mil, cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

  1.215,50
  145,86
816,82

2.178,18

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829490
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.389 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2020/169333.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, §1º, in-
ciso Xii, da lei nº 5.810/1994, NoElio PErEira raiol, mat. nº 79960/1, 
no cargo de Médico, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$5.914,19 (cinco mil, novecentos e catorze reais e dezenove 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Escolaridade - 80%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

  2.053,54
1.642,83
2.217,82
 5.914,19

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829501
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3399 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/75756.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de 
cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 1º, inciso iV, da lei nº 5.539/1989, inclu-
ído pela lei nº 5.773/1993 e art. 2º, caput, da redação originária da lei 
nº 5.539/1989; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, §1º, 
inciso Xi, da lei nº 5.810/1994, dEUZa Maria Barral do NaSciMENTo, 
mat. nº 94820/1, na função de farmacêutico, pertencente ao quadro de 
pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, recebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$ 8.199,36 (oito mil, cento e no-
venta e nove reais e trinta e seis centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Vencimento Base decisão Judicial – 12%

Gratificação de Risco de Vida – 50%
Gratificação de Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 55%
 Total de Proventos

  2.053,54
246,42

1.149,98
1.839,97
  2.909,45
8.199,36

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829507
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret aP Nº 3472 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a rETificaÇÃo da concessão do benefício previdenciário 
de aposentadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 
2016/341997.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
I – Retificar a Portaria AP nº 2675 de 02/06/2022, que aposentou MARIA DE 
loUrdES rodriGUES da SilVa, mat. nº 725862/1, na função de agente 
de Portaria, pertencente ao quadro de pessoal da fundação Hospital das 
clínicas Gaspar Viana - fHcGV, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii 
e iV, da Emenda constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitu-
cional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os 
artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, 
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com as alterações introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela 
lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso iii, e art. 2º, caput, da 
redação originária da Lei nº 5.539/1989; acordo firmado entre o Estado do 
Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da 
ação ordinária de cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que 
tramitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso X, da lei 
nº 5.810/1994, de modo a incluir a parcela gratificação de Risco de Vida, 
bem como, ajustar o valor da parcela adicional por Tempo de Serviço, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 3.063,06 (três mil 
e sessenta e três reais e seis centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida – 50%

Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%
adicional por Tempo de Serviço – 50%

 Total de Proventos

  1.2015,50
 680,68
  145,86

  1.021,02
3.063,06

II – Os efeitos financeiros desta Portaria retroagirão a 01/07/2022, data da 
Portaria de aposentadoria aP nº 2675 de 02/06/2022, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829513
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret aP Nº 3477 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a rETificaÇÃo da concessão do benefício previdenciário 
de aposentadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 
2018/128881.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
I – Retificar a Portaria AP nº 2835 de 10/06/2022, que aposentou VILMA 
EVaNGEliSTa da SilVa, mat. nº 422819/3, no cargo de Professor classe 
ii, Nível l, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc, de acordo com art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucio-
nal nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complemen-
tar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da lei nº 
7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 do TcE/
Pa; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 3º e anexo ii da lei nº 
9.322/2021 combinada com o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 6º da lei 
nº 9.322/2021; art. 131, § 1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, de modo a 
retificar a rubrica e os valores da parcela de Gratificação pela Escolaridade 
e os valores do adicional de Tempo de Serviço, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$ 15.427,68 (quinze mil, quatrocentos e vinte 
e sete reais e sessenta e oito centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 120h

Gratificação pela Escolaridade – PCCR - 80%
Gratificação de Titularidade –
Gratificação Magistério – VPNI

adicional por Tempo de Serviço – 60%
Total de Proventos

  4.144,08
  2.486,45
  3.315,26
 432,03
 315,04

  4.734,82
 15.427,68

II – Os efeitos financeiros desta Portaria retroagirão a 01/07/2022, data da 
Portaria de aposentadoria aP nº 2835 de 10/06/2022, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
 ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829523
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.376 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2014/555802.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de 
cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, 
Maria oNEidE MaGNo da SilVa, mat. nº 322210/1, na função de agente 
de Portaria, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$2.042,04 (dois mil e quarenta e dois reais e quatro centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB - 12%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
 Total de Proventos

  1.215,50
  145,86
680,68

2.042,04

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829526
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.298 de 05 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2021/1080003.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional  nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar  nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Ser-
vidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobran-
ça do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de 
fazenda de Belém; art. 131, § 1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, lUcia 
caTariNa BraNcHES SoarES, mat. nº 303844/1, na função de assistente 
administrativo, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$2.178,18 (dois mil, cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

 1.215,50
145,86
816,82

 2.178,18

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829529
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.413 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - processo nº 2018/14376.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 1º, inciso ii, alínea “a”, da lei com-
plementar nº 51/1985, com as alterações introduzidas pela lei comple-
mentar nº 144/2014, art. 57, §3º, da lei complementar nº 22/1994 c/c 
Memorando circular nº 07/2021 diPrE/iGEPrEV e artigos 36 e 96 da lei 
complementar nº 39/2002 e com a redação dada pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 69, inciso i, da lei complementar nº 22/1994, com as 
alterações introduzidas pela lei complementar nº 80/2012 c/c art. 1º do 
decreto nº 1.465/2015; art. 69, incisos ii, iii e iV, da lei complemen-
tar nº 22/1994, com as alterações introduzidas pela lei complementar nº 
46/2004 e pela lei complementar nº 80/2012; art. 131, §1º, inciso Xii, da 
lei nº 5.810/1994, lUiZ alVES dE SoUZa, mat. nº 57096/1, no cargo de 
investigador de Polícia civil, classe d, pertencente ao quadro de pessoal 
da Polícia civil do Estado do Pará - PcPa, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$11.982,50 (onze mil, novecentos e oitenta e dois 
reais e cinquenta centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida – 100%

Gratificação de Dedicação Exclusiva – 70%
Gratificação de Tempo Integral – 70%
Gratificação de Polícia Judiciária – 70%
adicional por Tempo de Serviço – 60%

 Total de Proventos

  1.826,60
  1.826,60
  1.278,62
  1.278,62
  1.278,62
  4.493,44
  11.982,50

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829534
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 3545 de 06 de JULHo de 2022
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPoSEN-
Tadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao TcE No 
ProTocolo 500190/2018-TcE; ProcESSo Nº 2022/420984-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais disposi-
tivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202201073/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
2.147 de 23/08/2013.
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rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 2.147 de 23 de agosto de 2013, que aposentou 
Maria dE fáTiMa da SilVa NUNES, matricula n° 241059/1, no cargo de 
Professora classe Especial, Nível i, lotada na Secretaria de Estado de Edu-
cação - SEdUc, alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço 
de 55% para 50%, passando a constar: 6°, incisos i, ii, iii e iV da Emenda 
constitucional n°. 41/o3, os artigos 2º e 5° da Ec n° 47/05, art.40, §5° 
da constituição federal e o art. 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lc n° 39/o2, 
com as alterações introduzidas pela lei complementar n°. 49/05; art. 37 § 
2° da lei  n° 5.351/86 c/c V. acórdão n° 16.985/89 do TcE; art. 35,“caput” 
da lei n° 5.351/86 c/c art. 32,“caput” da lei n° 7.442/l0; art. 33 da lei n°. 
7.442 /2010; art. 131 § 1°, inciso Viii da lei n 5.810/94 combinado com 
o parágrafo único do art. 36 da lei n 5.351/86,  recebendo os proventos 
mensais de 11.999,92 (onze mil, novecentos e noventa e nove reais  no-
venta e dois centavos) conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base
aulas Suplementares

Gratificação de Magistério – Vantagem Pessoal
Gratificação de Titularidade

adicional por Tempo de Serviço – 50%
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada

Total dos Proventos

4.002,18
1200,65
390,29

2.001,09
3.001,64
1.404,07

  11.999,92

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 1º de setembro de 2013, data 
do início dos efeitos da Portaria nº. 2.147/2013.
III – Os efeitos financeiros desta Portaria retroagirão a 1º de julho de 2022.
iV - os valores demonstrados acima correspondem à tabela salarial em 
vigor, disposta na lei Estadual nº 8.965/2019;
iV - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829608
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3243 de 01 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2019/388805.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii e parágrafo único, 
da Emenda constitucional nº 47/2005, art. 7º da Emenda constitucional 
nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-c, incisos i, ii, iii e parágrafo único, da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei 
complementar nº 51/2006 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 
140, inciso III, da Lei nº 5.810/1994; acordo firmado entre o Estado do 
Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da 
ação ordinária de cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que 
tramitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; art. 131, § 1º, inciso Xii, da lei 
nº 5.810/1994, HENriQUE lEMoS da SilVa, mat. nº 312487/3, na fun-
ção de Técnico em assuntos Educacionais licenciatura Plena, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$5.563,01 (cinco mil, 
quinhentos e sessenta e três reais e um centavo), conforme abaixo discri-
minado:

Vencimento Base
Gratificação pela Escolaridade – 80%

decisão Judicial acordo SiSPEMB – 12%
adicional por Tempo de Serviço – 60%

Total de Proventos

1.724,64
 1.545,28
  206,96
2.086,13
5.563,01

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830355
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.170 de 30 de JUNHo de 2022.
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/248771.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 6º da 
lei nº 9.322/2021; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, § 
1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, c/c o art. 36, parágrafo único, da lei 
nº 5.351/1986, SilVia lEoNor dUarTE PiNTo, mat. nº 362964/2, no 
cargo de Professor classe i, Nível d, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$11.596,88 (onze mil, quinhentos e noventa e seis 
reais e oitenta e oito centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h   3.923,14
Gratificação de Magistério - VPNI     298,24

Gratificação pela Escolaridade – 80%     3.138,51
adicional por Tempo de Serviço – 60%     4.236,99

 Total de Proventos   11.596,88 

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830366
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.327 de 06 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2020/486956.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complemen-
tar nº 142/2021; art. 130, § 1º e caput, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 
94, § 2º, da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas 
pela lei complementar nº 44/2003; art. 131, §1º, inciso Viii, da lei nº 
5.810/1994, Maria ZElia GUiMaraES da SilVa, mat. nº 223867/1, no 
função de  Professor assistente Pa-B, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, recebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$5.443,34 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e 
três reais e trinta e quatro centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h   3.845,64
Adicional pelo Exercício de Função Gratificada – 20%    42,46

adicional por Tempo de Serviço – 40%     1.555,24
Total de Proventos   5.443,34 

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830373
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.444 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2008/142042 convertido no protocolo nº 
2021/567267.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda 
constitucional nº 70/2012, art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e 
artigos 16 a 18 e 36 da lei complementar nº 39/2002, com redação dada 
pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021 
c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 
39/2002, introduzido pela Lei Complementar nº 125/2019; acordo firma-
do entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos do Es-
tado do Pará nos autos da ação ordinária de cobrança do Processo nº 
00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; 
art. 131, § 1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, dEUSariNa coNcEicao 
dE liMa, mat. nº 5144620/1, na função de auxiliar de Serviços Gerais, 
pertencente ao quadro de pessoal do Hospital ophir loyola - Hol, re-
cebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.973,97 (um mil, 
novecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base proporcional a 10.950 dias de 10.950 que corresponde a 100% de r$ 
1.215,50

Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%
adicional por Tempo de Serviço – 45%

 Total de Proventos

  1.215,50
 145,86
  612,61

  1.973,97

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830378
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.390 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/54370.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
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c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de co-
brança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara 
de fazenda de Belém; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; acórdão 
nº 48.396 exarado pela 3º câmara cível isolada do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará em sede do Mandado de Segurança nº 2002302921; 
art. 131, §1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, BENEcilda Maria alVES 
SaNcHES, mat. nº 5107679/1, no cargo de assistente Social, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$6.592,14 (seis mil, 
quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

Gratificação pela Escolaridade – 80%
adicional pelo Exercício de cargo em comissão de chefe de Gabinete – daS-4 – 10%

adicional por Tempo de Serviço – 45%
 Total de Proventos

  2.053,54
246,42

1.839,97
406,37

  2.045,84
6.592,14

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830384
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.391 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2015/523663.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º § 5º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, 
caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introdu-
zido pela lei complementar nº 125/2019, lETicia fraNco MoraiS, mat. 
nº 6329985/1, na função de Servente, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$1.407,63 (um mil, quatrocentos e sete reais e 
sessenta e três centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 100% equivalente a 10.950 dias de 10.950 dias sobre o valor da média 
aritmética simples (r$1.407,63) 1.407,63

Total de Proventos 1.407,63

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830388
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.500 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/27683.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021 c/c art. 98-a, caput e §1º, incisos i, ii e iii, da lei com-
plementar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; 
art. 1º, inciso iV, da lei nº 5.539/1989, incluído pela lei nº 5.773/1993 e 
art. 2º, caput, da redação originária da lei nº 5.539/1989; art. 131, §1º, 
inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, iZaBEl SoarES fErNaNdES, mat. nº 
7000979/1, na função de auxiliar de Enfermagem, pertencente ao quadro 
de pessoal da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$2.917,20 
(dois mil, novecentos e dezessete reais e vinte centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base 1.215,50
Gratificação de Risco de Vida  - 50% 607,75
adicional de Tempo de Serviço – 60% 1.093,95

Total de Proventos 2.917,20

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830390

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria at aP Nº 3.026 de 07 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2021/1369790.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais disposi-
tivos legais.
considerando, ainda, a Ec nº 70/2012, que estabeleceu critérios para o 
cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos ser-
vidores públicos que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 e que 
se incapacitaram após dessa data, resolve:
I – Atualizar a Portaria AP nº 0765, de 03 de abril de 2006, retificada pela 
Portaria aP nº 1937, de 05/10/2006, que aposentou a servidora cEcilia 
NaSciMENTo doS SaNToS, mat. nº 646016/2, na função de Professor 
classe Especial, nível i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de 
Estado de Educação – SEDUC, de modo a modificar a fundamentação legal 
do ato a fim de que passe a constar o art. 40, § 1º, inciso I, da Constitui-
ção federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 
41/2003, c/c o art. 6º-a da Emenda constitucional nº 41/2003, incluído 
pela Emenda constitucional nº 70/2012, art. 7º da Emenda constitucional 
nº 41/2003 e artigos 16 a 18 da lei complementar nº 39/2002, com reda-
ção dada pela lei complementar nº 49/2005; art. 28 da lei nº 7.442/2010 
c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 do TcE/Pa; art. 6º 
da lei nº 9.322/2021; art. 131, § 1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/1994, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$7.461,75 (sete mil, 
quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 78h

Gratificação Magistério – VPNI
adicional por Tempo de Serviço – 40%

 Total de Proventos

  4.002,18
  1.560,85
  297,85
 1.600,87
  7.461,75

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022 com efei-
tos retroativos aos últimos cinco anos a contar desta data, na forma do  
Memorando circular nº 21/2022 diPrE-iGEPrEV (PaE nº 2022/692135), 
respeitados valores e tabelas salariais vigentes à época da retroação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 829940
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.388 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2019/575151.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acórdão nº 2.470/91 que tramitou na 2ª Junta de concilia-
ção e Julgamento de Belém da Justiça do Trabalho da 8º região; acordo 
firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos do 
Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobrança do Processo nº 
00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de fazenda de Belém; 
art. 130, caput e §1º, da lei nº 5.810/1994 combinado com o art. 94, 
§2º, da lei complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas 
pela lei complementar nº 44/2003; art. 140, iii, da lei nº 5.810/1994; 
art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, JUrEMa liMa VUlcÃo, 
mat. nº 21032/1, da função de Engenheiro agrônomo, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário 
e da Pesca - SEdaP, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$14.632,35 (catorze mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e cinco 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento decisão Judicial
Vencimento decisão Judicial SiSPEMB – 12%

adicional pelo Exercício de cargo em comissão de chefe da divisão de orçamento Setorial 
– daS-3

Gratificação pela Escolaridade – 80%
adicional por Tempo de Serviço – 60%

Total de Proventos

  3.713,22
  445,59
1.659,36
3.327,05
5.487,13

 14.632,35

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830016
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 3589 de 19 de JULHo de 2022
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE 
aPoSENTadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUa-
da JUNTo ao TcE No ProTocolo 511995/2017-TcE; ProcESSo Nº 
2021/1106818-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais disposi-
tivos legais.
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considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202101727/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
3203 de 06/09/2012.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 3203 de 06 de setembro de 2012, que apo-
sentou raiMUNda MarTa fErrEira SaaVEdra Mat. 411450/1, no cargo 
de Professor classe Especial i, Nível H, lotada na Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc, para excluir o adicional pelo exercício da função Grati-
ficada e alterando o percentual do Adicional por Tempo de Serviço de 65% 
para 50%, passando a constar: o art. 6°, incisos i, ii, iii e iV da Emenda 
constitucional n°. 41/03 c/c o art. 40, §5° da cf/88, os artigos 2° e 5° 
da Ec n° 47/05 e o art. 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lc n° 39/02, com 
as alterações introduzidas pela lei complementar n°. 49/05; art. 37, § 2° 
da lei n° 5.351/86 c/c o V. acórdão n°. 16.985/89 do TcE; art. 35, caput 
da lei n°. 5.351/86 c/c com o art. 32, caput, da lei n°7.442/10; art. 140, 
inciso iii da lei n°. 5.810/94; art. 131, § 1°, inciso X, da lei n°. 5.810/94, 
recebendo os proventos mensais de r$ 12.580,23 (doze mil, quinhentos 
e oitenta reais e vinte e três centavos) conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base
aulas Suplementares – 74%

Gratificação de Magistério – Vantagem Pessoal
Gratificação de Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
Total dos Proventos

4.002,18
1.480,81
293,54

3.201,74
3.601,96
12.580,23

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de outubro de 2012.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dE-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830320
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.297 de 05 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/1191819.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, NEri cHaVES 
da TriNdadE, mat. nº 758914/1, na função de Servente ref. i, perten-
cente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.823,25 (um mil, 
oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 50%

 Total de Proventos

  1.215,50
  607,75
1.823,25

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830519
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.049 de 05 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2014/493313.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 combinado com o art. 40, § 5º, da constitui-
ção federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 
20/1998, o art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 combinado com 
o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021 c/c art. 98-a, caput, §1º, incisos i, ii e iii, da lei com-
plementar nº 39/2002, introduzido pela lei complementar nº 125/2019; 
portaria interministerial MTP/ME nº 12/2022; art. 28 da lei nº 7.442/2010 
c/c a lei nº 8.030/2014 c/c acórdão n° 55.856 do TcE/Pa de 06/07/2016; 
art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; 
art. 131, §1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo 
único, da lei nº 5.351/1986, Graca dE faTiMa carValHo PErEira, mat. 
nº 6037828/1, na função de Professor Bacharelado, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nes-
sa situação os proventos mensais de r$7.087,22 (sete mil, oitenta e sete 
reais e vinte e dois centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 90h

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
Subtotal

redutor lc nº 125/2019
Total de Proventos

  3.864,86
1.739,19
306,22

3.091,89
3.478,38

  12.480,54
  5.393,32
  7.087,22

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830623
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3368 de 07 de JULHo de 2022.
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2013/82629.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 131, §1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, BENEdiTa 
NaSciMENTo SilVa TaVarES, mat. nº 510718/1, na função de Servente 
ref. i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Edu-
cação - SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
1.823,25 (hum mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centa-
vos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 50%

 Total de Proventos

 1.215,50
  607,75
1.823,25

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830664
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.466 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2018/349286.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de 
cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 
131, §1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, MaGalY caMPoS SilVa, mat. nº 
55590313/1, no cargo de Técnico em Gestão Pública, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Polícia civil do Estado do Pará - PcPa, recebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$5.041,48 (cinco mil e quarenta e um 
reais e quarenta e oito centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial – SiSPEMB
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 45%
 Total de Proventos

  1.724,64
206,96

  1.545,28
1.564,60
5.041,48

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830681
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.382 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2016/457858.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, §1º, 
inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, fraNciSco carloS da SilVa liMa, 
mat. nº 3167089/1, na função de Técnico em desenvolvimento agrário e 
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fundiário em agronomia, pertencente ao quadro de pessoal do instituto de 
Terras do Pará – iTErPa, recebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$5.630,14 (cinco mil, seiscentos e trinta reais e quatorze centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base 1.954,91
Gratificação pela Escolaridade – 80% 1.563,93

adicional por Tempo de Serviço – 60% 2.111,30
Total de Proventos 5.630,14

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830683
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.213 de 30 de JUNHo de 2022.
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2018/225984.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da 
lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 
do TcE/Pa; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 33 da lei nº 7.442/2010; art. 
131, § 1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, adiNElSoN JoSE BaNdEira 
dUTra, mat. nº 244341/1, na função de Professor classe Especial, nível J, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – 
SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$11.079,57 
(onze mil, setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme 
abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 57h

Gratificação Magistério – VPNI
Gratificação Progressiva – 50%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
 Total de Proventos

  4.022,20
  1.146,33
  279,96

  2.011,10
  3.619,98
  11.079,57

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830688
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.360 de 07 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/885519.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Ser-
vidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de cobran-
ça do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª Vara de 
fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, Maria 
daS GraÇaS fErrEira NEVES, mat. nº 453854/1, na função de agente 
de Portaria, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$ 2.178,18 (dois mil, cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), 
conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base   1.215,50
Vencimento decisão Judicial - SiSPEMB    145,86

adicional por Tempo de Serviço – 60%     816,82
Total de Proventos   2.178,18 

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830764
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.377 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo – processo nº 2020/197987.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:

i – aposentar, de acordo com o art. 3º, incisos i, ii, iii e parágrafo único, 
da Emenda constitucional nº 47/2005, art. 7º da Emenda constitucional 
nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-c, incisos i, ii, iii e parágrafo único, da 
lei complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei 
complementar nº 51/2006 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 
131, § 1º, inciso Xi, da lei nº 5.810/1994, MarlY SaNToS da SilVa, mat. 
nº 225690/1, na função de Servente ref. i, pertencente ao quadro de pes-
soal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nessa situ-
ação os proventos mensais de r$1.884,03 (um mil, oitocentos e oitenta e 
quatro reais e três centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
adicional por Tempo de Serviço – 55%

 Total de Proventos

1.215,50
  668,53

  1.884,03

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830814
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.455 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2013/364558.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucio-
nal nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complemen-
tar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da lei nº 
7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 do TcE/
Pa; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 3º e anexo ii da lei nº 9.322/2021 
c/c o art. 2º da lei nº 9.500/2022; art. 33 da lei nº 7.442/2010; art. 131, 
§ 1º, inciso iX, da lei nº 5.810/1994, Maria BErNadETE BarroS dE 
MElo fUrTado, mat. nº 6317294/2, no cargo de Professor classe Espe-
cial, nível f, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$10.422,59 (dez mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 48h

Gratificação de Magistério – VPNI
Gratificação de Titularidade

Gratificação Progressiva – 50%
adicional por Tempo de Serviço – 45%

 Total de Proventos

  3.942,74
946,26
274,43
432,03

1.971,37
2.855,76

  10.422,59

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 830843
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.398 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo  nº 2019/129691.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 
2º da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda cons-
titucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei 
complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei com-
plementar nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 28 da 
lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o acórdão nº 55.856/2016 
do TcE/Pa; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 7º da lei nº 9.322/2021; art. 
140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 33, inciso iV, da lei nº 5.351/86 
combinado com a Manifestação nº 153/2021-ProJUr/iGEPrEV (Protocolo 
nº 2022/425807); art. 131, § 1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/1994 c/c o 
art. 36, parágrafo único, da lei nº 5.351/1986, Sadia Maria BarrETo 
foNSEca, mat. nº 5068550/1, no cargo de Professor classe i, nível J, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – 
SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de r$14.389,68 
(quatorze mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), 
conforme abaixo discriminado:
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Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 138h

Gratificação de Magistério – VPNI
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada

Gratificação pela Escolaridade – 80%
Gratificação de Titularidade – 5%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
Total de Proventos

  4.042,30
2.789,19
378,71
4.39

3.233,84
202,12

  3.739,13
  14.389,68

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831077
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.438 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idade e tempo de contribuição - Processo nº 2018/189835.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “a”, e § 5º 
da constituição federal de 1988, com redação dada pela Emenda constitu-
cional nº 41/03, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso i, 23, 
36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, Maria aNToNia 
rodriGUES ViEGaS, mat. nº 5774454/2, no cargo de Professor classe 
ii, nível d, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$7.223,69 (sete mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e nove cen-
tavos), conforme abaixo discriminado:

Média aritmética simples das maiores remunerações
 Total de Proventos

r$7.223,69
 r$7.223,69

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831092
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3303 de 05 de JULHo de 20222
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2014/523956.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 1º, inciso iii, e art. 2º, caput, da redação originária da 
lei nº 5.539/1989; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, 
§1º, inciso X, da lei nº 5.810/1994, Maria clara Porfirio MENdES, 
mat. nº  94315/1, na função de Enfermeiro, pertencente ao quadro de pes-
soal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, recebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$ 7.084,71 (sete mil e oitenta e quatro 
reais e setenta e um centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida – 50%
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
 Total de Proventos 

  2.053,54
1.026,77
1.642,83
2.361,57
 7.084,71

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831102
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.433 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
coMPUlSÓria - Processo nº 2014/274065
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso ii, da constituição 
federal de 1988, com as alterações trazidas pelas Emendas constitucionais 
nº 20/1998 e 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 21, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pelas leis complementares nº 49/2005, nº 51/2006 e 110/2016, 
Joao BaTiSTa do NaSciMENTo, mat. nº 299430/1, na função de Pro-
fessor classe i, nível J, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado de Educação - SEdUc, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$4.536,91 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e no-
venta e um centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 77,8004% (9.939 dias de 12.775 dias) sobre o valor
da média aritmética simples (r$2.949,71)

Proventos mensais com aplicação dos índices do iNPc (julho/2010 a
agosto/2022)

Total de Proventos

  r$2.294,89
  r$4.536,91
r$4.536,91

ii – os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 19/07/2010 data em 
que o servidor completou 70 anos de idade, conforme interpretação do 
§3º, art. 21, da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada pela 
lei complementar nº 128/2020.
III – Os efeitos financeiros desta Portaria contarão a partir de 01/08/2022 
data da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos, consi-
derando que o servidor vinha recebendo normalmente pela folha de ativos 
da Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831113
Portaria aP Nº 3.515 de 15 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2019/178046.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
art. 186, § 1º, da lei nº 8.112/1990, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, 
artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, 
com as alterações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, 
NEricE MarQUES loPES SaNToS, mat. nº 57207077/1, no cargo de Téc-
nico de Enfermagem, pertencente ao quadro de pessoal as Secretaria de 
Estado de Saúde Pública – SESPa, recebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$1.362,83 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta 
e três centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos integrais da média aritmética simples das maiores remunerações
Total de Proventos

  1.362,83
  1.362,83

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831116
Portaria aP Nº 3.445 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2019/505349.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
art. 186, § 1º, da lei nº 8.112/1990, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, 
artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, 
com as alterações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, 
Jairo dE JESUS NaSciMENTo da SilVa, mat. nº 5042232/2, no cargo de 
Professor adjunto, pertencente ao quadro de pessoal da Universidade do 
Estado do Pará – UEPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$17.753,34 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e 
quatro centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos integrais da média aritmética simples das maiores remunerações
 Total de Proventos

17.753,34
 17.753,34

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831256
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.414 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2021/492338.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36, 36-
a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações tra-
zidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016 c/c art. 98-a, caput 
e §1º, incisos i, ii e iii, da lei complementar nº 39/2002, introduzido 
pela lei complementar nº 125/2019, Maria JoSE doS SaNToS alVES, 
mat. nº 5182433/1, na função de agente de artes Práticas, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, 
recebendo nessa situação os proventos mensais de r$1.648,49 (hum mil 
seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), conforme 
abaixo discriminado:
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Proventos proporcionais a 100% (10.950 dias de 10.950 dias) sobre o valor da média aritmé-
tica simples (r$1.648,49)

Total de Proventos
1.648,49
1.648,49

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831266
Portaria aP Nº 3221 de 30 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por iNValidEZ - Processo nº 2018/317035.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso i, da constituição fede-
ral de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
art. 186, § 1º, da lei nº 8.112/1990, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, 
artigos 16, 17, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, 
com as alterações trazidas pela lei complementar nº 49/2005 e 110/2016, 
EliZaBETE rodriGUES do NaSciMENTo, mat. nº 5900005/1, no cargo 
de Especialista em Educação, classe i, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, recebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$ 4.134,21 (quatro mil, cento e trinta e quatro 
reais e vinte e um centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos integrais da média aritmética simples das maiores remunerações
Total de Proventos

  4.134,21
  4.134,21

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831272
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.486 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE - Processo nº 2018/100094.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da cons-
tituição federal de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, artigos 22, inciso ii, 36, 36-a, 36-B e 36-c da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei complementar nº 
49/2005 e 110/2016, Gloria coloNNElli BarBa, mat. nº 5636175/3, 
no cargo de Médico, pertencente ao quadro de pessoal d a fundação Santa 
casa de Misericórdia do Pará – fScMPa, recebendo nessa situação os pro-
ventos mensais de r$2.993,13 (dois mil, novecentos e noventa e três reais 
e treze centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 64,4932% (7.062 dias de 10.950 dias) sobre o valor do último salá-
rio de contribuição (r$4.941,00), conforme disposto no art. 1º, §5º, da lei nº 10.887/2004 c/c 

art. 10, §5º, do anexo ii da PorTaria Nº 1.467/2022
 Total de Proventos

 2.993,13
  2.993,13

ii – Esta Portaria produzirá efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831295
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.521 de 15 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - Processo nº 2021/1150958.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Estado do Pará nos autos da ação ordinária de 
cobrança do Processo nº 00088290519998140301, que tramitou na 2ª 
Vara de fazenda de Belém; art. 131, §1º, inciso Xi, da lei nº 5.810/1994, 
Maria dE BElEM SaNToS rodriGUES, mat. nº 5058589/1, na função de 
auxiliar de Enfermagem, pertencente ao quadro de pessoal do Hospital 
ophir loyola - Hol, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$2.110,11 (dois mil, cento e dez reais e onze centavos), conforme abaixo 
discriminado:

Vencimento Base
Vencimento decisão Judicial – SiSPEMB – 12%

adicional por Tempo de Serviço – 55%
 Total de Proventos

  1.215,50
  145,86
748,75

2.110,11

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831303

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.442 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
coMPUlSÓria - Processo nº 2015/378102
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso ii, da constituição 
federal de 1988, com as alterações trazidas pelas Emendas constitucionais 
nº 20/1998 e 41/2003, artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 21, 36, 
36-a, 36-B e 36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
trazidas pelas leis complementares nº 49/2005, nº 51/2006 e 110/2016, 
fraNciSco JoSE dE SaMPaio, mat. nº 76953/3, no cargo de Técnico E, 
pertencente ao quadro de pessoal da fundação Santa casa de Misericórdia 
do Pará – fScMPa, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$4.343,80 (quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta centa-
vos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 83,1389% (10.621 dias de 12.775 dias) sobre o 
valor da média aritmética simples r$ 3.693,37

Proventos mensais com aplicação dos índices do iNPc (agosto/2015 a 
Março/2022)

Total de Proventos

  3.070,63
 4.343,80
  4.343,80

ii – os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 31/08/2015 data em 
que o servidor completou 70 anos de idade, conforme interpretação do 
§3º, art. 21, da lei complementar nº 39/2002 com a redação dada pela 
lei complementar nº 128/2020.
III – Os efeitos financeiros desta Portaria contarão a partir de 01/08/2022 
data da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos, consi-
derando que o servidor vinha recebendo normalmente pela folha de ativos 
da Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831309
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3159 de 29 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - processo nº 2017/69363.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 1º, inciso ii, alínea “b”, da lei comple-
mentar nº 51/1985, com as alterações introduzidas pela lei complementar 
nº 144/2014, art. 57, §3º, da lei complementar nº 22/1994 c/c Memo-
rando circular nº 07/2021 diPrE/iGEPrEV e artigos 36 e 96 da lei com-
plementar nº 39/2002 e com a redação dada pela lei complementar nº 
142/2021; art. 69, inciso i, ii, iii e iV da lei complementar nº 22/1994, 
com as alterações introduzidas pela lei complementar nº 80/2012 c/c art. 
1º do decreto nº 1.465/2015; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994 
c/c decisão judicial nos autos do processo ° 0000801- 37.2009.8.14.0000; 
art. 131, §1º, inciso Xii, da lei nº 5.810/1994, Maria EdilEUZa da SilVa 
GoMES, mat. nº 66460/1, no cargo de Papiloscopista, classe d, pertencen-
te ao quadro de pessoal da Polícia civil do Estado do Pará - PcPa, receben-
do nessa situação os proventos mensais de r$ 20.938,06 (vinte mil, nove-
centos e trinta e oito reais e seis centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base
Gratificação de Risco de Vida – 100%

Gratificação de Dedicação Exclusiva – 70%
Gratificação de Tempo Integral – 70%
Gratificação de Polícia Judiciária – 70%
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 60%
Total de Proventos

  2.670,67
  2.670,67
  1.869,47
 1.869,47
 1.869,47
  2.136,54
  7.851,77
  20.938,06

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831314
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.374 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2021/566730.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional nº 41/2003, art. 2º da Emenda constitucional nº 47/2005 
c/c o art. 7º da Emenda constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, com as alterações 
introduzidas pela lei complementar nº 49/2005 e pela lei complementar 
nº 142/2021; art. 28 da lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c o 
acórdão nº 55.856/2016 do TcE/Pa; art. 6º da lei nº 9.322/2021; art. 7º 
da lei nº 9.322/2021; art. 131, § 1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/1994, 
EdNa MarTiNS riBEiro, mat. nº 409464/1, na função de Professor classe 
Especial, nível i, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, recebendo nessa situação os proventos mensais 
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de r$7.235,46 (sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis 
centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 48h

Gratificação de Magistério – VPNI
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada

adicional por Tempo de Serviço – 40%
 Total de Proventos

  4.002,18
960,52
375,21
296,68

  1.600,87
  7.235,46

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 828442
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aP Nº 3.631 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 
Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo - ProcESSo nº 2014/85917.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – aposentar, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii e iV, da Emenda 
constitucional  nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da constituição federal de 
1988 com a redação dada pela Emenda constitucional nº 20/1998, art. 2º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda constitucio-
nal nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complementar 
nº 49/2005 e pela lei complementar nº 142/2021; art. 130, caput e § 1º, 
da lei nº 5.810/1994 combinado com o art. 94, § 2º, da lei complemen-
tar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela lei complementar nº 
44/2003; art. 28 da lei nº 7.442/2010 c/c a lei nº 8.030/2014 c/c acór-
dão n° 55.856 do TcE/Pa de 06/07/2016; art. 6º da lei nº 9.322/2021; 
art. 3º e anexo ii da lei nº 9.322/2021 combinada com o art. 2º da lei 
nº 9.500/2022; art. 140, inciso iii, da lei nº 5.810/1994; art. 131, § 1º, 
inciso iX, da lei nº 5.810/1994, MariZETE MarQUES da SilVa, mat. nº 
367435/1, na função de Professor classe ii, nível i, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, recebendo nes-
sa situação os proventos mensais de r$12.803,17 (doze mil, oitocentos e 
três reais e dezessete centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h
aulas Suplementares – 66h

Adicional pelo exercício da função gratificada de Vice-Diretor de Unidade Escolar – GD-1
Gratificação de Magistério – VPNI

Gratificação de Titularidade
Gratificação pela Escolaridade – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 45%
Total de Proventos

  4.082,52
1.347,23

84,92
50,98
432,03

3.266,02
3.539,47

  12.803,17

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 837759

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 614 de 09 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 
2022/867164 (PaE), de 07/07/2022, que trata sobre autorização de deslo-
camento e concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a viajarem a cidade de 
Goiânio/GO, no período de 23/08/2022 a 27/08/2022, a fim de participa-
rem do congresso de Excelência em licitações e contratações Públicas: 

serVidores MatrÍcULa carGo/FUNÇÃo LotaÇÃo
antônio carvalho lobo Júnior 5947617/5 Técnico Previdenciário a Núcleo de controle interno

Gleidson dos Santos 
rodrigues 5946181/3 coordenador Núcleo de controle interno

Michell coelho Pompeu 57190376/4 Técnico Previdenciário a Núcleo de controle interno
Sandro carepa dias 5935782/2 Técnico Previdenciário a Núcleo de controle interno

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e meia) 
diárias aos servidores citados acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 09 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 838109
Portaria Nº 615 de 09 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 
2022/978866 (PaE), de 03/08/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor douglas Gonçalves de Mi-
randa, matrícula nº 5912162/1, a viajar ao município do GrUPo B – Pa, no 
período de 08/08/2022 a 23/08/2022, a fim de desenvolver suas ativida-
des funcionais na localidade.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 15 e ½ (quinze e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 09 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 838110
Portaria Nº 616 de 09 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 
2022/987194 (PaE), de 04/08/2022, que trata sobre autorização de deslo-
camento e concessão de diárias.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo aos servidores abaixo relacionados, a 
viajarem ao município de Castanhal/PA, no dia 09/08/2022, a fim de reali-
zarem visita institucional ao polo do iGEPrEV no referido município, tendo 
em vista a implementação do “Projeto codP – Visita”, elaborado pela co-
ordenadoria de desenvolvimento de Pessoas deste instituto:

serVidores MatrÍcULa carGo/FUNÇÃo LotaÇÃo
fernanda dionne camarão 

Martins cardoso 54193938/1 Técnico de administração e 
finanças

coordenadoria de desenvolvimen-
to de Pessoas

Micelia luisa de Sousa 5918636/3 Técnico de administração e 
finanças

coordenadoria de desenvolvimen-
to de Pessoas

Washingthon Napoleão 
Eufrázio 5935780/2 Técnico de administração e 

finanças
coordenadoria de desenvolvimen-

to de Pessoas

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária 
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, 09 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 838167
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
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/947639 (PaE), de 27/07/2022, que trata sobre autorização de deslo-
camento e concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a viajarem a cidade de 
Brasília/DF, a fim de participarem do 3° Curso de Planejamento Estratégico 
da administração Pública, promovido pela associação Brasileira de orça-
mento Público – aBoP:

serVidores MatrÍcULa carGo/FUNÇÃo LotaÇÃo PerÍodo Qtd. de diÁrias
Íris Solange 

Pereira de castro 
raiol

5951732/2 coordenadora Núcleo de Planeja-
mento

15/08/2022 a 
20/08/2022

05 e ½ (cinco e 
meia) diárias

leonardo do Nas-
cimento lima 5894233/9 Téc. de adm.e 

finanças
Núcleo de Planeja-

mento
14/08/2022 a 
20/08/2022

06 e ½ (seis e 
meia) diárias

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, as 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
republicada por ter saído com incorreções no doe n° 35.068, de 04 
de agosto de 2022.

Protocolo: 838163
Portaria Nº 612 de 09 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 
2022/959719 (PaE), de 01/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Gessiane da Silva Paulino, matrícula nº 
5963018/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada no 
Núcleo controle interno, a viajar a cidade de Brasília/df, no período de 
14/08/2022 a 20/08/2022, a fim de participar do 3° Curso de Planeja-
mento Estratégico na administração Pública, promovido pela associação 
Brasileira de orçamento Público – aBoP.
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ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 06 e ½ (seis e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 09 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 838051
Portaria Nº 613 de 09 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 
2022/979433 (PaE), de 03/08/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora Patrícia amaral Potiguar, ma-
trícula nº 5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de 
Núcleo regional, a viajar ao município de abaetetuba/Pa, no dia 09/08/2022, 
a fim de realizar visita técnica 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, 09 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 838054

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 601 de 05 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 os termos do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/973223 (PaE), de 02/08/2022, que dispõe sobre transferência de 
período de férias.
rESolVE:
 i - TraNSfErir, o período de gozo de férias da servidora ElaiNE 
criSTiNa aMaral araNTES, matrícula nº 57193842/4, ocupante do 
cargo de Técnica Previdenciária a, de 08/09/2022 a 25/09/2022 para 
02/01/2023 a 19/01/2022, concedido por meio da PorTaria N° 002/2022, 
de 05/01/2022, publicada no doE n° 34.823, de 07/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
republicada por ter saído com incorreções no doe n° 35.071, de 08 
de agosto de 2022.

Protocolo: 838169

PeNsÃo
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.732 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/918376.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, o benefício 
de pensão por morte, no valor de r$ 4.130,91 (quatro mil, cento e trinta 
reais e noventa e um centavos), em favor de EdilENE PirES corrEa 
MUrriETa, na condição de cônjuge do ex-segurado francisco carlos oneti 
Murrieta, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc, onde ocupou o cargo de Professor classe Especial, 
matrícula n° 585084/1, falecido em 29/05/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835034
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.542 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2022/774158.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – incluir no benefício de pensão por morte concedida na Portaria PS 
nº 838, de 23 de fevereiro de 2022, o beneficiário RENATO QUEIROZ 
rEiS, nos termos do parecer técnico constante nos autos do processo nº 
2021/1319563, ficando os percentuais assim distribuídos entre os depen-
dentes habilitados:

i.1- 50% em favor de lENir dE caSTro rEiS, na condição de cônjuge, no 
valor atualizado de r$6.639,21 (seis mil, seiscentos e trinta e nove reais 
e vinte e um centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, 
inciso i, 14, §5º, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 30, caput e §2º, 36 e 36-c 
da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G 
do decreto-lei nº 667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, 
artigo 26 da lei federal nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado 
do Pará;
I.2- 50%, em favor de RENATO QUEIROZ REIS, na condição filho, no valor 
atualizado de r$6.639,21 (seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte 
e um centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 
14, inciso iii, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 30, caput e §2º,36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G do 
decreto-lei nº 667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 
26 da lei federal nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado do Pará;
Perfazendo o total de r$13.278,43 (treze mil duzentos e setenta e oito 
reais e quarenta e três centavos), provenientes do óbito do ex-segura-
do raimundo Nonato Pereira reis, pertencente ao quadro de inativos da 
Polícia Militar do Estado do Pará – PM/Pa, no posto de Subtenente, sob a 
matrícula n° 3408442/1, falecido em 27/10/2021.
II – A inclusão do beneficiário se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrati-
vo (21/06/2022), compensando-se eventuais valores pagos a maior até 
a concessão do benefício conforme determina o § 4º do art. 75 da lei 
5.251/1985 (acrescido pela lei nº 6.049/97).
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda cons-
titucional nº 41/2003; e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
IV – Havendo extinção de cota-parte de um dos beneficiários, esta será 
revertida para o pensionista remanescente, conforme disposto na redação 
originária do art. 30, caput e §2º, da lei complementar nº 39/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835039
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.730 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2020/843884.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1º, 
inciso ii, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, c/c Parecer n° 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV e Súmulas Vincu-
lantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão 
por morte, no valor de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), em 
favor de oSMariNa dUarTE dE SoUSa, na condição de cônjuge do ex-
segurado Manoel domingos dos reis, pertencente ao quadro de inativos da 
Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, onde ocupou o cargo de 
Braçal, matrícula n° 2034859/1, falecido em 04/08/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que o benefício atinja o valor do salário-mínimo, conforme o Parecer 
nº 062/2020-ProJUr/iGEPrEV e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834992
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.485 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/882246.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, o benefício 
de pensão por morte, no valor de r$21.478,32 (vinte e um mil, quatrocen-
tos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), em favor de criSToVÃo 
aQUiNo da SilVa, na condição de companheiro da ex-segurada Maria 
Thereza da Silva Bezerra, pertencente ao quadro de inativos da Polícia civil 
do Estado do Pará - Pc, onde ocupou o cargo de delegado de Polícia, sob a 
matrícula n° 556620/2, falecida em 07/06/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito da ex-segurada, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
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iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834999
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.500 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/752331.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1º, inciso 
ii e §2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, Parecer n° 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV e Súmulas Vinculan-
tes 15 e 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão por morte, 
no valor de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), em favor de lU-
ciVal doS SaNToS rEiS, na condição de cônjuge da ex-segurada celeste 
de lima reis, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado 
de Saúde do Pará - SESPa, onde ocupou o cargo de auxiliar de Saúde, 
matrícula n° 5182387/1, falecida em 04/03/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(15/06/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º, da lei 
complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, 
em razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de apo-
sentadoria junto ao regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 
31, §1º inciso ii, tendo optado o pensionista por receber integralmente o 
benefício de aposentadoria.
V - ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de modo 
que o benefício atinja o valor do salário-mínimo, conforme o Parecer nº 
062/2020-ProJUr/iGEPrEV e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834946
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.505 de 15 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/579087.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1º, inciso 
ii, e §2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, c/c Parecer n° 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV e Súmulas Vincu-
lantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão 
por morte, no valor de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), em fa-
vor de lEocY caSTro dE alMEida, na condição de cônjuge do ex-segura-
do José Nunes de almeida, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria 
de Estado de Saúde do Pará – SESPa, onde ocupou o cargo de agente de 
Portaria, matrícula n° 105767/1, falecido em 01/05/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º, da lei 
complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, 
em razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de apo-
sentadoria junto a este regime Próprio de Previdência Social, nos termos 
do art. 31, §1º, inciso ii, tendo-se optado pelo recebimento integral do 
benefício de aposentadoria.
V – ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que o benefício atinja o valor do salário-mínimo, conforme o Parecer 
nº 062/2020-ProJUr/iGEPrEV e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834952
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.460 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/798008.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 

resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, o benefí-
cio de pensão por morte, no valor de r$4.337,20 (quatro mil, trezentos 
e trinta e sete reais e vinte centavos), em favor de Maria dircE raiol 
aMoraS, na condição de cônjuge do ex-segurado carlos alberto de araújo 
amoras, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc, onde ocupou o cargo de Professor assistente Pa-a, 
matrícula n° 685887/1, falecido em 29/05/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito do ex-segurado, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834928
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.847 de 02 de aGosto de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/352737.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 2020, o be-
nefício de pensão por morte, no valor de r$1.407,97 (um mil quatrocentos 
e sete reais e noventa e sete centavos), em favor de fraNciSca ViaNa 
da SilVa, na condição de cônjuge do ex-segurado Zacarias caetano da 
Silva, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública - SESPa, onde exerceu o cargo de Mecanógrafo, mat. nº 77070/1, 
falecido em 27/01/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito do ex-segurado, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835499
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.850 de 02 de aGosto de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/749178.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, o benefício 
de pensão por morte, no valor de r$6.027,82 (seis mil e vinte e sete reais 
e oitenta e dois centavos), em favor de Elcio Mario do NaSciMENTo 
SilVa, na condição de cônjuge da ex-segurada Heronildes das Graças Sil-
va e Silva, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc, onde exerceu o cargo de Professor classe ii, mat. nº 
312045/1, falecida em 26/03/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito da ex-segurada, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835510
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.379 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/395921.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, 
inciso ii, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$ 3.339,60 (três 
mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), em favor de 
lUiZa iZaBEl doS SaNToS liMa, na condição de cônjuge do ex-segurado 
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raimundo Barros de lima, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria 
de Estado de Educação - SEdUc, onde ocupou o cargo de Professor assis-
tente Pa-B, matrícula n° 583081/1, falecido em 01/02/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito do ex-segurado, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834907
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3626 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2022/743456.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, 
inciso ii, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$ 4.568,02 (Qua-
tro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dois centavos), em favor de 
Joao BaTiSTa daS GracaS QUarESMa, na condição de companheiro da 
ex-segurada Maria Jose Pinho chaves, pertencente ao quadro de servido-
res inativos da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, onde ocupou 
o cargo de Professor ad-2, mat. nº 468339/1, falecida em 19/04/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento do interessado 
(08/03/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003 c/c e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834122
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.713 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2022/818731.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §5º, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G do decreto-lei nº 
667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 26 da lei fe-
deral nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado do Pará, o benefí-
cio de pensão por morte, no valor de r$27.158,61 (vinte e sete mil cento 
e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), em favor de MarilENE 
carValHo dE oliVEira E SilVa, na condição de cônjuge do ex-segurado 
José da costa e Silva filho carvalho, pertencente ao quadro de inativos do 
Polícia Militar do Estado do Pará – PM/Pa, na graduação de Tenente coro-
nel, mat. nº 3393127/2, falecido em 29/05/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo à do requerimento administrativo 
(14/06/2022), compensando-se eventuais valores pagos a maior até a 
concessão do benefício conforme determina o § 4º do art. 75 da lei nº 
5.251/1985 (acrescido pela lei nº 6.049/97).
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no §10º, art. 
45 da constituição Estadual, com redação dada pela Emenda constitucio-
nal nº 15/1999; art. 40, §8º da constituição federal/1988, com redação dada 
pela Emenda constitucional nº 41/2003; e art. 36-c da lei complementar nº 
39/2002, com redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834100
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 2.827 de 10 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/465743.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e 
§5°, 14, inciso X e §1°, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36, 36-
a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, altera-
da pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitu-
cional Estadual nº 77/2019, o benefício de pensão por morte, no valor de 
r$ 3.058,76 (três mil, cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), em 
favor de daNiEllE rocHa da SilVa BarBoSa, na condição de cônjuge do 
ex-segurado JoSE BoSco dE araUJo BarBoSa, pertencente ao quadro 

de ativos da Polícia civil do Estado do Pará – PcPa, onde ocupava o cargo 
de investigador da Polícia civil, sob a matrícula n° 57233683/1, falecido 
em 07/03/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado 
(07/03/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834112
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 2.542 de 22 de JULHo de 2022
diSPÕE sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/322036.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, § 1º, inciso 
ii e § 2º, 36, 36-a, caput, §2º, inciso ii e art. 36-c da lei complementar 
nº 39/2002 da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis comple-
mentares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 
c/c art. 9º, §1º, inciso ii, e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 
77/2019 c/c Parecer nº 062/2020 ProJUr/iGEPrEV e Súmulas Vinculantes 
nº 15 e 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão por morte, 
no valor de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), em favor de Maria 
dE loUrdES da SilVa SoUSa, na condição de cônjuge do ex-segurado 
domingos Nascimento de Sousa, pertencente ao quadro de ativos da Se-
cretaria de Estado de Saúde - SESPa, onde ocupou o cargo de agente de 
Portaria, mat. nº 108863/1, falecido em 24/12/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei 
complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, 
em razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de 
aposentadoria do regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, 
nos termos do art. 31, §1º inciso ii, tendo a pensionista optado por rece-
ber a integralidade do benefício de aposentadoria junto a este instituto de 
Previdência.
iV – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
V – ao valor do benefício será aplicada a diferença complementar, nos 
termos das Súmulas Vinculantes nº 15 e 16 do STf, e em observância ao 
Parecer nº 062/2020 ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834609
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.409 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/730632.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1º, inciso 
ii e §2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$2.107,75 (dois 
mil, cento e sete reais e setenta e cinco centavos), em favor de BraZ oli-
VEira da SilVa, na condição de cônjuge da ex-segurada Wanda de Nazaré 
Matos da Silva, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado 
de Educação - SEdUc, onde ocupou o cargo de Professor classe Especial, 
matrícula n° 375799/1, falecida em 31/05/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito da ex-segurada, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º, da lei 
complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, 
em razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de apo-
sentadoria junto ao regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 
31, §1º inciso ii, tendo optado o pensionista por receber integralmente o 
benefício de aposentadoria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834863
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instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.518 de 15 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/23388, 2021/1014335 e 2022/842651.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1º, inciso ii, 
36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis comple-
mentares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, 
c/c Parecer n° 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV e Súmulas Vinculantes nº 15 
e nº 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão por morte, no 
valor de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), em favor de Maria 
MarGarida MENdoNÇa dE liMa, na condição de cônjuge do ex-segurado 
aldemir Barbosa de lima, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria 
de Estado de Transportes – SETraN, onde ocupou o cargo de capataz, 
matrícula n° 2046302/1, falecido em 10/05/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(08/01/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que o benefício atinja o valor do salário-mínimo, conforme o Parecer 
nº 062/2020-ProJUr/iGEPrEV e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834874
instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção social do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.617 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/605041 E 2022/874677.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer técni-
co constante nos autos dos Processos nº 2022/605041 E 2022/874677, fi-
cando os percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilitados:
i.1 - 100% em favor de fraNciSca MENdES loPES, na condição cônjuge, 
no valor de r$ 13.704,41 (treze mil setecentos e quatro reais e quarenta e 
um centavos), com fundamento no que dispõem os a forma dos artigos 30, 
inciso i, alíneas “a”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021
Perfazendo o total de r$ 13.704,41 (treze mil setecentos e quatro reais e 
quarenta e um centavos), provenientes do óbito do ex-segurado Benedito 
Progênio lopes, pertencia ao quadro de inativos da Polícia Militar do Estado 
do Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de 2º Sargento/PM rEf, sob a 
matrícula n° 3371166/1, falecido em 07/02/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (07/02/2022), nos termos 
do artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se 
os valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834148
instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção social do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.586 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/129238, 2022/129017, 2022/129857, 
2022/129015 E 2022/131170.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - incluir no benefício de pensão por morte concedida na Portaria PS nº 
2.595 de 30 de maio de 2022, ao beneficiário José Ivens Salomão Prestes 
de oliveira, termos do parecer técnico constante nos autos dos processos nº 
2022/129238, 2022/129017, 2022/129857, 2022/129015 e 2022/131170, 
ficando os percentuais assim distribuídos entre os dependentes:
i.1 - 50% em favor de HiNGrid do Socorro coSTa SilVa oliVEira, 
na condição cônjuge, no valor de r$ 2.599,96 (dois mil e quinhentos e 
noventa e nove reais e noventa e seis centavos), com fundamento no que 
dispõem os a forma dos artigos 30, inciso i, alíneas “a”, 99, 100, inciso i e 
101 da lei complementar nº 142/2021.
i.2 – 12,50% em favor de JoSE d aNGEllo SilVa oliVEira, na condição 
de filho menor, no valor de R$ 649,99 (seiscentos e quarenta e nove reais 
e noventa e nove centavos), com fundamento no que dispõem os 30, inciso 
i, alíneas “c”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021.
i.3 – 12, 50% em favor de JoSE HEYTor SilVa dE oliVEira, na condição 
de filho menor, no valor de R$ 649,99 (seiscentos e quarenta e nove reais 
e noventa e nove centavos), com fundamento no que dispõem os 30, inciso 
i, alíneas “c”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021.
i.4 - 12, 50% em favor de lYaNdra PraXEdES da SilVa oliVEira, na con-
dição de filho menor, no valor de R$ 649,99 (seiscentos e quarenta e nove 
reais e noventa e nove centavos), com fundamento no que dispõem os 30, 
inciso i, alíneas “c”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021.
i.5 – 12, 50% em favor de JoSÉ iVENS SaloMÃo PrESTES dE oliVEira, na 
condição de filho menor, no valor de R$ 649,99 (seiscentos e quarenta e nove 

reais e noventa e nove centavos), com fundamento no que dispõem os 30, in-
ciso i, alíneas “c”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021..
Perfazendo o total de r$ 5.199,92 (cinco mil cento e noventa e nove reais 
e noventa e dois centavos), provenientes do óbito do ex-segurado José ivo 
Silva oliveira, pertencente ao quadro de inativo da Polícia Militar do Estado 
do Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de cabo, mat. nº 5698405/1, 
falecido em 03/01/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (03/01/2022), nos termos 
do artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se 
os valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834151
instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção social do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3.726 de 26 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/662517.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer 
técnico constante nos autos dos Processos nº 2022/662517, ficando os 
percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilitados:
i.1 - 100% em favor de Maria PiNHEiro da SilVa, na condição cônjuge, 
no valor de r$ 15.569,40 (quinze mil reais e quinhentos e sessenta e nove 
reais quarenta centavos), com fundamento no que dispõem os a forma dos 
artigos 30, inciso i, alíneas “a”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complemen-
tar nº 142/2021
Perfazendo o total de r$ r$ 15.569,40 (quinze mil reais e quinhentos e 
sessenta e nove reais quarenta centavos), provenientes do óbito do ex-
segurado antônio Walter Monteiro da Silva, pertencia ao quadro de ina-
tivos da Polícia Militar do Estado do Pará – PM/Pa, onde ocupou a gradu-
ação de Subtenente/PM rr, sob a matrícula n° 3381838/1, falecido em 
29/04/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (29/04/2022), nos termos 
do artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se 
os valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834155
instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção social do estado do Pará
Portaria Ps Nº 3562 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/441562.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer 
técnico constante nos autos dos Processos nº 2022/441562, ficando os 
percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilitados:
i.1 - 50% em favor de raila coSTa dE oliVEira, na condição de compa-
nheira, no valor de r$2.306,41 (dois mil trezentos e seis reais e quarenta 
e um centavos), com fundamento no que dispõem os 30, inciso i, alíneas 
“a”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021.
i.2 – 25% em favor de clEYSoN HENriQUE dE oliVEira MoTa, na con-
dição de filho menor, no valor de R$1.153,20 (um mil cento e cinquenta e 
três reais e vinte centavos), com fundamento no que dispõem os 30, inciso 
i, alíneas “c”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021.
I.3 – 25% em favor de DERICK DE OLIVEIRA MOTA, na condição de filho 
menor, no valor de r$1.153,20 (um mil cento e cinquenta e três reais e 
vinte centavos), com fundamento no que dispõem os 30, inciso i, alíneas 
“c”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021.
Perfazendo o total de r$ 4.612,81 (quatro mil seiscentos e doze reais e 
oitenta e um centavos), provenientes do óbito do ex-segurado clenilson da 
Silva Mota, pertencia ao quadro de ativos da Polícia Militar do Estado do 
Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de caBo/PM, sob a matrícula n° 
572332204/1, falecido em 19/02/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (19/02/2022), nos termos 
do artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se 
os valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834157
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iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 
sociaL do estado do ParÁ

 Portaria Ps Nº 3700 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/71031 e 2022/71806.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº 142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer téc-
nico constante nos autos dos Processos nº 2022/71031 e 2022/71806, fi-
cando os percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilitados:
i.1 - 50% em favor de roBErTa VilHENa cardoSo, na condição de côn-
juge, no valor de r$2.139,28 (dois mil cento e trinta e nove reais e vinte 
e oito centavos), com fundamento no que dispõem os 30, inciso i, alíneas 
“a”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021.
i.2 – 50% em favor de THaYla rHiaNNa cardoSo do NaSciMENTo, na 
condição de filha menor, no valor de R$2.139,28 (dois mil cento e trinta e 
nove reais e vinte e oito centavos), com fundamento no que dispõem os 30, 
inciso i, alíneas “c”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021.
Perfazendo o total de r$ 4.278,56 (quatro mil duzentos e setenta e oito 
reais e cinquenta e seis centavos), provenientes do óbito do ex-segurado 
Tiago lira do Nascimento, pertencia ao quadro de ativos da Polícia Militar 
do Estado do Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de Sd/PM, sob a 
matrícula n° 06401491/1, falecido em 24/12/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (24/12/2022), nos termos 
do artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se 
os valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834159
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3651 de 21 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/691785
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº 142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer 
técnico constante nos autos dos Processos nº 2022/691785, ficando o per-
centual assim distribuído para a dependente habilitada:
i.1– 100% em favor de SEBaSTiaNa WaNdErlEia frEiTaS rodriGUES, 
na condição de cônjuge, no valor de r$ 16.498,92 (dezesseis mil quatro-
centos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) com fundamento 
no que dispõem os artigo 30, §2º inciso i, artigo 99 e artigo 100, inciso i, 
da lei complementar nº 142/2021.
Perfazendo o total r$ 16.498,92 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e 
oito reais e noventa e dois centavos), provenientes do óbito do ex-segu-
rado Subtenente PM rr rG rG 15805 PaUlo alEiXo roSa rodriGUES, 
pertencente ao quadro de inativo do Polícia Militar do Estado do Pará – PM/
Pa, tendo seus proventos calculados com base no soldo de 2º Tenente PM, 
mat. nº 03361314/1, falecido em 20/05/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito 20/05/2022, nos termos do 
artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se os 
valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará

Protocolo: 834160
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.673 de 07 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/625408.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 
§5º e §10, inciso i e ii, 7º, 25, inciso i, 25-a, caput, §2º, inciso i e ii, 29, 
caput, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$7.481,74 (sete 
mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), em 
favor de FRANCISCO BERNARDINO PINHEIRO PINTO, na condição de filho 
maior inválido da ex-segurada raimunda Pinheiro Pinto, pertencente ao 
quadro de inativos da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, onde 
ocupou o cargo de Professor classe Especial, mat. nº583260/1, falecida 
em 02/04/2022.

ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito da ex-segurada, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 833711
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.385 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2022/234938.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §5º, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G do decreto-lei nº 
667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 26 da lei 
federal nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado do Pará, o be-
nefício de pensão por morte, no valor de r$4.397,77 (quatro mil trezentos 
e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), em favor de fraNciNEi 
dE oliVEira riBEiro, na condição de companheira do ex-segurado Josué 
lopes Barbosa, pertencente ao quadro de inativos do Polícia Militar do 
Estado do Pará – PM/Pa, na graduação de Soldado de 1ª classe, mat. nº 
3345181/1, falecido em 02/12/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, compen-
sando-se eventuais valores pagos a maior até a concessão do benefício 
conforme determina o § 4º do art. 75 da lei nº 5.251/1985 (acrescido pela 
lei nº 6.049/97).
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no §10º, 
art. 45 da constituição Estadual, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 15/1999; art. 40, §8º da constituição federal/1988, com re-
dação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003; e art. 36-c da lei 
complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar nº 
110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831322
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.567 de 19 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2022/876328 E 2022/902184.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer téc-
nico constante nos autos dos Processos nº 2022/876328 E 2022/902184, 
ficando os percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilita-
dos:
i.1.a – 50% em favor de SaNdra Maria dE oliVEira caValcaNTE, na 
condição de cônjuge, no valor atualizado de r$606,00 (seiscentos e seis 
reais), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e §5°, 14, 
inciso X e §1°, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36, 36-a, caput, 
§2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Esta-
dual nº 77/2019 c/c art. 33, §7° da constituição do Estado do Pará com 
redação da Emenda constitucional n° 77/2019 e art. 201, §2° da cons-
tituição federal/1988 e Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo 
Tribunal federal;
i.1.b – 50% em favor de lUiS aNToNio PaNToJa doS SaNToS, na con-
dição de filho menor, no valor atualizado de R$606,00 (seiscentos e seis 
reais), com fundamento no que dispõem os artigos 6º inciso ii, 14, inciso 
iii, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 30 caput e §2º, 36, 36-a, 
caput e §2°, inciso ii, e 36-c da lei complementar nº 39/02, alterada 
pelas leis complementares nº. 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 
110/2016e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda cons-
titucional Estadual nº 77/2019c/c art. 33, §7° da constituição do Estado 
do Pará com redação da Emenda constitucional n° 77/2019 e art. 201, 
§2° da constituição federal/1988 e Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal;
Perfazendo o total de r$1.212,00 um mil duzentos e dois reais), prove-
nientes do óbito do ex-segurado antonio francisco dos Santos, pertencente 
ao quadro de ativos da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, 
onde ocupou o cargo de auxiliar reabilitação/Saúde, mat. nº 726303/1, 
falecido em 24/05/2022.
ii - a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
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iV – a perda da qualidade de um dos dependentes não implicará na re-
versão da respectiva cota individual, mantendo-se o valor da cota fami-
liar acrescido da(s) cota(s) individuais do(s) pensionista(s) remanescen-
te(s) para fins de recálculo, conforme disposto no art. 30, § 2º, da LC nº 
039/2002.
V – ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que a pensão atinja o valor do salário-mínimo, conforme as Súmulas 
Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, e em observância 
ao art. 33, §7º, da constituição do Estado do Pará, com redação dada pela 
Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c art. 201, §2° da consti-
tuição federal/1988.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 833672
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.691 de 25 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/800311.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, 
inciso ii, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$7.299,68 (sete 
mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), em favor 
de PaUlo SoarES BrElaZ, na condição de cônjuge da ex-segurada Mira-
celma de Souza Brelaz, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de 
Estado de Educação - SEdUc, onde exerceu o cargo de Professor classe 
Especial, mat. nº 249645/1, falecida em 29/05/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito da ex-segurada, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 833528
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

 Portaria Ps N° 3.411 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/1356725.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer 
técnico constante nos autos do Processo nº 2021/1356725, ficando os per-
centuais assim distribuídos entre os dependentes habilitados:
  i.1. a contar de 28/10/2021:
i.1.a – 25% em favor de ElToN aNToNio loBaTo coSTa, na condição de 
cônjuge, no valor de r$279,48 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta 
e oito centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º inciso i 
e §5°, 14, inciso X e §1°, 25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 30, 
caput e §2º, 36 e 36-a, caput e §2°, inciso ii, e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº. 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e 
§4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c art. 33, §7° da 
constituição do Estado do Pará com redação da Emenda constitucional n° 
77/2019 e art. 201, §2° da constituição federal/1988 e Súmulas Vinculan-
tes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal;
i.1.b – 25% em favor de iNGridY faBriNE doS SaNToS colarES, na 
condição de menor sob guarda, no valor de r$279,48 (duzentos e setenta 
e nove reais e quarenta e oito centavos), com fundamento no que dispõem 
os artigos 6º, inciso Vii, 25, inciso i, 25-a, caput, 29, caput, 36 e 36-a, 
caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, altera-
da pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda cons-
titucional n° 77/2019 c/c Manifestação nº 47/2019-ProJUr/iGEPrEV, c/c 
art. 33, §7° da constituição do Estado do Pará com redação da Emenda 
constitucional n° 77/2019 e art. 201, §2° da constituição federal/1988 
e Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, sob a 
forma de quitação definitiva;
i.1.c – 25% em favor de YaSMiN ESTEfaNE doS SaNToS, na condição 
de menor sob guarda, no valor de r$279,48 (duzentos e setenta e nove 
reais e quarenta e oito centavos), com fundamento no que dispõem os 
artigos 6º, inciso Vii, 25, inciso i, 25-a, caput, 29, caput, 36 e 36-a, caput 
e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas 
leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 
e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional n° 
77/2019 c/c Manifestação nº 47/2019-ProJUr/iGEPrEV, c/c art. 33, §7° 
da constituição do Estado do Pará com redação da Emenda constitucional 
n° 77/2019 e art. 201, §2° da constituição federal/1988 e Súmulas Vincu-
lantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal;
i.1.d – 25% em favor de cáSSio HENriQUE doS SaNToS, na condição 
de menor sob guarda no valor de r$279,48 (duzentos e setenta e nove 

reais e quarenta e oito centavos), com fundamento no que dispõem os 
artigos 6º, inciso Vii, 25, inciso i, 25-a, caput, 29, caput, 36 e 36-a, caput 
e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas 
leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 
e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional n° 
77/2019 c/c Manifestação nº 47/2019-ProJUr/iGEPrEV, c/c art. 33, §7° 
da constituição do Estado do Pará com redação da Emenda constitucional 
n° 77/2019 e art. 201, §2° da constituição federal/1988 e Súmulas Vincu-
lantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal.
Perfazendo o total de r$1.117,94 (um mil cento e dezessete reais e noven-
ta e quatro centavos), provenientes do óbito da ex-segurada Maria Norma 
Sueli dos Santos costa, pertencente ao quadro de ativos da Secretaria de 
Estado de Educação – SEdUc, onde ocupou o cargo de agente de Portaria, 
matrícula n° 272183/1, falecida em 28/10/2021.
  i.2. a contar de 25/05/2022:
i.2.a – 33,34% em favor de ElToN aNToNio loBaTo coSTa, na condição 
de cônjuge, no valor atualizado de r$404,00 (quatrocentos e quatro reais), 
com fundamento no que dispõem os artigos 6º inciso i e §5°, 14, inciso X e 
§1°, 25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 30, caput e §2º, 36 e 36-a, 
caput e §2°, inciso ii, e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada 
pelas leis complementares nº. 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda cons-
titucional Estadual nº 77/2019 c/c art. 33, §7° da constituição do Estado 
do Pará com redação da Emenda constitucional n° 77/2019 e art. 201, 
§2° da constituição federal/1988 e Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal;
i.2.b – 33,33% em favor de YaSMiN ESTEfaNE doS SaNToS, na condição 
de menor sob guarda, no valor atualizado de r$404,00 (quatrocentos e 
quatro reais), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso Vii, 
25, inciso i, 25-a, caput, 29, caput, 36 e 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c 
da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, 
§1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional n° 77/2019 c/c Manifestação 
nº 47/2019-ProJUr/iGEPrEV, c/c art. 33, §7° da constituição do Estado 
do Pará com redação da Emenda constitucional n° 77/2019 e art. 201, 
§2° da constituição federal/1988 e Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal;
i.2.c – 33,33% em favor de cáSSio HENriQUE doS SaNToS, na condição 
de menor sob guarda no valor atualizado de r$404,00 (quatrocentos e 
quatro reais), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso Vii, 
25, inciso i, 25-a, caput, 29, caput, 36 e 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c 
da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, 
§1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional n° 77/2019 c/c Manifestação 
nº 47/2019-ProJUr/iGEPrEV, c/c art. 33, §7° da constituição do Estado 
do Pará com redação da Emenda constitucional n° 77/2019 e art. 201, 
§2° da constituição federal/1988 e Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal.
Perfazendo o total de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).
ii - a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito da ex-segurada, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – a perda da qualidade de um dos dependentes não implicará na re-
versão da respectiva cota individual, mantendo-se o valor da cota familiar 
acrescido da(s) cota(s) individuais do(s) pensionista(s) remanescente(s) 
para fins de recálculo, conforme disposto no art. 30, § 2º, da Lei Comple-
mentar nº 039/2002.
V – ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que a pensão atinja o valor do salário-mínimo, conforme as Súmulas 
Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, e em observância 
ao art. 33, §7º, da constituição do Estado do Pará, com redação dada pela 
Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c art. 201, §2° da consti-
tuição federal/1988.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 833034
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.601 de 20 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2022/638262.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e 
§5°, 14, inciso X e §1°, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, 
§1°, inciso ii e §2°, 36, 36-a, caput, §2º, inciso ii e 36-c da lei com-
plementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 
49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso 
ii e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019, o benefício de 
pensão por morte, no valor de r$1.360,35 (um mil trezentos e sessenta 
reais e trinta e cinco centavos), em favor de claUdETE dE liMa SarMEN-
To, na condição de cônjuge do ex-segurado Natanael de Moura Sarmento, 
pertencente ao quadro de ativos da Procuradoria Geral do Estado do Pará 
- PGE, onde exerceu o cargo de Motorista, mat. nº 57205639/2, falecido 
em 15/04/2022.
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ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito do ex-segurado, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei 
complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, 
em razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de 
aposentadoria do regime Próprio da União, nos termos do art. 31, §1º 
inciso ii, tendo em vista a opção por receber integralmente o benefício de 
aposentadoria do regime Próprio de Previdência Social.
iV – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 833044
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3590 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSoS Nº 2022/213761.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 
§10, inciso i e ii, 7º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º e §2º, incisos i e ii, 
29, caput, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020 c/c art. 33, §7º, da constituição do Estado do Pará, com redação 
dada pela Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c art.201, §2º da 
constituição federal/1988 e Súmulas Vinculantes 15 e 16 do STf, o bene-
fício de pensão por morte, no valor de r$1.212,00 (Hum mil, duzentos e 
doze reais), em favor de GilMar NaSciMENTo da SilVa, na condição de 
filho maior inválido da ex-segurada Neuza Nascimento da Silva, perten-
cente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de Educação - SE-
dUc, onde ocupou o cargo de Servente, mat. nº 5496634/1, falecido em 
16/11/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento do interessado 
(21/02/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor original do benefício foi aplicada a diferença complementar, 
em atenção às Súmulas Vinculantes nº 15 e 16 do Supremo Tribunal e ao 
art. 33, §7º, da constituição do Estado do Pará, com redação dada pela 
Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c art. 201, §2° da consti-
tuição federal/1988.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 833050
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.381 de 08 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/1129606.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, inciso 
ii e §2°, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020 2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional 
Estadual nº 77/2019 c/c Parecer n° 062/2020-ProJUr/iGEPrEV e Súmu-
las Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de 
pensão por morte, no valor de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), 
em favor de JoÃo PESSoa dE MENEZES, na condição de cônjuge da ex-
segurada Graciete de Melo e Silva da costa Miranda Menezes, pertencente 
ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, onde 
ocupou o cargo de agente de Portaria, mat. nº 497550/1, falecida em 
04/07/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo ao requerimento administrativo 
(07/10/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei 
complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, 
em razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de 
aposentadoria do regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, 
nos termos do art. 31, §1º inciso ii, tendo em vista a opção por receber 
integralmente o benefício de aposentadoria do regime Próprio de Previ-
dência Social.
iV – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.

iV - ao valor do benefício será aplicada a diferença complementar, nos ter-
mos das Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, 
e em observância ao Parecer 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 833053
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.386 de 08 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/615423, 2022/231161 E 2022/441014.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e 
§5°, 14, inciso X e §1°, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36, 36-
a, caput, §2º, inciso ii e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, alte-
rada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda constitu-
cional Estadual nº 77/2019, o benefício de pensão por morte, no valor de 
r$2.038,21 (dois mil e trinta e oito reais e vinte e um centavos), em favor 
de SaraH dE NaZarE doS SaNToS SilVa, na condição de cônjuge do ex-
segurado antonio Pedro cruz da Silva, pertencente ao quadro de ativos da 
Secretaria da fazenda - SEfa, onde exerceu o cargo de Motorista, mat. nº 
5209366/2, falecido em 06/03/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com efeitos 
financeiros retroagindo ao requerimento administrativo (09/06/2021), respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 832922
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3590 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSoS Nº 2020/741864 E 2022/379789.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 
§10, inciso i e ii, 7º, 25, inciso iii, 25-a, caput e §1º e §2º, incisos i e ii, 
29, caput, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020 c/c art. 33, §7º, da constituição do Estado do Pará, com redação 
dada pela Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c art.201, §2º da 
constituição federal/1988 e Súmulas Vinculantes 15 e 16 do STf, o bene-
fício de pensão por morte, no valor de r$1.212,00 (Hum mil, duzentos e 
doze reais), em favor de aNa lUiZa MacHado dE alMEida, na condição 
de filha maior inválida da ex-segurada Domingas Machado de Almeida, 
pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de Educação 
- SEdUc, onde ocupou o cargo de agente de Portaria, mat. nº 461792/1, 
falecido em 20/07/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo a data de cancelamento do benefício de 
prestação continuada junto ao iNSS (01/10/2021), respeitando-se os va-
lores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor original do benefício foi aplicada a diferença complementar, 
em atenção às Súmulas Vinculantes nº 15 e 16 do Supremo Tribunal e ao 
art. 33, §7º, da constituição do Estado do Pará, com redação dada pela 
Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c art. 201, §2° da consti-
tuição federal/1988.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 832927
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.343 de 06 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/702539 E 2021/702620.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer técnico 
constante nos autos dos Processos nº 2021/702539 E 2021/702620, ficando 
os percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilitados:
i.1 – 50% em favor de aNNa clariSSa alVES da SilVa, na condição de 
menor sob guarda, no valor de r$799,93 (setecentos e noventa e nove re-
ais e noventa e três centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 
6º, inciso Vii e §5º, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 30, caput e §2º, 36 e 36-c 
da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares 
nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c Manifestação nº 
47/2019-ProJUr/iGEPrEV.
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i.2 – 50% em favor de JoSÉ fEliPE alVES da SilVa, na condição de me-
nor sob guarda, no valor de r$799,93 (setecentos e noventa e nove reais 
e noventa e três centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, 
inciso Vii e §5º, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 30, caput e §2º, 36 e 36-c 
da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares 
nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c Manifestação nº 
47/2019-ProJUr/iGEPrEV.
Perfazendo o total de r$1.599,86 (um mil, quinhentos e noventa e nove 
reais e oitenta e seis centavos), provenientes do óbito da ex-segurada 
clarice Souza da Silva, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria 
de Estado de Saúde do Pará - SESPa, onde ocupou o cargo de agente de 
Portaria, mat. nº 116980/1, falecida em 08/10/2019.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo 
(29/06/2021) respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à 
época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
IV – Havendo extinção de cota-parte de algum beneficiário, esta será re-
vertida entre os demais dependentes, de acordo com a redação originária 
do art. 30, caput e § 2º, da lei complementar nº 39/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 832932
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.652 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSoS Nº 2021/851330 E 2022/58739.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV,no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §5º, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G do decreto-lei nº 
667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 26 da lei 
federal nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado do Pará, o be-
nefício de pensão por morte, no valor de r$13.268,82 (treze mil duzentos 
e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), em favor de ElEoNicE 
QUEiroZ GoMES, na condição de companheira do ex-segurado Ângelo 
Queiroz de almeida, pertencente ao quadro de inativos do corpo de Bom-
beiros Militar do Estado do Pará – BM/Pa, na graduação de Subtenente, 
mat. nº 3405117/1, falecido em 02/06/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, compen-
sando-se eventuais valores pagos a maior até a concessão do benefício 
conforme determina o § 4º do art. 75 da lei nº 5.251/1985 (acrescido pela 
lei nº 6.049/97).
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no §10º, 
art. 45 da constituição Estadual, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 15/1999; art. 40, §8º da constituição federal/1988, com re-
dação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003; e art. 36-c da lei 
complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar nº 
110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 832942
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.453 de 13 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2022/168283.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e 
§5°, 14, inciso X e §1°, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, 
inciso ii e §2°, 36, 36-a, caput, §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º 
da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019, o benefício de pensão por 
morte, no valor de r$1.718,20 (um mil setecentos e dezoito reais e vinte 
centavos), em favor de ESMaEl TaVarES doS SaNToS, na condição de 
cônjuge da ex-segurada Maria de Jesus Mendes dos Santos, pertencente 
ao quadro de ativos da Secretaria de Estado da fazenda - SEfa, onde 
exerceu o cargo de agente de Serviços, mat. nº 2002795/3, falecida em 
06/01/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito da ex-segurada, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei 
complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, 
em razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de 
aposentadoria do regime Próprio da União, nos termos do art. 31, §1º 
inciso ii, tendo em vista a opção por receber integralmente o benefício de 
aposentadoria do regime Próprio de Previdência Social.

iV – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 833008
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.395 de 11 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/196502.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, 
inciso ii, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$3.733,38 (três 
mil setecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), em favor de 
olGariNa da coSTa BaHia, na condição de companheira do ex-segurado 
Simão Sanches Garcia, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública e defesa Social - SEGUP, onde exerceu o 
cargo de Guarda de Trânsito, mat. nº 157511/1, falecido em 15/01/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito do ex-segurado, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 832745
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.375 de 08 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/728396.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, 
inciso ii, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$3.614,12 (três 
mil seiscentos e quatorze reais e doze centavos), em favor de orlaNdo 
cUNHa dE oliVEira filHo, na condição de companheiro da ex-segurada 
Maria libia Gonçalves rodrigues, pertencente ao quadro de inativos da 
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, onde exerceu o cargo de Pro-
fessor classe Especial, mat. nº 461130/1, falecida em 22/04/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito do ex-segurado, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 831885
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.359 de 07 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/195226, 2021/761378 E 2022/73469.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso iii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, o benefí-
cio de pensão por morte, no valor de r$5.064,37 (cinco mil e sessenta e 
quatro reais e trinta e sete centavos), em favor de SEBaSTiaNa NorMa 
MoNTEiro Mácola, na condição de cônjuge do ex-segurado Gilfrei lou-
reiro Mácola, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado 
de Saúde Pública - SESPa, onde exerceu o cargo de odontólogo, mat. nº 
97640/1, falecido em 07/01/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao cancelamento da pensão por morte não 
acumulável no iPMB (01/07/2022), respeitando-se os valores, tabelas e 
percentuais vigentes à época da retroação.
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iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 831720
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.345 de 07 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/695939.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e §5°, 
14, inciso X e §1°, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, inciso ii, 
36, 36-a, caput e §2º, inciso ii e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, 
alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucio-
nal Estadual nº 77/2019 e Parecer n° 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV e Súmulas 
Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão 
por morte, no valor de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), em favor de 
raiMUNdo roSário da SilVa, na condição de cônjuge da ex-segurada oS-
ValdiNa BarroS da SilVa, pertencente ao quadro de ativos da Secretaria de 
Estado da Saúde do Pará - SESPa, onde ocupava o cargo de agente de Saúde, 
sob a matrícula n° 108618/1, falecida em 20/10/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(28/06/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor do benefício será aplicada a diferença complementar, nos ter-
mos das Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, 
e em observância ao Parecer n° 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 832205
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.366 de 07 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/818132.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, o benefício 
de pensão por morte, no valor de r$3.004,43 (três mil e quatro reais e 
quarenta e três centavos), em favor de ValdirENE dE JESUS MENdES 
doS SaNToS TraJaNo, na condição de cônjuge do ex-segurado Manoel 
Trajano Neto, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado 
da fazenda - SEfa, onde ocupou o cargo de Motorista, mat. nº 5843/1, 
falecido em 24/05/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito do ex-segurado, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 832207
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.598 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/1318908
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, §5º, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G do decreto-lei nº 
667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 26 da lei 
federal nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado do Pará, o be-
nefício de pensão por morte, no valor de r$4.270,11 (Quatro mil, duzentos 
e setenta reais e onze centavos), em favor de Maria JoSE dE SoUZa Mi-
raNda, na condição de ex-cônjuge pensionada do ex-segurado domingos 
coelho de Miranda, pertencente ao quadro de inativos da Polícia Militar 
do Estado do Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de cabo, mat. nº 
33790190/1, falecido em 03/07/2021.

ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo a data do óbito (03/07/2021), respeitando-
se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos deverão ser atualizados de acordo com o previsto no pa-
rágrafo §8º, art. 40 da constituição federal/1988, com redação dada pela 
Emenda constitucional nº 41/2003, c/c e art. 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837385
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.750 de 27 de JULHo de 2022
diSPÕE sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/826598.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1°, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36, 36-a, caput, 
§2º e inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas 
leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 
e 128/2020 c/c artigo 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda constitucional nº 
77/2019, o benefício de pensão por morte, no valor de r$3.822,82 (três 
mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos), em favor de 
WilMa Maria do PErPÉTUo Socorro da coSTa SoUSa, na condição 
de cônjuge do ex-segurado armando rosa ferreira Sousa, pertencente ao 
quadro de servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, 
onde ocupou o cargo de Professor classe i, matrícula nº 5896261/1, fale-
cido em 29/04/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(30/06/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§ 8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda cons-
titucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, 
com redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837392
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ 

– iGePreV
Portaria Ps Nº 3.820 de 01 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/888884.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a caput e §1º, 29 caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 33, 
§7º da constituição do Estado do Pará, com redação da Emenda cons-
titucional nº 77/2019 c/c art. 201, §2º da constituição federal de 1988 
e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, o 
benefício de pensão por morte no valor de r$1.212,00 (um mil, duzentos e 
doze reais), em favor de Maria lUcia dE aViZ da coSTa, na condição de 
cônjuge do ex-segurado MaNoEl PErEira da coSTa, pertencente ao qua-
dro de servidores inativos da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, 
onde exerceu o cargo de agente de Portaria, mat. nº 506419/1 falecido 
em 10/07/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (10/07/2022), respeitando-
se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor do benefício será aplicada a diferença complementar, nos 
termos do art. 33, §7º da constituição do Estado do Pará, com redação 
da Emenda constitucional nº 77/2019 c/c art. 201, §2º da constituição 
federal de 1988 e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo 
Tribunal federal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837453
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.895 de 04 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2022/743052.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput, 29, caput, 36 e 36-c da lei com-
plementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 
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49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, c/c art. 33, §7º da 
constituição do Estado do Pará, com redação da Emenda constitucional nº 
77/2019 c/c art. 201, §2º da constituição federal de 1988, e as Súmulas 
Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de 
pensão por morte, no valor de r$1.212,00 (hum mil e duzentos e doze 
reais), em favor de oSValdiNa fErrEira dE MaToS, na condição de côn-
juge do ex-segurado JoSÉ alMEida dE MaToS, pertencente ao quadro de 
servidores inativos da Secretaria de Educação do Estado do Pará - SEdUc, 
onde ocupou o cargo de Vigia, sob a matrícula n° 290866/1, falecido em 
25/04/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado 
(25/04/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que a pensão atinja o valor do salário-mínimo, conforme o art. 33, 
§7º da constituição do Estado do Pará, com redação da Emenda constitu-
cional nº 77/2019 c/c art. 201, §2º da constituição federal de 1988 e as 
Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837458
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.901 de 04 de aGosto de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/617395.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, 
inciso ii, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Es-
tadual nº 77/2019 c/c Parecer n° 062/2020-ProJUr/iGEPrEV e Súmulas 
Vinculantes 15 e 16 do STf, o benefício de pensão por morte, no valor de 
r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), em favor de olGa rEiS MoN-
TEiro PrESTES, na condição de cônjuge do ex-segurado Manoel Santiago 
Prestes, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de 
Transporte - SETRAN, onde exerceu o cargo de Auxiliar de Artifice, mat. nº 
2038960/1, falecido em 29/04/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo óbito do ex-segurado, respeitando-se os va-
lores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor do benefício será aplicada a diferença complementar, nos ter-
mos das Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, 
e em observância ao Parecer 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837467
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.459 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/770009.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, 
inciso ii, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$1.907,67 (um 
mil noventos e sete reais e sessenta e sete centavos), em favor de aNTÔ-
Nio cEZar MoNTEiro, na condição de cônjuge da ex-segurada rosalina 
rodrigues Monteiro, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de 
Estado de Educação – SEdUc, onde ocupou o cargo de Professor de Ensino 
de 1º Grau, matrícula n° 169340/1, falecida em 01/04/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito da ex-segurada, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835578

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3.450 de 13 de JULHo de 2022

diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2020/754120.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, 
inciso ii, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Esta-
dual nº 77/2019 c/c Parecer n° 062/2020-ProJUr/iGEPrEV, o benefício 
de pensão por morte, no valor de r$ 1.516,17 (mil quinhentos e dezesseis 
reais e dezessete centavos), em favor de adY SoarES ViEira, na condição 
de cônjuge da ex-segurada Meiry dalva de Jesus Vieira, pertencente ao 
quadro de inativos da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, onde 
exerceu o cargo de Professor assistente Pa-a, mat. nº 242969/1, falecida 
em 16/06/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo ao requerimento administrativo 
(24/09/2020), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836848
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps N° 3.896 de 04 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2022/417660; 2022/417932 E 2022/418240.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer téc-
nico constante nos autos dos Processos nº 2022/546371; 2022/547075; 
2022/546875 e 2022/546983, ficando os percentuais assim distribuídos 
entre os dependentes habilitados:
i.1.a – 33,33% em favor de aNTÔNio MarcoS Sá SErra, na condição 
de cônjuge, no valor atualizado de r$ 720,69 (setecentos e vinte reais e 
sessenta e nove centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 
6º inciso i e §5°, 14, inciso X e §1°, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1°, 29, 
caput, 30 caput e §2º, 31, § 1º, inciso i, §2º, 36 e 36-a, caput e §2°, 
inciso ii, e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº. 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 e 
128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Esta-
dual nº 77/2019;
i.1.b – 33,33% em favor de MarcoS aNdrÉ PiNHEiro SErra, na condi-
ção de filho menor, no valor atualizado de R$ 720,69 (setecentos e vinte 
reais e sessenta e nove centavos), com fundamento no que dispõem os 
artigos 6º inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i 25-a, caput e §1°, 29, caput, 
30 caput e §2º, 31, § 1º, inciso i, §2º, 36, 36-a, caput e §2°, inciso ii, e 
36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complemen-
tares nº. 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 e 128/2020 
c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 
77/2019;
i.1.c – 33,34% em favor de lariSSa PiNHEiro SErra, na condição de 
filha menor, no valor atualizado de R$ 720,69 (setecentos e vinte reais e 
sessenta e nove centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º 
inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i e §3º, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 30 
caput e §2º, 31, § 1º, inciso i, §2º, 36, 36-a, caput e §2°, inciso ii, e 36-c 
da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº. 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, 
§1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019;
Perfazendo o total de r$ 2.162,07 (dois mil, cento e sessenta e dois reais 
e sete centavos), provenientes do óbito da ex-segurada Katia leonez Pi-
nheiro Serra, pertencente ao quadro de servidores ativos da Secretaria de 
Estado de Educação - SEdUc, onde ocupou o cargo de assistente Social, 
mat. nº 5793938/1, falecida em 20/01/2022.
ii - a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(06/04/2022) para o interessado aNTÔNio MarcoS Sá SErra e à data 
do óbito (20/01/2022) para os interessados MarcoS aNdrÉ PiNHEiro 
SErra e lariSSa PiNHEiro SErra, respeitando-se os valores, tabelas e 
percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – a perda da qualidade de um dos dependentes não implicará na re-
versão da respectiva cota individual, mantendo-se o valor da cota familiar 
acrescido da(s) cota(s) individuais do(s) pensionista(s) remanescente(s) 
para fins de recálculo, conforme disposto no art. 30, § 2º, da Lei Comple-
mentar nº 39/2002.
V – ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei 
complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, 
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em razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de pen-
são por morte de outro rPPS, nos termos do art. 31, §1º inciso i, tendo 
os pensionistas deixado a cargo do iGEPrEV a opção pelo benefício mais 
vantajoso, de tal modo que foi considerada a integralidade do benefício de 
Pensão junto ao iPaSEMar.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836856
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.644 de 21 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/413747 e 2021/1210210.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e 
§5°, 14, inciso X e §1°, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36, 36-a, 
caput, §2º, inciso ii e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, altera-
da pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda constitu-
cional Estadual nº 77/2019 c/c 33, §7º da constituição do Estado do Pará, 
com redação da Emenda constitucional nº 77/2019 c/c art. 201, §2º da 
constituição federal de 1988 e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão por morte, no valor de r$ 
1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), em favor de claUdia do So-
corro SoarES BENTES, na condição de cônjuge do ex-segurado Geraldo 
alves costa, pertencente ao quadro de ativos da Secretaria de Estado de 
assistência Social, Trabalho, Emprego e renda - SEaSTEr, onde ocupava o 
cargo de Monitor, matrícula n° 3220273/1, falecido em 29/03/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que a pensão atinja o valor do salário-mínimo, conforme as Súmulas 
Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, e em observância 
ao art. 33, §7º, da constituição do Estado do Pará, com redação dada pela 
Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c art. 201, §2° da consti-
tuição federal/1988.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836870
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.426 de 12 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/13710, 2021/390990 e 2021/610738.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e 
§5°, 14, inciso X e §1°, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36, 36-
a, caput, §2º, inciso ii e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, alte-
rada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda cons-
titucional Estadual nº 77/2019 c/c 33, §7º da constituição do Estado do 
Pará, com redação da Emenda constitucional nº 77/2019 c/c art. 201, §2º 
da constituição federal de 1988 e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 
do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão por morte, no valor 
de r$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), em favor de diNair do 
roSario roSa SoarES, na condição de cônjuge do ex-segurado Benedito 
da Silva Soares, pertencente ao quadro de ativos da Secretaria de Estado 
de Transportes - SETraN, onde exerceu o cargo de Braçal, matrícula nº 
2041944/1, falecido em 30/04/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(06/01/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que a pensão atinja o valor do salário-mínimo, conforme as Súmulas 
Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, e em observância 
ao art. 33, §7º, da constituição do Estado do Pará, com redação dada pela 
Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c art. 201, §2° da consti-
tuição federal/1988.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836872

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3.883 de 03 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2022/389848 e 2022/389664.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer téc-
nico constante nos autos dos Processos nº 2022/389848 e 2022/389664, 
ficando os percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilita-
dos:
i.1.a – 50% em favor de Haroldo dE aMoriM BraGa, na condição de 
cônjuge, no valor atualizado de r$ 1.365,27 (mil trezentos e sessenta e 
cinco reais e vinte e sete centavos), com fundamento no que dispõem 
os artigos 6º, inciso i, 14, inciso X, §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 
29, caput, 30, caput e §2º, 36 e 36-a, caput e §2°, inciso ii, e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº. 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, 
§1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019;
i.1.b – 50% em favor de iSMENia GaBriElE PaNToJa doS rEiS BraGa, 
na condição de filha, no valor atualizado de R$ 1.365,27 (mil trezentos e 
sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), com fundamento no que 
dispõem os artigos 6º inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput e 
§1°, 29, caput, 30 caput e §2º, 36, 36-a, caput e §2°, inciso ii, e 36-c 
da lei complementar nº 39/02, alterada pelas leis complementares nº. 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016e 128/2020 c/c art. 9º, 
§1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019.
Perfazendo o total de r$ 2.730,54 (dois mil, setecentos e trinta reais e 
cinquenta e quatro centavos), provenientes do óbito da ex-segurada iNE-
Zilda PaNToJa doS rEiS BraGa pertencente ao quadro de ativos do ins-
tituto de assistência dos Servidores do Estado do Pará – iaSEP, onde ocu-
pava o cargo de assistente administrativo, sob a matrícula n° 3154734/1, 
falecida em 30/01/2022.
ii - a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo à data do óbito da ex-segurada 
(30/01/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – a perda da qualidade de um dos dependentes não implicará na re-
versão da respectiva cota individual, mantendo-se o valor da cota fami-
liar acrescido da(s) cota(s) individuais do(s) pensionista(s) remanescen-
te(s) para fins de recálculo, conforme disposto no art. 30, § 2º, da LC nº 
039/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836876
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.361 de 07 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2022/646902.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i - incluir no benefício de pensão por morte concedido pela Portaria PS 
n° 008, de 02/01/2017, o beneficiário VICTOR HUGO BRASIL MAIA, nos 
termos do parecer técnico, ficando os percentuais assim distribuídos entre 
os dependentes habilitados:
I.1- 33,33% em favor de LUAN VICTOR BRASIL MAIA, na condição de fi-
lho menor, no valor de r$ 1.171,02 (Hum mil, cento e setenta e um reais 
e dois centavos) com fundamento arts. 6º inciso ii, 25, 25-a, inciso ii, 
29,29-a, 30, 36 e 36-c da lei complementar nº. 39/02, alterada pelas leis 
complementares 044/03, 049/05, 051/06 e 070/10.
i.2- 33,33% em favor de lUKaS ViNiciUS BraSil Maia, na condição de 
filho menor, no valor de R$ 1.171,02 (Hum mil, cento e setenta e um reais 
e dois centavos), com fundamento nos arts. 6º inciso ii, 25, 25-a, inciso 
ii, 29,29-a, 30, 36 e 36-c da lei complementar nº. 39/02, alterada pelas 
leis complementares 044/03, 049/05, 051/06 e 070/10.
I.3- 33,34% em favor de VICTOR HUGO BRASIL MAIA, na condição de filho 
menor, no valor de r$ 1.171,02 (Hum mil, cento e setenta e um reais e 
dois centavos), com fundamento nos arts. 6º inciso ii, 25 e 25-a, inciso 
ii, 29, 29-a, 30, 36 e 36-c da lei complementar nº.  39, de 09 de janei-
ro de 2002, alterada pelas leis complementares 044/03, 49/05, 51/06 e 
070/10.
Perfazendo o valor atualizado de r$ 3.513,06 (três mil, quinhentos e treze 
reais e seis centavos) provenientes do óbito do ex-segurado  Victor Hugo 
frança Maia, o qual pertencia ao quadro de ativos da Polícia Militar do Es-
tado do Pará, na graduação de Soldado 3ª classe/PM, sob a matrícula nº 
4220357/1, falecido em 14/11/2015.
II – A inclusão do beneficiário se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(25/05/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação e compensando-se eventuais valores pagos a maior 
até a concessão do benefício conforme determina o § 4º do art. 75 da lei 
nº 5.251/1985, acrescido pela lei nº 6.049/1997.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
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tucional nº 41/2003, c/c art. 45, §10 da constituição Estadual/1989, com 
redação da Emenda constitucional Estadual nº 15/1999, c/c e art. 36-c da 
lei complementar nº 39/2002.
IV – Havendo extinção de cota-parte de um dos beneficiários, esta será 
revertida para o(s) pensionista(s) remanescente(s), conforme disposto 
na redação originária do art. 30, caput e §2º, da lei complementar nº 
39/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836834
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.871 de 03 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/639146.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, inciso 
ii e §2°, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020 2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional 
Estadual nº 77/2019 c/c Parecer n° 062/2020-ProJUr/iGEPrEV e Súmu-
las Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de 
pensão por morte, no valor de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), 
em favor de laUro frEiTaS BarrETo da SilVa, na condição de cônjuge 
da ex-segurada Maria de Nazaré cravo da Silva, pertencente ao quadro de 
inativos da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, onde ocupou o car-
go de agente de artes Práticas, mat. nº 528234/1, falecida em 13/0/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo ao requerimento administrativo 
(24/05/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei 
complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, 
em razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de apo-
sentadoria do regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 31, 
§1º inciso ii, tendo em vista a opção por receber integralmente o benefício 
de aposentadoria do regime Geral de Previdência Social.
iV – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor do benefício será aplicada a diferença complementar, nos ter-
mos das Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, 
e em observância ao Parecer 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836840
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.464 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2022/399709.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 25, 
25-a, inciso ii, 29 e 29-a e 36, 36-c da lei complementar nº 39, de 09 de 
janeiro de 2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005 
e 51/2006, o benefício de pensão por morte, no valor de r$ 1.400,25 (mil 
quatrocentos reais e vinte e cinco centavos), em favor de rEGiNa coEli 
rodriGUES NUNES, na condição de companheira do ex-segurado Jose 
raimundo Gaspar Pinto, pertencente ao quadro de ativos da Secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos – SEJUdH, assistente de informáti-
ca, sob Matrícula nº 57202820/1, falecido em 10/11/2015.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento (04/04/2022), res-
peitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retro-
ação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda cons-
titucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836745
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3891 de 04 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2020/723912, 2021/496257 e 2021/518698;
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais.
rESolVE:
i – conceder, o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer téc-
nico constante nos autos dos Processos nº 2020/723912 e anexos, ficando 
os percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilitados:
i.1- a contar de 17/05/2020:

i.1.1- 100% em favor de KaMillY PoNciaNo GroWTMaNN SilVa, na 
condição de filha menor de vinte e um anos, no valor de R$ 1.714,56 
(hum mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), com 
fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, 
inciso i e §3º, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 30, caput e §2º, 36 e 36-a, 
caput e §2º, inciso ii da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c 
artigos 24-f e 24-G do decreto-lei nº 667/1969, inseridos pela lei federal 
nº 13.954/2019, artigo 26 da lei federal nº 13.954/2019 e decreto nº 
500/2020 do Estado do Pará;
Perfazendo o total de r$ 1.714,56 (hum mil, setecentos e quatorze reais e 
cinquenta e seis centavos), provenientes do óbito da ex-segurada Nilcélia 
Barbosa Ponciano, pertencente ao quadro de servidores ativos da Secre-
taria de Estado de Educação, onde ocupava o cargo de professor classe 
especial, matrícula n. 5391067/2, falecida em 17/05/2020.
i.2- a contar de 16/09/2020:
i.1.1- 50% em favor de KlEPEr iNacio GroWTMaNN SilVa, na condição 
de companheiro, no valor de r$ 1.000,16 (hum mil reais e dezesseis cen-
tavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, inciso 
X, §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 30, caputt e §2º, 36 
e 36-a, caput e §2º, inciso ii da lei complementar nº 39/2002, alterada 
pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 
110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G do decreto-lei nº 667/1969, inseridos 
pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 26 da lei federal nº 13.954/2019 
e decreto nº 500/2020 do Estado do Pará;
i.1.2- 50% em favor de KaMillY PoNciaNo GroWTMaNN SilVa, na con-
dição de filha menor de vinte e um anos, no valor de R$ 1.000,16 (hum mil 
reais e dezesseis centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 
6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i e §3º, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 
30, caput e §2º, 36 e 36-a, caput e §2º, inciso ii da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G do decreto-lei nº 
667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 26 da lei fe-
deral nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado do Pará;
Perfazendo o total de r$ 1.857,44 (hum mil, oitocentos e cinquenta e sete 
reais e quarenta e quatro centavos), provenientes do óbito da ex-segurada 
Nilcélia Barbosa Ponciano, pertencente ao quadro de servidores ativos da 
Secretaria de Estado de Educação, onde ocupava o cargo de professor clas-
se especial, matrícula n. 5391067/2, falecida em 17/05/2020.
i.2- a contar de 01/05/2022:
i.1.1- 50% em favor de KlEPEr iNacio GroWTMaNN SilVa, na condição 
de companheiro, no valor de r$ 1.158,19 (hum mil, cento e cinquenta 
e oito reais, e dezenove centavos), com fundamento no que dispõem os 
artigos 6º, inciso i, 14, inciso X, §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, 
caput, 30, caput e §2º, 36 e 36-a, caput e §2º, inciso ii da lei complemen-
tar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G do decreto-lei nº 
667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 26 da lei fe-
deral nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado do Pará;
i.1.2- 50% em favor de KaMillY PoNciaNo GroWTMaNN SilVa, na con-
dição de filha menor de vinte e um anos, no valor de 1.158,19 (hum mil, 
cento e cinquenta e oito reais, e dezenove centavos), com fundamento no 
que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i e §3º, 25-a, 
caput e §1º, 29, caput, 30, caput e §2º, 36 e 36-a, caput e §2º, inciso ii 
da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G 
do decreto-lei nº 667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, 
artigo 26 da lei federal nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado 
do Pará;
Perfazendo o total de r$ 2.316,38 (dois mil, trezentos e dezesseis reais e 
trinta e oito centavos) provenientes do óbito da ex-segurada Nilcélia Bar-
bosa Ponciano, pertencente ao quadro de servidores ativos da Secretaria 
de Estado de Educação, onde ocupava o cargo de professor classe especial, 
matrícula n. 5391067/2, falecida em 17/05/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito para a interessada KAMILLY 
PoNciaNo GroWTMaNN SilVa e à data do requerimento (16/09/2020) 
para o interessado KlEPEr iNacio GroWTMaNN SilVa, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no § 8º, 
do art. 40, da constituição federal/1988 com a redação dada pela Emen-
da constitucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 
39/2002, com a redação da lei complementar nº 110/2016.
iV – a perda da qualidade de um dos dependentes não implicará na re-
versão da respectiva cota individual, mantendo-se o valor da cota familiar 
acrescido das cotas individuais dos pensionistas remanescentes para fins 
de recálculo, conforme o disposto no art. 30, §2º, da lei complementar nº 
39/2002, com redação da lei complementar nº 128/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837292
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.469 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº. 2021/1105730 e 2022/718417.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e 
§5°, 14, inciso X e §1°, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, 
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§1°, inciso i e §2º, 36, 36-a, caput e §2º, inciso ii e art. 36-c da lei com-
plementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 
49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso 
ii e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019, o benefício de 
pensão por morte, no valor de r$1.294,10 (um mil duzentos e noventa e 
quatro reais e dez centavos), em favor de MarcElo faBriNi laPa doS 
rEiS, na condição de cônjuge da ex-segurada araci ESTEr EliaS doS 
rEiS, pertencente ao quadro de ativos da Secretaria de Estado de Educa-
ção - SEdUc, onde ocupava o cargo de Especialista em Educação classe i, 
sob a matrícula n° 5901837/1, falecida em 13/06/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(04/10/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
V - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei com-
plementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, em 
razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de pensão 
por morte do instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Belém - iPMB, nos termos do art. 31, §1º, inciso i, tendo optado o 
pensionista por receber integralmente o benefício de pensão por morte do 
regime Próprio de Previdência Social-iPMB.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837316
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.902 de 04 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/407530 e 2022/96538.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º inciso i e §5°, 
14, inciso X e §1°, 25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 36 e 36-a, 
caput e §2°, inciso ii, e 36-c da lei complementar nº 39/02, alterada 
pelas leis complementares nº. 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitu-
cional Estadual nº 77/2019, o benefício de pensão por morte, no valor de 
r$1.626,23 (um mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), 
em favor de lici VaNia BaTiSTa aMaral, na condição de cônjuge do ex-
segurado carlos Eduardo Guimarães amaral, pertencente ao quadro de 
servidores ativos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE/Pa, onde 
ocupou o cargo de auxiliar Judiciário, sob a matrícula n° 62308, falecido 
em 10/02/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003 c/c e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837328
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3882 de 28 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSos Nº 2022/92031 e 2022/664906.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e § 1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31 §1º, inciso 
ii e § 2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020 c/c o Parecer 062/2020-ProJUr e Súmulas vinculantes nº 15 
e 16 do STf, o benefício de pensão por morte, no valor de r$1.212,00 
(mil duzentos e doze reais), em favor de GraÇa Maria SoUZa do NaS-
ciMENTo, na condição de cônjuge do ex-segurado João Batista avelar do 
Nascimento, pertencente ao quadro de servidores inativos da Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, onde ocupou o 
cargo de auxiliar operacional e Segurança, sob a matrícula n° 3254097/1, 
falecido em 02/12/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (02/12/2021), respeitando-
se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que a pensão atinja o valor do salário-mínimo, conforme o Parecer 
062/2020-ProJUr e Súmulas vinculantes nº 15 e 16 do STf.
V - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei 
complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, 

em razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de 
aposentadoria, concedida pelo instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará - iGEPrEV, nos termos do art. 31, §1º inciso ii, tendo optado a 
pensionista por receber integralmente o benefício de aposentadoria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837333
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.898 de 04 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/1390694; 2021/1390587; 2022/301774
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer téc-
nico constante nos autos dos Processos nº 2021/1390694, 2021/1390587 
e 2022/301774, ficando os percentuais assim distribuídos entre os depen-
dentes habilitados:
i.1.1 100% em favor de EricK rUaN BriTo dE aSSiS, na condição de 
filho menor de 21 anos, no valor à época de R$ 1.100,00 (um mil e cem 
reais), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso 
iii, 25, inciso i e §3º, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 30, caput e §2º, 36, 
36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alte-
rada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c o art. 33, §7º da constituição do Estado do Pará, 
com redação da Emenda constitucional nº 77/2019 c/c art. 201, §2º da 
constituição federal de 1988 e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal.
  i.2. No período de 06/12/2021 a 14/03/2022:
i.2.1 – 50% em favor de EricK rUaN BriTo dE aSSiS, na condição de 
filho menor de 21 anos, no valor à época de R$550,00 (quinhento e cin-
quenta reais), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 
14, inciso iii, 25, inciso i e §3º, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36, 36-a, 
caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, altera-
da pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c o art. 33, §7º da constituição do Estado do Pará, 
com redação da Emenda constitucional nº 77/2019 c/c art. 201, §2º da 
constituição federal de 1988 e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal.
i.2.2 - 50% em favor de aNdErSoN JUNior cUNHa dE aSSiS, na condi-
ção de filho menor de 21 anos, no valor à época de R$550,00 (quinhento e 
cinquenta reais), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 
14, inciso iii, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 30, caput e §2º, 
36, 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, 
alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 
70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c o art. 33, §7º da constituição do Es-
tado do Pará, com redação da Emenda constitucional nº 77/2019 c/c art. 
201, §2º da constituição federal de 1988 e as Súmulas Vinculantes nº 15 
e nº 16 do Supremo Tribunal federal.
  i.3. a partir de 15/03/2022:
1.3.1 – 33,34% em favor de EricK rUaN BriTo dE aSSiS, na condição 
de filho menor de 21 anos, no valor atualizado de R$404,00 (quatrocentos 
e quatro reais), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso 
ii, 14, inciso iii, 25, inciso i e §3º, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 30, 
caput e §2º, 36, 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c o art. 33, §7º da constitui-
ção do Estado do Pará, com redação da Emenda constitucional nº 77/2019 
c/c art. 201, §2º da constituição federal de 1988 e as Súmulas Vinculantes 
nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal.
1.3.2 - 33,33% em favor de aNdErSoN JUNior cUNHa dE aSSiS, na 
condição de filho menor de 21 anos, no valor atualizado de R$404,00 (qua-
trocentos e quatro reais), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, 
inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 30, 
caput e §2º, 36, 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c o art. 33, §7º da constitui-
ção do Estado do Pará, com redação da Emenda constitucional nº 77/2019 
c/c art. 201, §2º da constituição federal de 1988 e as Súmulas Vinculantes 
nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal.
1.3.3 - 33,33% em favor de alZira BriTo dE aSSiS, na condição de cônju-
ge, no valor atualizado de r$404,00 (Quatrocentros e quatro reais), com fun-
damento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, inciso X e §1º, 25, inciso 
ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 30, caput e §2º, 31, §1º, inciso ii e §2º, 36, 
36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alte-
rada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c o Parecer nº 062/2020-ProJUr/iGEPrEV e Súmu-
las Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal.
Perfazendo o total de r$1.212,00 (Um mil, duzentos e doze reais), pro-
venientes do óbito do ex-segurado antonio Pereira de assis, pertencente 
ao quadro de ativos da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, onde 
ocupou o cargo de Vigia ref. i, sob a matrícula n° 678368/1, falecido em 
09/01/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado 
(09/01/2021), para o beneficiário ERICK RUAN BRITO DE ASSIS e com 
efeitos retroativos à data dos respectivos requerimentos administrativos 
para os beneficiários ANDERSON JUNIOR CUNHA DE ASSIS (06/12/2021) e 
alZira BriTo dE aSSiS (15/03/2022), respeitando-se os valores, tabelas 
e percentuais vigentes à época da retroação.
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iii – Para os requerentes aNdErSoN JUNior cUNHa dE aSSiS, EricK 
rUaN BriTo dE aSSiS e , ao valor do benefício será aplicada a diferença 
complementar, nos termos do art. 33, §7º da constituição do Estado do 
Pará, com redação da Emenda constitucional nº 77/2019 c/c art. 201, §2º 
da constituição federal de 1988 e Parecer nº 062/2020-ProJUr/iGEPrEV 
e Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal.
iV – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
V – a perda da qualidade de um dos dependentes não implicará na rever-
são da respectiva cota individual, mantendo-se o valor da cota familiar 
acrescido da(s) cota(s) individuais do(s) pensionista(s) remanescente(s) 
para fins de recálculo, conforme disposto no art. 30, §2º, da Lei Comple-
mentar nº 39/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
 Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837336
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.766 de 28 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/1460401 E 2022/593529.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e 
§5°, 14, inciso X e §1°, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1º, 
inciso ii, 36, 36-a, caput, §2º, inciso ii e art. 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º 
da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019, o benefício de pensão por 
morte, no valor de r$3.684,53 (três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais 
e cinquenta e três centavos), em favor de MarlY criSTiNa MorEira da 
coSTa TaVarES, na condição de cônjuge do ex-segurado isaac Tavares 
israel, pertencente ao quadro de servidores ativos da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, onde ocupava o cargo de Professor assistente Pa-d, 
matrícula n° 645184/2, falecida em 06/02/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(21/12/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837339
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3392 de 11 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/828952.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, inciso 
ii e §2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, Parecer n° 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV e Súmulas Vinculan-
tes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão 
por morte, no valor de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), em 
favor de raiMUNdo aSSUNÇÃo GErHardT, na condição de cônjuge da 
ex-segurada Zélia de oliveira Gerhardt, pertencente ao quadro de inativos 
da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, onde ocupou o cargo de 
agente de Portaria, sob a matrícula n° 377627/1, falecida em 26/05/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito da ex-segurada, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que o benefício atinja o valor do salário-mínimo, conforme o Parecer 
nº 062/2020-ProJUr/iGEPrEV e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837344

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ 
– iGePreV

Portaria Ps Nº 3.787 de 01 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/1367259; 2022/165928; 2022/742255.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a caput e §1º, 29 caput, , 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, o benefício 
de pensão por morte no valor de r$3.290,05 (três mil, duzentos e no-
venta reais e cinco centavos), em favor de orlENa alVES dE SoUSa, na 
condição de cônjuge do ex-segurado roSildo dE SoUSa, pertencente ao 
quadro de servidores ativos do instituto de assistência dos Servidores do 
Estado do Pará - iaSEP, onde exerceu o cargo de assistente administrativo, 
sob a matrícula nº 3153436/1, falecido em 11/11/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (11/11/2021), respeitando-
se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837349
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº3783 de 29 de JUNHo de 2022
diSPÕE SoBrE a coNcESSÃo do BENEfÍcio PrEVidENciário dE PEN-
SÃo Por MorTE – ProcESSoS Nº 2020/992688 E 2020/992636.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
• I – Conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer téc-
nico constante nos autos dos Processos nº 2020/992688 e 2020/992636, 
ficando o percentual assim distribuído entre os dependentes habilitados:
o i.1- 50% em favor de JoSÉ oNadiM rocHa dE SoUZa filHo, na con-
dição de filho menor de 21 anos, no valor de R$606,00 (seiscentos e seis 
reais) com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso 
iii, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 30, caput e §2º, 36 e 36-a, 
caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, altera-
da pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii da Emenda constitucional 
Estadual nº 77/2019 c/c o Parecer nº 062/2020-ProJUr/iGEPrEV e as 
Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal
o ii.2- 50% em favor de Maria alZira da PoNTE MEdEiroS, no valor 
r$606,00 (seiscentos e seis reais), nos termos dos artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25- a, caput e 1º, 29, caput, 30, caput 
e §2º, 31, §1º, inciso ii, §2º, 36, 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, 
§1º, inciso ii da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c o Parecer 
nº 062/2020-ProJUr/iGEPrEV e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal.
Perfazendo o total de r$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), provenien-
tes do óbito do ex- segurado José onadim rocha de Souza, pertencente ao 
quadro de ativos da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, onde 
ocupou o cargo de agente de Saneamento, sob a matrícula n° 724530/1, 
falecido em 18/05/2020.
• II– A implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data requerimento (25/11/2020), respei-
tando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
• III– Os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
• IV- Ao valor da cota-parte da pensionista MARIA ALZIRA DA PONTE MEDEIROS 
se aplica o disposto no 31, §2º da lei complementar nº 39/2002, incluído pela 
lei complementar nº 128/2020, em razão do acúmulo da presente pensão por 
morte com benefício de aposentadoria, concedida pelo instituto Previdenciário do 
Município de Baião , nos termos do art. 31, §1º inciso ii, tendo optado a pensio-
nista por receber integralmente o benefício de aposentadoria.
V - ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de modo 
que a pensão atinja o valor do salário-mínimo, conforme o Parecer nº 
062/2020-ProJUr/iGEPrEV e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 837364
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.358 de 07 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSos Nº 2021/1349968 E 2021/1476096.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
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resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c, da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 e Parecer n° 
062/2020 – ProJUr/iGEPrEV, nos termos das Súmulas Vinculantes nº 15 
e nº 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão por morte, no 
valor de r$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), em favor de JoSÉ 
alcÂNTara NEVES, na condição de cônjuge da ex-segurada Maria JoSÉ 
ViEira NEVES, pertencente ao quadro de servidores inativos da Secretaria 
de Estado de Educação - SEdUc, onde ocupou o cargo de Supervisora Es-
colar, sob a matrícula n° 6006590/2, falecida em 14/10/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (14/10/2021), respeitando-
se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor do benefício será aplicada a diferença complementar, nos ter-
mos das Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, 
e em observância ao Parecer n° 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837369
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.522 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSoS Nº 2019/17782, 2022/332200.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso V, 25, 
25-a, inciso ii, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alte-
rada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 
e 110/2016, o benefício de pensão por morte, no valor de r$3.245,87 (três 
mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), em favor 
de faTiMa da coNcEiÇÃo PacHEco da SilVa, na condição de genitora do 
ex-segurado Edwilson Pacheco da Silva, pertencente ao quadro de ativos 
da Polícia Militar do Estado do Pará, na graduação de Soldado/PM, mat. nº 
57221913/1, falecido em 17/10/2017.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento da interessada 
(16/01/2019), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação e compensando-se eventuais valores pagos a maior 
até a concessão do benefício conforme determina o § 4º do art. 75 da lei 
nº 5.251/1985, acrescido pela lei nº 6.049/1997.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c art. 45, §10 da constituição Estadual/1989, com 
redação da Emenda constitucional Estadual nº 15/1999, c/c o art. 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar 
nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837371
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.890 de 04 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/903198.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1°, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016, o benefício de pensão por morte, no valor 
de r$4.112,43 (quatro mil cento e doze reais e quarenta e três centavos), 
em favor de Maria crEUZa airES doS SaNToS, na condição de cônjuge 
do ex-segurado agenor dos Santos, pertencente ao quadro de inativos da 
Secretaria de Estado de Transporte - SETraN, onde ocupou o cargo de Me-
cânico de aeronave, mat. nº 3272990/1, falecido em 06/04/2018.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, retroa-
gindo à data requerimento administrativo (17/08/2021), respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c art. 45, §10 da constituição Estadual/1989, com 
redação da Emenda constitucional Estadual nº 15/1999, c/c e art. 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar 
nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836767

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3.384 de 08 de JULHo de 2022.

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/540068.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – incluir no benefício de pensão por morte, concedido pela Portaria n° 
3657, de 28/11/2018, a beneficiária LAURA RAFAELA DE ABREU BARBOSA, 
nos termos do parecer técnico constante nos autos do proc. 2022/540068, 
ficando os percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilita-
dos:
i.1 - 50% em favor de aNa lÚcia aBrEU TriNdadE, na condição de com-
panheira, no valor de r$ 2.245,36 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco 
reais e trinta e seis centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 
6º, inciso i, 14,X e §5º, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 30, caput, §2º, 36 e 
36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementa-
res nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016.
i.2 – 50% em favor de  laUra rafaEla dE aBrEU BarBoSa, na condi-
ção de filho maior inválido, no valor de R$ 2.245,36 (Dois mil, duzentos e 
quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), com fundamento no que 
dispõem os artigos 6º, inciso iii, §5º, 7º, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 30, 
caput, §2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016.
Perfazendo o total de r$ 4.490,73 (quatro mil, quatrocentos e noventa 
reais e setenta e três centavos), provenientes do óbito do ex-segurado 
rosivaldo rodrigues Barbosa, pertencente ao quadro de inativos da Polícia 
Militar do Estado do Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de 3º Sargen-
to, mat. nº 3405478/1, falecido em 22/06/2017.
ii – a inclusão no rateio da pensão se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo à data requerimento administrativo 
(04/05/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação e compensando-se eventuais valores pagos a maior 
até a concessão do benefício conforme determina o § 4º do art. 75 da lei 
nº 5.251/1985, acrescido pela nº lei nº 6.049/1997.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c art. 45, §10 da constituição Estadual/1989, com 
redação da Emenda constitucional Estadual nº 15/1999, c/c e art. 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar 
nº 110/2016.
IV – Havendo extinção de cota-parte de algum beneficiário, esta será re-
vertida entre os demais dependentes, de acordo com a redação originária 
do art. 30, caput e § 2º, da lei complementar nº 39/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836823
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3781 de 02 de aGosto de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2020/656741, 2021/994447.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36, 36-a, caput 
e §2°, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas 
leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 
e 128/2020, c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Es-
tadual nº 77/2019 c/c art. 33, §7° da constituição do Estado do Pará com 
redação da Emenda constitucional n° 77/2019 e art. 201, §2° da cons-
tituição federal/1988 e Súmulas Vinculantes 15 e 16 do STf o benefício 
de pensão por morte, no valor de r$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze 
reais), em favor de Maria do roSario rEGo NaSciMENTo, na condição 
de cônjuge do ex-segurado antonio José do Nascimento, pertencente ao 
quadro de ativos da Secretaria de Estado de Transporte - SETraN, onde 
exerceu o cargo de Braçal, mat. nº 5104610/1, falecido em 17/05/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo 
(31/08/2020), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§ 8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda cons-
titucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, 
com redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor do benefício será aplicada a diferença complementar para 
que a pensão atinja o valor do salário-mínimo, conforme as Súmulas Vin-
culantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, e em observância ao 
art. 33, §7º, da constituição do Estado do Pará, com redação dada pela 
Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c art. 201, §2° da consti-
tuição federal/1988.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836731
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iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3.686 de 25 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2022/170657, 2022/369612 e 2022/738898.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer 
técnico constante nos autos dos Processos nº 2022/170657, 2022/369612 
e 2022/738898, ficando os percentuais assim distribuídos entre os depen-
dentes habilitados:
i.1.a – 33,34% em favor de rENaTa laZara doS SaNToS MaGalHÃES, 
na condição de cônjuge, no valor atualizado de r$ 944,92 (novecentos e 
quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), com fundamento no 
que dispõem os os artigos 6º inciso i e §5°, 14, inciso X, “b”, 25, inciso 
i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 30, caput e §2º, 36 e 36-a, caput e §2°, 
inciso ii, e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº. 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 e 
128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Esta-
dual nº 77/2019;
i.1.b – 33,33% em favor de HEYTHor GaBrYEl doS SaNToS MaGalHÃES, 
na condição de filho menor, no valor atualizado de R$ 944,92 (novecentos 
e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), com fundamento no 
que dispõem os artigos 6º inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput 
e §1°, 29, caput, 30 caput e §2º, 36, 36-a, caput e §2°, inciso ii, e 36-c 
da lei complementar nº 39/02, alterada pelas leis complementares nº. 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016e 128/2020 c/c art. 9º, 
§1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019;
i.1.c – 33,33% em favor de lUiZ raMirES daNTaS MaGalHÃES, na con-
dição de filho menor, no valor atualizado de R$ 944,92 (novecentos e qua-
renta e quatro reais e noventa e dois centavos), com fundamento no que 
dispõem os artigos 6º inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput e 
§1°, 29, caput, 30 caput e §2º, 36, 36-a, caput e §2°, inciso ii, e 36-c 
da lei complementar nº 39/02, alterada pelas leis complementares nº. 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016e 128/2020 c/c art. 9º, 
§1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019.
Perfazendo o total de r$ 2.834,76 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro 
reais e setenta e seis centavos), provenientes do óbito do ex-segurado 
rEGiNaldo dE SoUZa MaGalHaES pertencente ao quadro de ativos da 
Polícia civil do Estado do Pará – PcPa, onde ocupou o cargo de investiga-
dor classe “d”, mat. nº 54190885/1, falecido em 14/01/2022.
ii - a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado 
(14/01/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – a perda da qualidade de um dos dependentes não implicará na re-
versão da respectiva cota individual, mantendo-se o valor da cota fami-
liar acrescido da(s) cota(s) individuais do(s) pensionista(s) remanescen-
te(s) para fins de recálculo, conforme disposto no art. 30, § 2º, da lc nº 
039/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836734
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.782 de 02 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/430875.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31 §1º inciso ii, 
36 e 36-c, da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis comple-
mentares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, 
o benefício de pensão por morte, no valor de r$4.023,01 (quatro mil, vinte 
e três reais e um centavo), em favor de caliSTro rENiValdo aZEVEdo 
doS SaNToS, na condição de cônjuge da ex-segurada isaura Vilhena dos 
Santos, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de Edu-
cação - SEdUc, onde ocupou o cargo de Professor assistente Pa-a, mat. nº 
497380/1, falecida em 27/02/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito, respeitando-se os valores, 
tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835946

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3702 de 26 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSoS Nº 2022/596106.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 
§10, inciso i e ii, 7º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º e §2º, incisos i e 
ii, 29, caput, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas 
leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 
e 128/2020 c/c art. 33, §7º, da constituição do Estado do Pará, com re-
dação dada pela Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c art.201, 
§2º da constituição federal/1988 e Súmulas Vinculantes 15 e 16 do STf, 
o benefício de pensão por morte, no valor de r$1.212,00 (Hum mil, du-
zentos e doze reais), em favor de NilSoN dE SoUZa liMa, na condição 
de filho maior inválido da ex-segurada Adelina de Souza Lima, pertencente 
ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, onde 
ocupou o cargo de Servente, mat. nº 595683/1, falecida em 09/04/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito da ex-segurada, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
 iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor original do benefício foi aplicada a diferença complementar, 
em atenção às Súmulas Vinculantes nº 15 e 16 do Supremo Tribunal e ao 
art. 33, §7º, da constituição do Estado do Pará, com redação dada pela 
Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c art. 201, §2° da consti-
tuição federal/1988.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835956
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
 Portaria Ps Nº 3.849 de 02 aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/207769 E 2022/207932.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer técni-
co constante nos autos dos Processos nº 2022/207769 E 2022/207932, fi-
cando os percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilitados:
i.1 - 50% em favor de adriaNE da lUZ BarBoSa MalHEiroS, na con-
dição cônjuge, no valor de r$ 3.573,12 (três mil e quinhentos e setenta e 
três reais e doze centavos),  com fundamento no que dispõem os a forma 
dos artigos 30, inciso i, alíneas “a”, 99, 100, inciso i e 101 da lei comple-
mentar nº 142/2021
i.2 – 50% em favor de EliSEU BarBoSa MalHEiroS, na condição de 
filho menor, no valor de R$ 3.573,12 (três mil e quinhentos e setenta e 
três reais e doze centavos), com fundamento no que dispõem os 30, inciso 
i, alíneas “c”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021.
Perfazendo o total de r$ 7.146,24 (sete mil cento e quarenta e seis reais 
e vinte e quatro centavos), provenientes do óbito do ex-segurado isaias 
de Sousa Malheiros, pertencia ao quadro de inativos da Polícia Militar do 
Estado do Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de 1º Sargento/PM rr, 
sob a matrícula n° 33855027/1, falecido em 08/01/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (08/01/2022), nos termos 
do artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se 
os valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836622
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3.720 de 19 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/723164.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº 142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer 
técnico constante nos autos dos Processos nº 2022/723164, ficando o per-
centual assim distribuído para a dependente habilitada:
i.1– 100% em favor de cÉlia SilVa dE araÚJo da SilVa, na condição 
de cônjuge, no valor de r$ 6.016,73 (seis mil e dezesseis reais e setenta e 
três centavos) com fundamento no que dispõem os artigo 30, §2º inciso i, 
artigo 99 e artigo 100, inciso i, da lei complementar nº 142/2021.
Perfazendo o total r$ r$ 6.016,73 (seis mil e dezesseis reais e setenta 
e três centavos), provenientes do óbito do ex-segurado, caBo PM rEf 
rG 20551 alcY riBEiro da SilVa, pertencente ao quadro de inativo do 
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Polícia Militar do Estado do Pará – PM/Pa, tendo seus proventos calculados 
com base no soldo de 3º Sargento PM, mat. nº 5403685/1, falecido em 
01/04/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito 01/04/2022, nos termos do 
artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se os 
valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará

Protocolo: 836625
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3.721 de 19 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/775233.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº 142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer 
técnico constante nos autos dos Processos nº 2022/775233, ficando o per-
centual assim distribuído para a dependente habilitada:
i.1– 100% em favor de iracilda SoUSa da SilVa, na condição de côn-
juge, no valor de r$ 7.421,10 (sete mil e quatrocentos e vinte um reais e 
dez centavos), com fundamento no que dispõem os artigo 30, §2º inciso i, 
artigo 99 e artigo 100, inciso i, da lei complementar nº 142/2021.
Perfazendo o total r$ 7.421,10 (sete mil e quatrocentos e vinte um reais 
e dez centavos), provenientes do óbito do ex-segurado, 1° SarGENTo PM 
rr rG 4056 arMaNdo BarroSo da SilVa, pertencente ao quadro de 
inativo do Polícia Militar do Estado do Pará – PM/Pa, tendo seus proventos 
calculados com base no soldo de Subtenente PM, mat. nº 3378950/1, fa-
lecido em 01/04/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito 01/04/2022, nos termos do 
artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se os 
valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará

Protocolo: 836632
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3.724 de 19 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/486639.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº 142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer 
técnico constante nos autos dos Processos nº 2022/486639, ficando o per-
centual assim distribuído para a dependente habilitada:
i.1– 100% em favor de JUMara oliVEira rodriGUES QUadroS, na con-
dição de cônjuge, no valor de r$ 5.199,91 (cinco mil e cento e noventa e 
nove reais e noventa e um centavos) com fundamento no que dispõem os 
artigo 30, §2º inciso i, artigo 99 e artigo 100, inciso i, da lei complemen-
tar nº 142/2021.
Perfazendo o total 5.199,91 (cinco mil e cento e noventa e nove reais e 
noventa e um centavos), provenientes do óbito do ex-segurado, Solda-
do PM rEf rG 18420 PaUlo SErGio GoMES QUadroS, pertencente ao 
quadro de inativo do Polícia Militar do Estado do Pará – PM/Pa, tendo seus 
proventos calculados com base no soldo de caBo PM, mat. nº 5196191/1, 
falecido em 12/02/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito 12/02/2022, nos termos do 
artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se os 
valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará

Protocolo: 836639

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 
sociaL do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3856 de 02 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/265581 E 2022/409018.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº 142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer técni-
co constante nos autos dos Processos nº 2022/265581 e 2022/409018, fi-
cando os percentuais assim distribuídos entre as dependentes habilitadas:
i.1– 90% em favor de Maria do PErPETUo do Socorro SoarES GiB-
SoN, na condição de cônjuge, no valor de 50.063,80 (cinquenta mil ses-
senta e três reais e oitenta centavos) com fundamento no artigos 30, inciso 
i, alíneas “a”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021.
i.2 – 10% em favor de Maria HElENa dE carValHo GiBSoN, condição 
de ex-esposa pensionada, no valor de r$ 5.562,64 (cinco mil quinhentos 
e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), com fundamentos 
no inciso i, alínea “b” e §4º do artigo 30, artigo 99 e artigo 100, inciso i, 
da lei complementar nº142/2021.
Perfazendo o total r$ 55.626,44 (cinquenta e cinco mil seiscentos e vinte 
e seis reais e quarenta e quatro centavos), provenientes do óbito do ex-se-
gurado coronel - PM rEf rG 5261, aNToNio adolfo da SilVa GiBSoN, 
pertencente ao quadro de inativo do Polícia Militar do Estado do Pará – PM/
Pa, onde ocupou a graduação de coronel, mat. nº 3354024/1, falecido em 
16/01/2022.
ii – aplica-se o redutor constitucional conforme os artigos 37, Xi, da 
constituição federal 1988, c/c o §1º, art. 39, redação dada pela Ec nº 
072/2018, com as alterações dadas pela lc nº 044/2003, percebendo nes-
sa situação os proventos mensais de r$35.462,22 (trinta e cinco mil qua-
trocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).
iii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (16/01/2022), nos termos 
do artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se 
os valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iV – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará

Protocolo: 836642
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
 Portaria Ps Nº 3.712 de 26 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/644597.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer 
técnico constante nos autos dos Processos nº 2022/644597, ficando os 
percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilitados:
i.1 - 100% em favor de Maria JoSÉ ViEra da SilVa, na condição cônju-
ge, no valor de r$ 7.146,24 (sete mil reais e cento e quarenta e seis reais 
vinte e quatro centavos), com fundamento no que dispõem os a forma dos 
artigos 30, inciso i, alíneas “a”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complemen-
tar nº 142/2021
Perfazendo o total de r$ 7.146,24 (sete mil reais e cento e quarenta e 
seis reais vinte e quatro centavos), provenientes do óbito do ex-segurado 
raimundo Vieira da Silva, pertencia ao quadro de inativos da Polícia Militar 
do Estado do Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de 3º Sargento/PM 
rr, sob a matrícula n° 3361012/1, falecido em 25/04/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (25/04/2022), nos termos 
do artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se 
os valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836646
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
 Portaria Ps Nº 3.740 de 27 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/742277.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer 
técnico constante nos autos dos Processos nº 2022/742277, ficando os 
percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilitados:
i.1 - 100% em favor de Maria ValQUiria liMa coÊlHo, na condição 
cônjuge, no valor de r$ 6.719,60 (seis mil e setecentos e dezenove reais 
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e sessenta centavos), com fundamento no que dispõem os a forma dos ar-
tigos 30, inciso i, alíneas “a”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar 
nº 142/2021
Perfazendo o total de r$ 6.719,60 (seis mil e setecentos e dezenove reais 
e sessenta centavos), provenientes do óbito do ex-segurado alvaro de oli-
veira coêlho, pertencia ao quadro de inativos da Polícia Militar do Estado 
do Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de 3º Sargento/PM rr, sob a 
matrícula n° 33553576/1, falecido em 12/05/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (12/05/2022), nos termos 
do artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se 
os valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836652
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
 Portaria Ps Nº 3.748 de 27 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/590162 E 2022/625316 E 2022/890122
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer téc-
nico constante nos autos dos Processos nº 2022/590162 E 2022/625316 
E 2022/890122, ficando os percentuais assim distribuídos entre os depen-
dentes habilitados:
i.1 - 50% em favor de oliVia fUrTado cErBiNo, na condição cônjuge, 
no valor de r$ 3.573,12 (três mil e quinhentos e setenta e três reais e 
doze centavos), com fundamento no que dispõem os a forma dos artigos 
30, inciso i, alíneas “a”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 
142/2021
I.2 – 25% em favor de RAYANE CERBINO DE SOUSA, na condição de filho 
menor, no valor de r$ 1.786,56 (um mil e setecentos e oitenta e seis reais 
cinquenta e seis centavos), com fundamento no que dispõem os 30, inciso 
i, alíneas “c”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021.
I.3 – 25% em favor de CAMILA DE JESUS SOUSA, na condição de filho 
menor, no valor de r$ 1.786,56 (um mil e setecentos e oitenta e seis reais 
cinquenta e seis centavos), com fundamento no que dispõem os 30, inciso 
i, alíneas “c”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021.
Perfazendo o total de r$ 7.146,24 (sete mil cento e quarenta e seis reais e 
vinte e quatro centavos), provenientes do óbito do ex-segurado roNolfo 
MarTiNS dE SoUSa, pertencia ao quadro de inativos da Polícia Militar do 
Estado do Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de 1º Sargento/PM rr, 
sob a matrícula n° 3379515/1, falecido em 30/04/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (30/04/2022), nos termos 
do artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se 
os valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836658
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3.722 de 19 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/566411.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº 142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer 
técnico constante nos autos dos Processos nº 2022/566411, ficando o per-
centual assim distribuído para a dependente habilitada:
i.1– 100% em favor de raiMUNda PErEira BraGa caMPoS, na condição 
de cônjuge, no valor de r$ 7.772,52 (sete mil e setecentos e setenta e 
dois reais e cinquenta e dois centavos) com fundamento no que dispõem 
os artigo 30, §2º inciso i, artigo 99 e artigo 100, inciso i, da lei comple-
mentar nº 142/2021.
Perfazendo o total r$ 7.772,52 (sete mil e setecentos e setenta e dois reais 
e cinquenta e dois centavos), provenientes do óbito do ex-segurado, caBo 
PM rEf rG 2789580 PEdro dE faUSTo dE SoUZa caMPoS, pertencente 
ao quadro de inativos da Polícia Militar do Estado do Pará – PM/Pa, onde 
ocupou a graduação de caBo/PM rEf, sob a matrícula n° 3375854/1, fa-
lecido em 27/02/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito 27/02/2022, nos termos do 
artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se os 
valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 

na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará

Protocolo: 836661
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
 Portaria Ps Nº 3.729 de 20 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/73914.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer téc-
nico constante nos autos dos Processos nº 2022/73914, ficando os percen-
tuais assim distribuídos entre os dependentes habilitados:
I.1 – 100% em favor de ROSILDA PEREIRA DE LIMA, na condição de filha 
menor, no valor de r$ 6.104,24 (seis mil cento e quatro reais e vinte e 
quatro centavos), com fundamento no que dispõem os 30, inciso i, alíneas 
“c”, 99, 100, inciso i e 101 da lei complementar nº 142/2021.
Perfazendo o total de r$ 6.104,24 (seis mil cento e quatro reais e vinte e 
quatro centavos), provenientes do óbito do ex-segurado, roSEMiro ViEi-
ra dE liMa, pertencia ao quadro de inativos da Polícia Militar do Estado do 
Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de cabo/PM rEf, sob a matrícula 
n° 3359581/1, falecido em 23/12/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (23/12/2022), nos termos 
do artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se 
os valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836665
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3862 02 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2021/933863, 2022/167336, 2022/580831, 
2022/624755 E 2022/910904.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
X e §5º, 25, 25-a, inciso ii, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016, c/c artigos 24-f e 24-G do decreto-lei 
nº 667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 26 da lei 
federal nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado do Pará, o bene-
fício de pensão por morte, no valor de r$ 4.501,86 (Quatro mil, quinhentos 
e um reais e oitenta e seis centavos), em favor de raiMUNda SiMoNi 
BaTiSTa da SilVa, na condição de companheiro do ex-segurado fawilly da 
Silva Viel, pertencente ao quadro de ativos do Polícia Militar do Estado do 
Pará – PM/Pa, na graduação de 2º Sargento, mat. nº 5767245/1, falecido 
em 10/05/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, compen-
sando-se eventuais valores pagos a maior até a concessão do benefício 
conforme determina o § 4º do art. 75 da lei nº 5.251/1985 (acrescido pela 
lei nº 6.049/97).
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no §10º, 
art. 45 da constituição Estadual, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 15/1999; art. 40, §8º da constituição federal/1988, com re-
dação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003; e art. 36-c da lei 
complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar nº 
110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836713
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 2.836 de 10 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/1029925 e 2021/1030058.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer téc-
nico constante nos autos do Processo nº 2021/1029925 e 2021/1030058, 
ficando os percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilita-
dos:
i.1 – 50% em favor de JoSE aUGUSTo doS SaNToS SoUZa, na condição 
de filho menor de 21 anos, no valor atualizado de R$2.228,70 (dois mil, 
duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos), com fundamento no que 
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dispõem os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso ii, 25-a, caput 
e §1º, 29, caput, 30, caput e §2º, 36, 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c 
da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, 
§1º, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019.
i.2 – 50% em favor de JUci SoarES dE SoUZa, na condição de cônjuge, 
no valor atualizado de r$2.228,70 (dois mil, duzentos e vinte e oito reais 
e setenta centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, in-
ciso i, 14, inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 30, 
caput e §2º, 36, 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º 
da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019.
Perfazendo o total atualizado de r$4.457,40 (quatro mil, quatrocentos e 
cinquenta e sete reais e quarenta centavos), provenientes do óbito da ex-
segurada Jilcilene dos Santos Souza, pertencente ao quadro de servidores 
ativos Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, onde ocupava o cargo 
de Professor classe ii, mat. nº 5062896/1, falecida em 01/05/2021.
iii - a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo ao requerimento administrativo 
(16/09/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iV – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
V – a perda da qualidade de um dos dependentes não implicará na rever-
são da respectiva cota individual, mantendo-se o valor da cota familiar 
acrescido das cotas individuais dos pensionistas remanescentes para fins 
de recálculo, conforme o disposto no art. 30, §2º, da lei complementar nº 
39/2002, com redação da lei complementar nº 128/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836719
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.817 de 01 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2022/473411 e 2022/746696.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º inciso i e 
§5°, 14, inciso X, §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 30, caput 
e §2º, 36 e 36-a, caput e §2°, inciso ii, e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº. 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º 
da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019, o benefício de pensão por 
morte, no valor de r$ 2.553,83 (dois mil quinhentos e cinquenta e três 
reais e oitenta e três centavos), em favor de HElY cHrYSTiENE raBElo 
da coSTa, na condição de companheira do ex-segurado Paulo Wilson de 
Sousa Uchoa, pertencente ao quadro de ativos da Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc, onde ocupava o cargo de Professor ad-4 classe iii, sob 
a matrícula n° 5749409/2, falecido em 15/03/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito, respeitando-se os valores, 
tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda cons-
titucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836721
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.771 de 07 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSos Nº 2021/36509 E 2021/1442108.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §5º, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G do decreto-lei nº 
667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 26 da lei 
federal nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado do Pará, o be-
nefício de pensão por morte, no valor de r$8.673,32 (oito mil, seiscentos e 
setenta e três reais e trinta e dois centavos), em favor de laUra Maria da 
SilVa coSTa, na condição de cônjuge do ex-segurado domingos faustino 
da costa, pertencente ao quadro de inativos do Polícia Militar do Estado do 
Pará – PM/Pa, na graduação de 2º Sargento, mat. nº 3350673/1, falecido 
em 07/12/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data da integralização da instrução pro-
cessual após o indeferimento do pedido (09/05/2022), compensando-se 
eventuais valores pagos a maior até a concessão do benefício conforme 
determina o § 4º do art. 75 da lei nº 5.251/1985 (acrescido pela lei nº 
6.049/97).
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no §10º, 
art. 45 da constituição Estadual, com redação dada pela Emenda consti-

tucional nº 15/1999; art. 40, §8º da constituição federal/1988, com re-
dação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003; e art. 36-c da lei 
complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar nº 
110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836724
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.587 de 19 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/857253.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 33, 
§7º da constituição do Estado do Pará, com redação dada pela Emenda 
constitucional nº 77/2019, art. 201, §2º da constituição federal e Súmu-
las Vinculantes nº 15 e 16 do STf, o benefício de pensão por morte, no va-
lor de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), em favor de Maria dE 
NaZarÉ doS SaNToS raUliNo, na condição de cônjuge do ex-segurado 
Geraldo fernandes raulino, pertencente ao quadro de inativos da Secre-
taria de Estado de Educação - SEdUc, onde exerceu o cargo de agente de 
Portaria, mat. nº 358541/1, falecido em 17/04/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(06/08/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - o valor do benefício decorre da aplicação das Súmulas Vinculantes nº 
15 e 16 do Supremo Tribunal federal, e em observância ao art. 33, §7º, 
da constituição do Estado do Pará, com redação dada pela Emenda cons-
titucional Estadual nº 77/2019 c/c art. 201, §2º da constituição federal 
de 1988.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836104
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 2.826 de 10 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/771801.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, inciso 
ii e § 2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020 c/c Parecer n° 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV e Súmulas Vin-
culantes 15 e 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão por 
morte, no valor de r$1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), em favor 
de PaUlo SaNTaNa da SilVa, na condição de cônjuge da ex-segurada Ma-
ria dE loUrdES caMPoS da SilVa, pertencente ao quadro de inativos da 
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, onde ocupou o cargo de agen-
te administrativo, sob a matrícula n° 408263/1, falecida em 14/01/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(14/07/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei com-
plementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, em 
razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de aposen-
tadoria do regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 31, §1º 
inciso ii, tendo optado o pensionista por receber integralmente o benefício 
de aposentadoria do regime Geral de Previdência Social.
V - ao valor do benefício será aplicada a diferença complementar, nos 
termos das Súmulas Vinculantes nº 15 e 16 do STf, e em observância ao 
Parecer nº 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836110
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.556 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/1351351
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 



diário oficial Nº 35.074   77Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
§5º, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, 
alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 
e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G do decreto-lei nº 667/1969, inseridos 
pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 26 da lei federal nº 13.954/2019 e 
decreto nº 500/2020 do Estado do Pará, o benefício de pensão por morte, no 
valor de r$5.068,80 (cinco mil e sessenta e oito reais e oitenta centavos), 
em favor de GEorGiNa do carMo dE SoUZa MElo, na condição de compa-
nheira do ex-segurado José Santos de assunção Nascimento, pertencente ao 
quadro de inativos da Polícia Militar do Estado do Pará – PM/Pa, onde ocupou 
a graduação de cabo, mat. nº 5329396/1, falecido em 13/11/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo a data do óbito (13/11/2021), respeitando-
se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos deverão ser atualizados de acordo com o previsto no pa-
rágrafo §8º, art. 40 da constituição federal/1988, com redação dada pela 
Emenda constitucional nº 41/2003, c/c e art. 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836121
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.658 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/690684.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º inciso i e §5°, 
14, inciso X e §1°, 25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 36 e 36-a, 
caput e §2°, inciso ii, e 36-c da lei complementar nº 39/02, alterada pelas 
leis complementares nº. 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 
e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Esta-
dual nº 77/2019, o benefício de pensão por morte, no valor de r$4.142,24 
(quatro mil cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), em favor 
de MarilUcE BarBoSa da SilVa, na condição de cônjuge do ex-segurado 
João carlos Tavares da Silva, pertencente ao quadro de servidores ativos do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE/PA, onde ocupou o cargo de Oficial 
de Justiça avaliador, mat. 55557, falecido em 09/05/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003 c/c e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835983
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.681 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/273924.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1º, inciso 
ii, e §2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, c/c Parecer n° 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV e Súmulas Vincu-
lantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão 
por morte, no valor de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), em 
favor de Maria dE faTiMa da SilVa VaZ, na condição de cônjuge do ex-
segurado Josias de Souza Vaz, pertencente ao quadro de inativos da Secre-
taria de Estado Transportes – SETraN, onde ocupou o cargo de operador 
de fonia, matrícula n° 2046474/1, falecido em 14/02/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º, da lei comple-
mentar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, em razão do 
acúmulo da presente pensão por morte com benefício de aposentadoria junto a 
este regime Próprio de Previdência Social, nos termos do art. 31, §1º, inciso ii, 
tendo-se optado pelo recebimento integral do benefício de aposentadoria.
V – ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que o benefício atinja o valor do salário-mínimo, conforme o Parecer 
nº 062/2020-ProJUr/iGEPrEV e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836047

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3814 de 01 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/1268730.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, inciso 
ii, §2º, 36 e 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii, e 
§4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 e Súmulas Vinculantes 
15 e 16 do STf e Parecer n° 062/2020-ProJUr/iGEPrEV, o benefício de 
pensão por morte, no valor de r$ 1.212,00 (Hum mil, duzentos e doze 
reais), em favor de Maria dUlcirENE SalES doS SaNToS, na condição 
de cônjuge do ex-segurado rubens Mendonça dos Santos, pertencente ao 
quadro de servidores ativos da Secretaria de Estado de Saúde Pública do 
Estado do Pará – SESPa, onde ocupou o cargo de auxiliar de Saúde, mat. 
nº 5087694/1, falecido em 17/05/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(08/11/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003 c/c e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei com-
plementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, em 
razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de pensão 
por morte do regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município 
de Belém, nos termos do art. 31, §1º inciso ii, tendo optado a pensionista 
por receber integralmente o benefício de pensão por morte do regime Pró-
prio de Previdência dos Servidores do Município de Belém.
V - o valor do benefício decorre da aplicação das Súmulas Vinculantes 
nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, e em observância ao Parecer 
062/2020 – ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836049
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.620 de 21 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/258507.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1°, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1º, inciso 
ii e §2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$2.191,68 (dois 
mil, cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), em favor de 
JoSE fErrEira doS SaNToS, na condição de cônjuge da ex-segurada 
Maria Helena Mamede da costa Santos, pertencente ao quadro de servido-
res inativos da Secretaria de Estado de Educação, onde ocupou o cargo de 
professor classe especial, matrícula nº 289892/1, falecida em 12/02/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito, respeitando-se os valores, 
tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§ 8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda cons-
titucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, 
com redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei 
complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, 
em razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de 
aposentadoria do regime Próprio de Previdência Social, nos termos do art. 
31, §1º inciso ii, tendo optado a pensionista por receber integralmente 
o benefício de aposentadoria do regime Próprio de Previdência Social do 
Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836089
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3695 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2020/678647.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, 25-a, inciso ii, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei complemen-
tar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016, o benefício de pensão por morte, no valor 
de r$ 1.985,31 (Hum mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e 
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um centavos), em favor de aGUiNaldo daNTaS dE SoUZa, na condição 
de cônjuge da ex-segurada Sebastiana dantas de Sousa, pertencente ao 
quadro de servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, 
onde ocupou o cargo de assistente administrativo, mat. nº 348236/1, fa-
lecida em 13/04/2019.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento do interessado 
(04/09/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003 c/c e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835600
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3790 de 01 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2022/943492.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X, §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, o benefício 
de pensão por morte, no valor de r$ 7.618,44 (Sete mil, seiscentos e 
dezoito reais e quarenta e quatro centavos), em favor de Maria do car-
Mo SilVa PaNToJa, na condição de cônjuge do ex-segurado darcizio Eloi 
correa Pantoja, pertencente ao quadro de servidores inativos da Secretaria 
de Estado da fazenda – SEfa, onde ocupou o cargo de fiscal de receitas 
Estaduais, mat. nº 3246299-2, falecido em 19/05/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003 c/c e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835602
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.592 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/745347.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, o benefício 
de pensão por morte, no valor de r$ 4.723,39 (quatro mil, setecentos e 
vinte e três reais e trinta e nove centavos), em favor de SáVio aNTÔNio 
dE JESUS corrÊa, na condição de companheiro da ex-segurada ana Pe-
reira Borges, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, onde ocupou o cargo de Professor classe Especial, 
matrícula n° 415405/1, falecida em 29/04/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito da ex-segurada, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835605
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3760 de 28 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2022/670100, 2022/903454 E 2022/903578.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer 
técnico constante nos autos do Processo nº 2022/670100, 2022/903454 
E 2022/903578, ficando os percentuais assim distribuídos entre os depen-
dentes habilitados:
i.1 – 33,33% em favor de aNdrEa Marilia SaraH dE lUcENa, na condi-
ção de companheira, no valor atualizado de r$894,31 (oitocentos e noven-
ta e quatro reais e trinta e um centavos), com fundamento no que dispõem 
os artigos 6º, inciso i, 14, inciso X, §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, 
caput, 30, §2º, 36, 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complemen-

tar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º 
da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019.
i.2 – 33,33% em favor de caroliNa dE lUcENa caSTro, na condição 
de filha menor de 21 anos, no valor atualizado de R$894,31 (Oitocentos e 
noventa e quatro reais e trinta e um centavos), com fundamento no que 
dispõem os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput e 
§1º, 29, caput, 30, §2º, 36, 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei com-
plementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 
49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso 
ii e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019.
i.3 – 33,33% em favor de MiriaN SUElY dE lUcENa caSTro, na condição 
de filha menor de 21 anos, no valor atualizado de R$894,31 (Oitocentos e 
noventa e quatro reais e trinta e um centavos), com fundamento no que 
dispõem os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput e 
§1º, 29, caput, 30, §2º, 36, 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei com-
plementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 
49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso 
ii e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019.
Perfazendo o total atualizado de r$2.682,94 (dois mil, seiscentos e oitenta 
e dois reais e noventa e quatro centavos), provenientes do óbito do ex-se-
gurado Elio Solandro da Silva castro, pertencente ao quadro de servidores 
ativos da Polícia civil do Estado do Pará, onde ocupava o cargo de investi-
gador de Polícia, mat. nº 8400738/1, falecida em 05/05/2022.
iii - a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2021, com efei-
tos financeiros retroagindo a data do falecimento do ex-segurado (05/05/2022), 
respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iV – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
V – a perda da qualidade de um dos dependentes não implicará na rever-
são da respectiva cota individual, mantendo-se o valor da cota familiar 
acrescido das cotas individuais dos pensionistas remanescentes para fins 
de recálculo, conforme o disposto no art. 30, §2º, da lei complementar nº 
39/2002, com redação da lei complementar nº 128/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835609
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.771 de 28 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/81730, 2021/1113858, 2021/783721 E 
2021/1161967.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º inciso i e §5°, 
14, inciso X e §1°, 25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 36 e 36-a, 
caput e §2°, inciso ii, e 36-c da lei complementar nº 39/02, alterada 
pelas leis complementares nº. 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitu-
cional Estadual nº 77/2019, o benefício de pensão por morte, no valor de 
r$7.615,41 (sete mil seiscentos e quinze reais e quarenta e um centavos), 
em favor de dilMa ricHardEllE coVrE, na condição de cônjuge do ex-
segurado Paulo cezar Sobral correa, pertencente ao quadro de servidores 
ativos da assembleia legislativa do Estado do Pará - alEPa, onde ocupou o 
cargo de Técnico legislativo, mat. 00424, falecido em 29/12/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003 c/c e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835612
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.645 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/1178394 e 2022/595196.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, inciso 
ii e §2º, 36 e 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii, e §4º 
da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 e Súmulas Vinculantes 15 
e 16 do Supremo Tribunal federal e Parecer n° 062/2020-ProJUr/iGE-
PrEV, o benefício de pensão por morte, no valor de r$ 1.212,00 (Hum mil, 
duzentos e doze reais), em favor de Maria dE faTiMa dE SoUZa coSTa, 
na condição de cônjuge do ex-segurado carlos alberto oliveira da costa, 
pertencente ao quadro de servidores ativos da Polícia civil do Estado do 
Pará – Pc/Pa, onde ocupou o cargo de Vigilante, mat. nº 3281000/1, fale-
cida em 16/06/2021.
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ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(18/10/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003 c/c e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei com-
plementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, em 
razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de aposen-
tadoria do regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de 
castanhal, nos termos do art. 31, §1º inciso ii, tendo optado o pensionista 
por receber integralmente o benefício de aposentadoria do regime Próprio 
de Previdência dos Servidores do Município de castanhal.
V - ao valor do benefício será aplicada a diferença complementar, nos ter-
mos das Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, 
e em observância ao Parecer nº 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835619
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.510 de 15 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/624537.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e 
§5°, 14, inciso X e §1°, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36, 
36-a, caput, §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alte-
rada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda cons-
titucional Estadual nº 77/2019 c/c 33, §7º da constituição do Estado do 
Pará, com redação da Emenda constitucional nº 77/2019 c/c art. 201, §2º 
da constituição federal de 1988 e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 
do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão por morte, no valor 
de r$1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), em favor de TaTiaNa da 
ProVidENcia PirES Maia, na condição de companheira do ex-segurado 
Marcio andré Silva loureiro, pertencente ao quadro de servidores ativos 
da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, onde ocupava o cargo de 
Vigia, matrícula n° 57210698/1, falecido em 28/04/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(20/05/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que o mesmo atinja o valor do salário-mínimo, em atenção às Sú-
mulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal e ao art. 33, §7º, da 
constituição do Estado do Pará, com redação dada pela Emenda constitu-
cional Estadual nº 77/2019 c/c art. 201, §2° da constituição federal/1988.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835624
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.622 de 21 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/881167.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e §5°, 
14, inciso X e §1°, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36, 36-a, caput, 
§2º, inciso ii e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas 
leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Estadual 
nº 77/2019, o benefício de pensão por morte, no valor de r$3.299,81 (três 
mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), em favor de 
MariNEia GoMES do roSario coSTa, na condição de cônjuge do ex-segu-
rado Samuel correa costa, pertencente ao quadro de ativos da Secretaria de 
Estado de Educação - SEdUc, onde exerceu o cargo de Professor colaborador 
Nível Superior, mat. nº 778893/1, falecido em 13/04/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo ao requerimento administrativo 
(12/08/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835635

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3.348 de 06 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/1364260 E 2022/56900.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §5º, 25, 25-a inciso ii, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigo 24-f do decreto-lei nº 667/1969, 
inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 26 da lei federal nº 
13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado do Pará, o benefício de 
pensão por morte, no valor de r$4.910,72 (quatro mil, novecentos e dez 
reais e setenta e dois centavos), em favor de Maria do carMo SoarES 
MoraES, na condição de companheira do ex-segurado José do Socorro 
Pinto da costa, pertencente ao quadro de ativos da Polícia Militar do Es-
tado do Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de 2º Sargento, mat. 
5374316/1, falecido em 27/06/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respei-
tando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação 
e compensando-se eventuais valores pagos a maior até a concessão do 
benefício, conforme determina o § 4º do art. 75 da lei nº 5.251/1985, 
acrescido pela lei nº 6.049/1997.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c art. 45, §10 da constituição Estadual/1989, com 
redação da Emenda constitucional Estadual nº 15/1999, c/c e art. 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar 
nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 831248
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria ret. Ps Nº 3.549 de 14 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2019/.584179
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
Considerando a necessidade de retificação da data do óbito constan-
te na Portaria nº  3343/2021, publicada no Diário Oficial nº 34.824, de 
10/01/2022, resolve:
I – Retificar a Portaria 3.343 de 22 de novembro de 2021 que concedeu 
a pensão por morte, nos termos do parecer técnico constante nos autos 
do processo 2021/584179, em favor de NaZarE rodriGUES da SilVa 
BoTElHo, para que passe a constar a data correta do óbito do ex-segu-
rado Pedro da luz Botelho em 27/07/2018, permanecendo inalterados os 
seguintes fundamentos da concessão:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016, o benefício de pensão por morte, no valor 
de r$1.644,05 ( um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinco cen-
tavos), em favor de NaZarE rodriGUES da SilVa BoTElHo, na condição 
de cônjuge do ex-segurado Pedro da luz Botelho, pertencente ao quadro 
de servidores inativos da Secretaria de Estado de Educação-SEdUc, onde 
ocupou o cargo de agente de Portaria, mat. nº 1756170/1, falecido em 
27/07/2018.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/01/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no § 8º 
do art. 40 da constituição federal/1988, com redação dada pela Emen-
da constitucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 
39/2002, com redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 830322
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3446 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a liBEraÇÃo dE coTa do benefício previdenciário de PENSÃo 
Por MorTE - ProcESSoS Nº 2020/604660, 2020/716860, 2020/773762, 
2022/646053, 2020/593611, 2020/593267, 2020/593388, 2020/101430 
E 2020/659758.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais.
rESolVE:
i – liberar a cota-parte sobrestada de 25% da pensão instituída pela 
PORTARIA PS Nº 1996 de 28/08/2020 e modificada pela PORTARIA PS Nº 
511 de 26/02/2021, sobrestada em favor de outra interessada, de modo 
que as cotas se distribuam da seguinte maneira:
i.1 – 33,33% em favor de Joao VicTor PiNHEiro da SilVa, na condição 
de filho menor, no valor de R$2.095,20 (dois mil e noventa e cinco reais 
e vinte centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso 
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ii, 14, inciso iii, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 30, caput e §2º, 36 e 36-c 
da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G 
do decreto-lei nº 667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, 
artigo 26 da lei federal nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado 
do Pará;
i.2 – 33,33% em favor de raYaNE BEaTriZ do NaSciMENTo SilVa, na 
condição de filha menor, no valor de R$2.095,20 (dois mil e noventa e 
cinco reais e vinte centavos), com fundamento no que dispõem os ar-
tigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 30, caput 
e §2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c 
artigos 24-f e 24-G do decreto-lei nº 667/1969, inseridos pela lei federal 
nº 13.954/2019, artigo 26 da lei federal nº 13.954/2019 e decreto nº 
500/2020 do Estado do Pará;
i.3 – 33,34% em favor de PaUlo VicTor PiNHEiro da SilVa, na condição 
de filho menor, no valor de R$2.095,20 (dois mil e noventa e cinco reais 
e vinte centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso 
ii, 14, inciso iii, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 30, caput e §2º, 36 e 36-c 
da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G 
do decreto-lei nº 667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, 
artigo 26 da lei federal nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado 
do Pará.
Perfazendo o total atualizado de r$6.285,60 (seis mil, duzentos e oitenta 
e cinco reais e sessenta centavos), provenientes do óbito do ex-segurado 
Edilberto Pinheiro da Silva, pertencente ao quadro de inativos da Polícia Mi-
litar do Estado do Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de 3º Sargento, 
mat. nº 3355578/1, falecido em 16/05/2020.
ii – a liberação da cota-parte sobrestada se efetivará a partir de 
01/08/2022, com efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-
segurado, conforme disposto na PorTaria PS Nº 1996 de 28/08/2020 e 
na PorTaria PS Nº 511 de 26/02/2021.
III - Havendo extinção de cota-parte de algum beneficiário, esta será re-
vertida entre os demais dependentes, de acordo com a redação originária 
do art. 30, caput e §2º, da lei complementar nº 39/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 828319
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 2.761 de 07 de JUNHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSoS Nº 2021/622993, 2022/612714.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36-a, caput 
e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas 
leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 
e 128/2020, c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda constitucional 
Estadual nº 77/2019 c/c Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo 
Tribunal federal e o Parecer nº 062/2020-ProJUr/iGEPrEV, o benefício de 
pensão por morte, no valor de r$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), em 
favor de raiMUNda doS SaNToS fEio, na condição de cônjuge do ex-se-
gurado Gildo dE carValHo fEio, pertencente ao quadro de servidores 
ativos da Secretaria de Estado de Transportes - SETraN, onde ocupou o 
cargo de Braçal, sob a matrícula n° 2046911/1, falecido em 04/04/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iii – ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que a pensão atinja o valor do salário-mínimo, conforme as Súmulas 
Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, e em observância 
ao Parecer nº 062/2020-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 829379
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3497 de 14 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2020/658952 E 2021/373517.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1º, inciso 
i e §2º, 36, 36-a, caput e §2º, inciso ii, e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º 
da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 c/c as Súmulas Vinculantes 
nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal e o Parecer nº 062/2020-Pro-
JUr/iGEPrEV, o benefício de pensão por morte, no valor de r$1.212,00 
(um mil, duzentos e doze reais), em favor de raiMUNda NoNaTa BaSToS 

da SilVa, na condição de cônjuge do ex-segurado aNToNio faBiaNo ro-
driGUES da SilVa, pertencente ao quadro de servidores ativos da Secre-
taria de Estado da Saúde do Pará - SESPa, onde ocupou o cargo de agente 
administrativo, mat. nº 57190966/1, falecido em 13/05/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao requerimento (01/09/2020), respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de 
modo que a pensão atinja o valor do salário-mínimo, conforme o Parecer 
nº 062/2020-ProJUr/iGEPrEV e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 829393
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.458 de 13 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2022/103249.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e §5°, 
14, inciso X e §1°, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, inciso 
ii, 36, 36-a, caput, §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, al-
terada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda constitu-
cional Estadual nº 77/2019, o benefício de pensão por morte, no valor de 
r$2.749,85 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco 
centavos), em favor de aloNSo TaVarES da SilVa, na condição de cônju-
ge da ex-segurada Maria Eunice ferreira da Silva, pertencente ao quadro de 
ativos da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, onde exerceu o cargo 
de Professora classe Especial, mat. nº 264180/1, falecida em 29/10/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito da ex-segurada, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837771
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
PorTaria rET PS Nº 3.815 dE 01 dE aGoSTo dE 2022
dispõe sobre a revisão do benefício previdenciário de PENSÃo Por MorTE 
- ProcESSo Nº 2019/258691.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, 
no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar Estadual nº 39, de 
09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais,
Considerando o processo 2019/258691 referente a Reforma ex officio do 
bombeiro militar anderson Baia do rosário, a  qual não foi efetivada em 
função do seu falecimento, e considerando o disposto no art. 147 da lei 
5.251/86, resolve:
I – Retificar o valor dos proventos do benefício de pensão por morte con-
cedido pela Portaria nº 0545 de 26/02/2019, em favor de alBErTiNa do 
Socorro SoUZa dE SoUZa, genitora do ex-segurado anderson Baía do 
rosario, em decorrência do reconhecimento do seu direito à reforma ex of-
ficio, reconhecendo-o, pois, como se reformado fosse, para todos os efeitos 
legais, a contar do óbito, com fulcro no inciso ii do art. 106 e V do art. 108 
da lei 5.251/85, que passarão ao valor atualizado de r$4.744,49 (quatro 
mil, setecentos e quarenta  quatro reais e quarenta e nove centavos).
ii – a revisão do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com efeitos 
financeiros retroagindo à data do início do benefício da pensionista, efe-
tuando-se o encontro de contas entre o valor efetivamente pago e o valor 
decorrente da revisão, compensando-se eventuais valores pagos a maior 
até a concessão do benefício, conforme determina o § 4º do art. 75 da lei 
nº 5.251/1985, acrescido pela lei nº 6.049/1997.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 
40, §8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda 
constitucional nº 41/2003, c/c art. 45, §10 da constituição Estadual/1989, 
com redação dada pela Emenda constitucional Estadual nº 15/1999, c/
cart. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei 
complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837777
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3559 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2021/599696.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, 
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resolve:
I – Incluir a beneficiária CLARA GUEDES ALVES no rateio da pensão por 
morte concedida pela PorTaria PS Nº 2790 de 08 de junho de 2022, 
nos termos do parecer técnico constante nos autos do Processo nº 
2021/599696, ficando o percentual assim distribuído entre os dependentes 
habilitados:
i.1 - 50% em favor de JordaNNa EdUarda SaNT`aNa alVES, na condi-
ção de filho menor de 21 anos, no valor de R$1.563,83 (Hum mil, quinhen-
tos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), com fundamento no 
que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput 
e §1º, 29, caput, 30, caput, §2º, 31, §1°, inciso i e §2º, 36 e 36-a, caput 
e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas 
leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 
e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii, e §4º da Emenda constitucional 
Estadual nº 77/2019.
i.2 - 50% em favor de clara GUEdES alVES, na condição de cônjuge, no 
valor r$1.563,83 (Hum mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta 
e três centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 30, caput, 
§2º, 31, §1°, inciso i e ii, §2º, 36 e 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c 
da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, 
§1º, inciso ii, e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019.
Perfazendo o total de r$3.596,75 (Três mil, quinhentos e noventa e seis 
reais e setenta e cinco centavos), provenientes do óbito do ex-segurado 
Joao de oliveira alves filho, pertencente ao quadro de ativos da Secretaria 
de Estado de Saúde do Pará - SESPa, onde ocupou o cargo de Médico, sob 
a matrícula n° 97748/1, falecido em 16/03/2021.
II – A inclusão da beneficiária no rateio na pensão se efetivará a partir de 
01/08/2022, com efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-se-
gurado, respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época 
da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
IV – Ao valor da cota parte da beneficiária Clara Guedes Alves aplica o 
disposto no art. 31, §2º da lei complementar nº 39/2002, incluído pela 
lei complementar nº 128/2020, em razão do acúmulo da presente pensão 
por morte com benefício de pensão por morte no âmbito do regime próprio 
federal do Ministério da Saúde, com aposentadoria no regime geral de 
previdência social e com a pensão por morte da aeronáutica, tendo optado 
pelo benefício de Pensão por Morte do Ministério da Saúde, segundo crité-
rio do maior valor bruto.
V – a perda da qualidade de um dos dependentes não implicará na rever-
são da respectiva cota individual, mantendo-se o valor da cota familiar 
acrescido das cotas individuais dos pensionistas remanescentes para fins 
de recálculo, conforme o disposto no art. 30, caput e §2º, da lei comple-
mentar nº 39/2002, com redação da lei complementar nº 128/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 837781
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.554 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/681633.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, inciso 
i e §2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$1.220,36 (um 
mil e duzentos e vinte reais e trinta e seis centavos), em favor de aNa Ma-
ria carValHo do NaSciMENTo, na condição de cônjuge do ex-segurado 
ValENTiM SoarES do NaSciMENTo, pertencente ao quadro de inativos 
da Governadoria – casa civil, onde ocupou o cargo de Serviços Prestados, 
ref. 2, sob a matrícula n° 3165396/2, falecido em 22/04/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito (22/04/2022), respeitando-
se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei com-
plementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, em 
razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de pensão 
por morte do regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 31, 
§1º inciso i, tendo optado o pensionista por receber integralmente o bene-
fício do regime Geral de Previdência Social junto ao iNSS.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837785

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret Ps Nº  3.687 de 25 de JULHo de 2022

dispõe sobre a revisão do benefício previdenciário de PENSÃo Por MorTE 
- ProcESSo Nº 2019/79950.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais,
considerando o pedido de revisão formulado no processo nº 2019/50971, 
em razão da promoção post-mortem do ex-segurado Mario lopes de Melo 
à graduação de 3º Sargento, concedida pela Portaria nº 025/2011-cPP, 
publicada no Boletim Geral nº 088, de 10/05/2011, deferido nos autos do 
processo em epígrafe, resolve:
I – Retificar o valor dos proventos do benefício de pensão por morte con-
cedido pela Portaria nº  2528 de 14/09/2010, em favor de WaldENicE do 
Socorro GoNÇalVES, cônjuge do ex-segurado Mario lopes de Melo, em 
decorrência de sua promoção post mortem à graduação de 3º Sargento/
PM, efetivada pela Portaria nº 025/2011 – cPP, com fulcro no art. 64 da lei 
nº 5.251/1985 c/c o art. 11 da lei nº 8.230/2015, que passarão ao valor 
atualizado de r$3.327,28 (três mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte 
e oito centavos).
ii – a revisão do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com efeitos 
financeiros retroagindo à data do pedido de reconsideração interessada 
(22/05/2017), efetuando-se o encontro de contas entre o valor efetiva-
mente pago e o valor decorrente da revisão, compensando-se eventuais 
valores pagos a maior até a concessão do benefício, conforme determina 
o § 4º do art. 75 da lei nº 5.251/1985, acrescido pela lei nº 6.049/1997.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 
40, §8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda 
constitucional nº 41/2003, c/c art. 45, §10 da constituição Estadual/1989, 
com redação dada pela Emenda constitucional Estadual nº 15/1999, c/
cart. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei 
complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837469
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3752 de 27 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2022/656574
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem dos artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, 31, §1º, inciso ii e §2º, 
36, 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis comple-
mentares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016, 125/2019 
e 128/2020 c/c as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal 
federal e o Parecer nº 062/2020-ProJUr/iGEPrEV, o benefício de pensão 
por morte, no valor de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) em fa-
vor de laUdoMira da foNSEca coSTa, na condição de cônjuge do ex-se-
gurado carlos Barroso costa, pertencente ao quadro de servidores inativos 
da Secretaria Executiva de Transportes - SETraN, onde ocupou o cargo de 
auxiliar de operador, mat. nº2047772/1, falecido em 04/09/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(26/05/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
V - ao valor do benefício será adicionada diferença complementar, de modo 
que a pensão atinja o valor do salário-mínimo, conforme o Parecer nº 
062/2020-ProJUr/iGEPrEV e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do 
Supremo Tribunal federal;
iV - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei 
complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, 
em razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de 
aposentadoria, concedida pelo instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará - iGEPrEV, nos termos do art. 31, §1º inciso ii, tendo optado a 
pensionista por receber integralmente o benefício de aposentadoria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837479
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.440 de 12 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2021/1099511.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput, 29, caput, 31, §1º, inciso ii, 
e §2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$2.257,74 (dois 
mil e duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), em 



82  diário oficial Nº 35.074 Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

favor de lUiZ GUilHErME raMoS dE BarroS, na condição de compa-
nheiro da ex-segurada aNa cÉlia da SilVa GoMES, pertencente ao qua-
dro de servidores inativos da Secretaria de Educação do Estado do Pará - 
SEdUc, onde ocupou o cargo de Professor classe Especial, sob a matrícula 
n° 338141/1, falecida em 16/03/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(01/10/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º, da lei 
complementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, 
em razão do acúmulo da presente pensão por morte com proventos de ina-
tividade militar junto a este regime Próprio de Previdência Social, nos ter-
mos do art. 31, §1º inciso, ii, tendo o requerente optado pelo recebimento 
integral dos proventos de inatividade decorrentes das atividades militares.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837490
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.535 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2017/97767.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso V e § 
5º, 14, inciso i, 25, 25-a, inciso ii, 29 e 29-a, 36 e 36-c da lei comple-
mentar nº 39, de 09 de janeiro de 2002, alterada pelas leis complemen-
tares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006 e 70/2010, o benefício de pensão 
por morte, no valor de r$ 1.246,00 (um mil, duzentos e quarenta e seis 
reais), em favor de idaliNa MoNTEiro dE MoraES PErEira, na condição 
de genitora do ex-segurado Eliel Moraes Pereira, pertencente ao quadro 
de servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, onde 
ocupava o cargo de auxiliar operacional, sob matrícula nº 57213481/1, 
falecido em 27/09/2016.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do cancelamento do Benefício de 
Prestação continuada (30/04/2022), respeitando-se os valores, tabelas e 
percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos deverão ser atualizados de acordo com o previsto art. 
40 §8º da constituição federal de 1988, com redação dada pela Emen-
da constitucional nº 41/2003 c/c o art. 36-c da lei complementar nº 
39/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837577
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.434 de 12 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/1293545.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, 
inciso ii, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Es-
tadual nº 77/2019 c/c Parecer n° 062/2020-ProJUr/iGEPrEV e Súmulas 
Vinculantes 15 e 16 do STf, o benefício de pensão por morte, no valor de 
r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), em favor de EUfráZio alVES 
dE SoUZa, na condição de cônjuge da ex-segurada Maria das dores Barros 
de Souza, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc, onde exerceu o cargo de inspetor de alunos, mat. nº 
588610/1, falecida em 19/03/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo ao requerimento administrativo 
(11/11/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor do benefício será aplicada a diferença complementar, nos ter-
mos das Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, 
e em observância ao Parecer 062/2020 – ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837584

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3.872 de 03 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2021/1394208.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – incluir no benefício de pensão por morte concedida na PorTaria PS 
Nº 1.503, de 28 de março de 2022, o beneficiário ORLANDO PINHEIRO 
dE lEÃo JUNior, nos termos do parecer técnico constante nos autos do 
processo nº 2021/1394208, ficando os percentuais assim distribuídos 
entre os dependentes habilitados:
i.1) a contar de 10/10/2021:
i.1.a) 25% em favor de adriaN daVi corrEa araUJo, na condição de 
filho menor, no valor de R$557,76 (quinhentos e cinquenta e sete reais 
e setenta e seis centavos),  com fundamento no que dispõem os artigos 
6º inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 30, 
caput e §2º, 36-a, caput e §2º, inciso ii, e art. 36-c da lei complementar 
nº 39/02, alterada pelas leis complementares nº. 44/03, 49/05, 51/06, 
70/2010 e 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emen-
da constitucional Estadual nº 77/2019;
i.1.b) - 25% em favor de adriaNo BENJaMiM corrEa araUJo, na con-
dição de filho menor, no valor de R$557,76 (quinhentos e cinquenta e sete 
reais e setenta e seis centavos), com fundamento no que dispõem os ar-
tigos 6º inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 
30, caput e §2º, 30, caput e §2º, 36- a, caput e §2º, inciso ii, e art. 36-c 
da lei complementar nº 39/02, alterada pelas leis complementares nº. 
44/03, 49/05, 51/06, 70/2010 e 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, 
inciso ii e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019;
I.1.c) 25% em favor de ADRIELE CORREA ARAUJO, na condição de filha 
menor, no valor de r$557,76 (quinhentos e cinquenta e sete reais e seten-
ta e seis centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º inciso 
ii, 14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 30, caput e §2º, 
36- a, caput e §2º, inciso ii, e art. 36-c da lei complementar nº 39/02, 
alterada pelas leis complementares nº. 44/03, 49/05, 51/06, 70/2010 e 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda consti-
tucional Estadual nº 77/2019.
i.1.d) 25% em favor de orlaNdo PiNHEiro dE lEÃo JUNior, na condição 
de companheiro, no valor de r$557,76 (quinhentos e cinquenta e sete reais 
e setenta e seis centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, 
inciso i, 14, inciso X e §3º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 30, 
caput e §2º, 36-a, caput e §2º, inciso ii, e art. 36-c da lei complemen-
tar nº 39/02, alterada pelas leis complementares nº. 44/03, 49/05, 51/06, 
70/2010 e 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda 
Constitucional Estadual nº 77/2019, sob a forma de quitação definitiva.
Perfazendo o total de r$2.231,03 (dois mil, duzentos e trinta e um reais 
e três centavos), provenientes do óbito da ex-segurada Miriam cathy oli-
veira correa, pertencente ao quadro de servidores ativos da Secretaria 
de Estado de Esporte e lazer - SEEl, onde ocupou o cargo de Técnico em 
Gestão de Esporte, matrícula nº 55585541/2, falecida em 10/10/2021.
i.2) a contar de 01/02/2022:
i.2.a) 33,33% em favor de adriaN daVi corrEa araUJo, na condição 
de filho menor, no valor de R$661,05 (seiscentos e sessenta e um reais e 
cinco centavos),  com fundamento no que dispõem os artigos 6º inciso ii, 
14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 30, caput e §2º, 
36- a, caput e §2º, inciso ii, e art. 36-c da lei complementar nº 39/02, 
alterada pelas leis complementares nº. 44/03, 49/05, 51/06, 70/2010 e 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda consti-
tucional Estadual nº 77/2019;
i.2.b) 33,33% em favor de adriaNo BENJaMiM corrEa araUJo, na con-
dição de filho menor, no valor de R$661,05 (seiscentos e sessenta e um re-
ais e cinco centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º inciso 
ii, 14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 30, caput e §2º, 
36- a, caput e §2º, inciso ii, e art. 36-c da lei complementar nº 39/02, 
alterada pelas leis complementares nº. 44/03, 49/05, 51/06, 70/2010 e 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda consti-
tucional Estadual nº 77/2019;
I.2.c) 33,33% em favor de ADRIELE CORREA ARAUJO, na condição de filha 
menor, no valor de r$661,05 (seiscentos e sessenta e um reais e cinco cen-
tavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º inciso ii, 14, inciso iii, 
25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 30, caput e §2º, 36- a, caput e §2º, 
inciso ii, e art. 36-c da lei complementar nº 39/02, alterada pelas leis com-
plementares nº. 44/03, 49/05, 51/06, 70/2010 e 110/2016 e 128/2020 c/c 
art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019.
Perfazendo o total de r$1.983,14 (um mil, novecentos e oitenta e três 
reais e quatorze centavos).
II – A inclusão do beneficiário se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito da ex-segurada, respei-
tando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – a perda da qualidade de um dos dependentes não implicará na reversão 
da respectiva cota individual, mantendo-se o valor da cota familiar acrescido 
da(s) cota(s) individuais do(s) pensionista(s) remanescente(s) para fins de 
recálculo, conforme disposto no art. 30, § 2º, da lc nº 039/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 837591



diário oficial Nº 35.074   83Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria Ps Nº 3.619 de 20 de JULHo de 2022

diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/774368.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, inciso 
ii e §2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$2.932,33 (dois 
mil novecentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos), em favor de 
Maria coNcEiÇÃo oliVEira coSTa, na condição de cônjuge do ex-segu-
rado Pio Moerbeck da Costa, pertencente ao quadro de inativos da Secre-
taria de Estado de Educação - SEdUc, onde exerceu o cargo de Professor 
Titular, mat. nº 3187497/1, falecido em 02/03/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito do ex-segurado, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei com-
plementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, em 
razão do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de aposen-
tadoria do regime Próprio de Previdência Social da União, nos termos do 
art. 31, §1º inciso ii, tendo optado a pensionista por receber integralmente 
o benefício de aposentadoria do Ministério da Saúde.
iV – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837601
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.448 de 13 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2020/83106.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1°, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei com-
plementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 
49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c Súmulas Vinculantes nº 15 e 
nº 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão por morte, no 
valor de r$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), em favor de MariZa 
VaNZElEr caldaS, na condição de cônjuge do ex-segurado ivan Jorge 
freitas caldas, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado 
de Educação - SEdUc, onde ocupou o cargo de Vigia, mat. nº 18325/2, 
falecido em 28/05/2019.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, retroa-
gindo à data requerimento administrativo (03/02/2020), respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c art. 45, §10 da constituição Estadual/1989, com 
redação da Emenda constitucional Estadual nº 15/1999, c/c e art. 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar 
nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837604
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
PorTaria rET PS Nº 3.431 dE 12 dE JUlHo dE 2022
dispõe sobre a revisão do benefício previdenciário de PENSÃo Por MorTE 
- ProcESSo Nº 2021/544718.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, 
no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar Estadual nº 39, de 
09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais,
considerando o pedido de revisão formulado no processo nº 2021/544718, 
em razão da promoção post-mortem do ex-segurado Gilvandro Valen-
tim ferreira à graduação de 2º Sargento/PM, concedida pela Portaria nº 
036/2021-cPP, publicada no Boletim Geral nº 070 de 13/04/2021, deferido 
nos autos do processo em epígrafe, resolve:
I – Retificar o valor dos proventos do benefício de pensão por morte 
concedido pela PorTaria PS Nº 1.118, de 30/04/2021, em favor de 
MarcEli ModESTo fraNco, companheira do ex-segurado Gilvandro 
Valentim ferreira, em decorrência de sua promoção post-mortem à 
graduação de 2º Sargento/PM, efetivada pela Portaria nº 036/2021-
cPP, com fulcro no art. 64 da lei nº 5.251/1985 c/c o art. 11 da lei nº 
8.230/2015, que passarão ao valor atualizado de r$ 4.720,86 (quatro mil 
setecentos e vinte reais e oitenta e seis centavos).
ii – a revisão do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com efeitos 
financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado (21/09/2020), efe-
tuando-se o encontro de contas entre o efetivamente pago e o novo valor 
inicial dos proventos, compensando-se eventuais valores pagos a maior 
até a concessão do benefício, conforme determina o § 4º do art. 75 da lei 
nº 5.251/1985, acrescido pela lei nº 6.049/1997.

iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c art. 45, §10 da constituição Estadual/1989, com 
redação dada pela Emenda constitucional Estadual nº 15/1999, c/c art. 
36-c da lei complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei com-
plementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837606
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.768 de 28 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/856571.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, o benefício 
de pensão por morte, no valor de r$3.873,16 (três mil, oitocentos e se-
tenta e três reais e dezesseis centavos), em favor de claUdio aMaral 
oliVEira, na condição de cônjuge da ex-segurada Sonia Maria de almeida 
oliveira, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc, onde ocupou o cargo de Professor classe Especial, 
matrícula n° 352896/1, falecida em 09/12/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(06/07/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837609
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ 

– iGePreV
Portaria Ps Nº 3.821 de 01 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/700087.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a caput e §1º, 29 caput, 36, 36-a, caput e 
36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementa-
res nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c o 
art. 9º, §1º, inciso ii e §4º, da Emenda constitucional Estadual nº 77/2019 
c/c art. 201, §2º da constituição federal de 1988 e as Súmulas Vinculantes 
nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal federal, o benefício de pensão por mor-
te no valor de r$1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), em favor de 
ZUNilda NUNES da SilVa, na condição de cônjuge do ex-segurado rai-
MUNdo MarcElo da SilVa, pertencente ao quadro de servidores ativos 
da Secretaria de Estado de Transportes - SETraN, onde exerceu o cargo de 
Braçal, mat. nº 2046261/1, falecido em 29/01/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(03/06/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ao valor do benefício será aplicada a diferença complementar, nos 
termos do art. 33, §7º da constituição do Estado do Pará, com redação 
da Emenda constitucional nº 77/2019 c/c art. 201, §2º da constituição 
federal de 1988 e as Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo 
Tribunal federal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837615
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.633 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2022/740280.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput, 29, caput, 31, §1º, inciso ii, 36 
e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complemen-
tares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, 
o benefício de pensão por morte, no valor de r$44.387,56 (quarenta e 
quatro mil e trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), 
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em favor de roSa MarQUES PESSoa, na condição de companheira do 
ex-segurado JacKSoN fElGUEiraS rEiS, pertencente ao quadro de servi-
dores inativos da Secretaria de Estado da fazenda - SEfa, onde ocupou o 
cargo de fiscal de Tributos Estaduais, sob a matrícula n° 45209/1, falecido 
em 21/05/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV - ao valor dos proventos será aplicado o limite previsto no art. 37, inciso 
Xi, da constituição federal de 1988.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837628
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.594 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2022/234882.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 
14, inciso X e §1º, 25, inciso i, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1º, 
inciso i, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$3.876,94 (três 
mil e oitocentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), em 
favor de Maria daS dorES caBral dE MElo, na condição de cônjuge 
do ex-segurado raiMUNdo EdiValdo GoMES dE MElo, pertencente ao 
quadro de servidores inativos da assembleia legislativa do Estado do Pará 
- alEPa, onde ocupou o cargo de agente de serviços Gerais, sob a matrí-
cula n° 00602.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837638
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.678 de 25 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2019/.82193
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
considerando o pedido de revisão formulado pela pensionista Eliana do 
Socorro lima rodrigues no processo nº 2019/82193, com fundamento na 
lei 8.229, de 13/07/2015. resolve:
i – atualizar o valor dos proventos de pensão constantes na Portaria 0543 
de 01 de junho de 2017 que concedeu a pensão por morte nos termos do 
parecer técnico constante nos autos do processo 2016/308565, em favor 
de EliaNa do Socorro liMa rodriGUES, em razão da majoração do 
percentual da parcela risco de vida para 100% com fundamento na lei 
8.229/2015, alterando assim o valor atual do benefício, que passará ao 
valor de r$ 15.326,32 ( quinze mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta 
e dois centavos)
ii – a atualização do valor do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
sem efeitos financeiros retroativos, em consonância com a decisão de DI-
rEX datada de 28/09/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837660
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.757 de 27 de JULHo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2022/119656.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e 
§5°, 14, inciso X e §1°, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36, 36-
a, caput, §2º, inciso ii e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, alte-
rada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda consti-
tucional Estadual nº 77/2019, o benefício de pensão por morte, no valor 
de r$ 1.763,65 (um mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e 
cinco centavos), em favor de Maria daS GraÇaS PacHEco dE oliVEira, 
na condição de cônjuge do ex-segurado Manoel Marques de oliveira, per-
tencente ao quadro de ativos da Secretaria de Estado de desenvolvimento 

agropecuária e da Pesca – SEdaP, onde ocupava o cargo de assistente 
administrativo, matrícula n° 349631/2, falecido em 26/10/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(31/01/2022), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837682
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.670 de 25 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2021/740048.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º inciso ii, 14, 
inciso iii, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 30 caput e §2º, 36, 
36-a, caput e §2°, inciso ii, e 36-c da lei complementar nº 39/02, alte-
rada pelas leis complementares nº. 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 
e 110/2016e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emenda cons-
titucional Estadual nº 77/2019, o benefício de pensão por morte, no valor 
de r$2.187,58 (dois mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e oito 
centavos), em favor de dEliS GaBriEllY SoUZa MENEZES, na condição 
de filha menor da ex-segurada Maria Eliete Moreira de Souza, pertencente 
ao quadro de ativos da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, onde 
exerceu o cargo de Professora classe ii, mat. nº 486337/4, falecida em 
26/10/2020, sob a forma de quitação definitiva.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo ao requerimento administrativo 
(06/07/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837688
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.888 de 04 de aGosto de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/320539.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i e 
§5°, 14, inciso X e §1°, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36, 36-
a, caput, §2º, inciso ii e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, alte-
rada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 
110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda constitu-
cional Estadual nº 77/2019, o benefício de pensão por morte, no valor de 
r$ 1.651,85 (um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco 
centavos), em favor de GErEMiaS BarBoSa dE alMEida, na condição de 
cônjuge da ex-segurada Neila Maria cambuí de almeida, pertencente ao 
quadro de ativos da Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, onde 
ocupou o cargo de auxiliar de administração, matrícula n° 3268144/1, 
falecida em 17/08/2020.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo 
(24/03/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837697
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
PorTaria PS N° 3.887 dE 04 dE aGoSTo dE 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2016/359038.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – liberar a cota sobrestada e incluir no benefício de pensão por morte, 
concedido no processo n° 2020/322056, o beneficiário JOÃO VITOR DE 
MElo MarTiNS, nos termos do parecer técnico constante nos autos do 
Processo 2016/359038, ficando os percentuais assim distribuídos entre os 
dependentes habilitados:
i.1 – a contar de 28/06/2016:
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i.1.a – 100% em favor de JoÃo ViTor dE MElo MarTiNS, na condição 
de filho menor, no valor de R$4.546,78 (quatro mil quinhentos e quarenta 
e seis reais e setenta e oito centavos), com fundamento no que dispõe, os 
artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, 25-a, inciso ii, 29, caput, 30, caput 
e §2º, 36 e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016, 
sob forma de quitação definitiva.
Perfazendo o total de r$4.546,78 (quatro mil quinhentos e quarenta e seis 
reais e setenta e oito centavos).
i.2 – a contar de 23/04/2020:
i.2.a – 50% em favor de JoÃo ViTor dE MElo MarTiNS, na condição de 
filho menor, no valor de R$2.554,96 (dois mil quinhentos e cinquenta e 
quatro reais e noventa e seis centavos), com fundamento no que dispõe, os 
artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, 25-a, inciso ii, 29, caput, 30, caput 
e §2º, 36 e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016, 
sob forma de quitação definitiva.
i.2.b – 50% em favor de Maria Goretti falcão de farias Martins, na condi-
ção de cônjuge, no valor de r$2.554,96 (dois mil quinhentos e cinquenta 
e quatro reais e noventa e seis centavos), com fundamento no que dispõe, 
os artigos 6º, inciso i, 25, 25-a, inciso ii, 29, 29-a e 30, caput e §2º, 36 e 
36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementa-
res nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016.
i.3 – a contar de 14/04/2021:
i.2.a – 100% em favor de Maria Goretti falcão de farias Martins, na condi-
ção de cônjuge, no valor atualizado de r$5.935,86 (cinco mil novecentos 
e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), com fundamento no que 
dispõe, os artigos 6º, inciso i, 25, 25-a, inciso ii, 29, 29-a e 30, caput e 
§2º, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis com-
plementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016.
Perfazendo o total de r$5.109,91 (cinco mil cento e nove reais e noventa 
e um centavos), provenientes do óbito do ex-segurado Julio Bessa Mar-
tins, pertencente ao quadro de ativos da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública - SESPa, onde ocupou o cargo de Terapeuta ocupacional, mat. nº 
5156866/1, falecido em 28/06/2016.
II – A inclusão do beneficiário no rateio da pensão se efetivará a partir de 
01/08/2022, com efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-se-
gurado, respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época 
da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, §8º 
da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda constitucional 
nº 41/2003, c/c art. 45, §10 da constituição Estadual/1989, com redação da 
Emenda constitucional Estadual nº 15/1999, c/c e art. 36-c da lei comple-
mentar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
IV – Havendo extinção de cota-parte de algum beneficiário, esta será re-
vertida entre os demais dependentes, de acordo com a redação originária 
do art. 30, caput e § 2º, da lei complementar nº 39/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837708
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.553 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE – ProcESSo Nº 2021/1069421.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer técni-
co constante nos autos do Processo nº 2021/1069421, ficando os percen-
tuais assim distribuídos entre os dependentes habilitados:
  i.1 – 50% em favor de iSiS Maria SilVa dE JESUS SaNToS, na condi-
ção de filha menor, no valor de R$1.087,58 (um mil e oitenta e sete reais 
e cinquenta e oito centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 
6º inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput e §1°, 29, caput, 30, 
caput e §2º, 36, 36-a, caput e §2°, inciso ii, e 36-c da lei complementar 
nº 39/02, alterada pelas leis complementares nº. 44/03, 49/05, 51/06, 
70/2010 e 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §1°, inciso ii e §4º da Emen-
da constitucional Estadual nº 77/2019.
  i.2 – 50%, do valor total do benefício deverá permanecer sobres-
tado aguardando a conclusão da análise dos processos de pensão nº 
2021/870230 e 2021/1068965,  em nome de Valdenisia Matos de Jesus 
Santos e Patrícia de Nazaré Souza da Silva, ressalvando que, no caso de 
indeferimento, a cota será redistribuída automaticamente ao beneficiário 
restante.
Perfazendo o total de r$2.175,17 (dois mil cento e setenta e cinco reais 
e dezessete centavos), provenientes do óbito do ex-segurado otávio de 
Jesus Santos, pertencente ao quadro de ativos da Tribunal de Justiça do 
Pará – TJ/Pa, onde ocupou o cargo de auxiliar Judiciário, mat. nº 124184, 
falecido em 07/07/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito, respeitando-se os valores, tabelas 
e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837926

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
PorTaria rET PS Nº 3.910 dE 05 dE aGoSTo dE 2022
dispõe sobre a rEVisão do benefício previdenciário de PENSÃo Por Mor-
TE - ProcESSo Nº 2021/1463871.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
considerando a necessidade de revisão da pensão por morte concedida 
nos processos nº 2020/620124, 2020/625295 e 2017/198775, em 
razão da averbação de Tempo de contribuição no cálculo do Valor do 
Benefício concedido originalmente por meio da PorTaria PS Nº 1.526 de 
02/06/2021, deferida nos autos dos processos em epígrafe, resolve:
i – atualizar o valor dos proventos do benefício de pensão por morte 
concedido pela PORTARIA PS Nº 1.526 de 02/06/2021, ficando os 
percentuais assim distribuídos entre os dependentes habilitados:
i.1 – 50% em favor de roSaNGEla GoNÇalVES roMÃo, na condição de 
companheira, no valor de r$1.370,66 (um mil, trezentos e setenta reais e 
sessenta e seis centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, 
inciso i, 14, inciso X, §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput  e §1º, §2º, 29, caput 
, 36, 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar nº 39/2002, 
alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 
70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §4º da Emenda constitucional 
Estadual nº 77/2019.
i.2 – 50% em favor de carla EdUarda NaSciMENTo carValHo, na 
condição de filha menor, no valor de R$1.370,66 (um mil, trezentos e se-
tenta reais e sessenta e seis centavos), com fundamento no que dispõem 
os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso ii, 25-a, caput  e §1º, §2º, 
29, caput , 36, 36-a, caput e §2º, inciso ii e 36-c da lei complementar 
nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020 c/c art. 9º, §4º da Emenda 
constitucional Estadual nº 77/2019.
Perfazendo o total de r$2.741,32 (dois mil, setecentos e quarenta e um re-
ais e trinta e dois centavos), provenientes do óbito do ex-segurado Vicente 
de Paulo Marçal de carvalho, pertencente ao quadro de servidores ativos 
da Polícia civil do Estado, onde ocupava o cargo de investigador de Polícia, 
mat. nº 5462959/1, falecido em 20/04/2020.
ii – a revisão do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, com efeitos 
financeiros retroagindo à data dos respectivos requerimentos administra-
tivos: em 20/08/2020 para a companheira rosangela Gonçalves romão, 
e em 21/08/2020 para a filha menor Carla Eduarda Nascimento Carvalho, 
efetuando-se o encontro de contas entre o efetivamente pago e o novo va-
lor inicial dos proventos, respeitando-se os valores, tabelas e percentuais 
vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003 c/c e art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
iV – ficam mantidos os demais termos da concessão constantes na 
PorTaria PS Nº 1.526 de 02/06/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 837899
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.615 de 20 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/1462444.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 36 e 36-c da 
lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 128/2020, o benefí-
cio de pensão por morte, no valor de r$3.057,58 (três mil e cinquenta e 
sete reais e cinquenta e oito centavos), em favor de adErcÍrio da crUZ 
lEiTE, na condição de cônjuge da ex-segurada Maria do Socorro ferreira 
leite, pertencente ao quadro de inativos da Secretaria de Estado de Edu-
cação - SEdUc, onde ocupou o cargo de Professor classe Especial, mat. nº 
266710/1, falecida em 26/03/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/08/2022, 
com efeitos financeiros retroagindo ao requerimento administrativo 
(17/11/2021), respeitando-se os valores, tabelas e percentuais vigentes 
à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837906
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria Ps Nº 3.625 de 21 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSoS Nº 2021/903627, 2021/903972, 2021/916625 e 
2021/916616.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais,



86  diário oficial Nº 35.074 Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

considerando o indeferimento do pedido de pensão por morte solicitado 
por meio dos processos nº 2021/903627, 2021/903972, 2021/916625 e 
2021/916616, resolve:
i – liberar as cotas sobrestadas por meio da PorTaria PS Nº 2.827 
de 28/09/2021, ficando os percentuais assim distribuídos entre os 
dependentes habilitados:
  i.1 – a contar de  14/06/2021:
i.1.1 – 33,34% em favor de PaUlo cESar GoUlarT SENa JUNior, na 
condição de filho menor, no valor de R$1.489,58 (um mil quatrocentos 
e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), com fundamento no 
que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, 25-a, inciso i, 29, 
29-a, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c 
artigos 24-f e 24-G do decreto-lei nº 667/1969, inseridos pela lei federal 
nº 13.954/2019, artigo 26 da lei federal nº 13.954/2019 e decreto nº 
500/2020 do Estado do Pará.
i.1.2 – 33,33% em favor de PaUla EMaNUEllE dE alMEida SENa, na 
condição de filha menor, no valor de R$1.489,58 (um mil quatrocentos 
e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), com fundamento no 
que dispõem os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, 25-a, inciso i, 29, 
29-a, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c 
artigos 24-f e 24-G do decreto-lei nº 667/1969, inseridos pela lei federal 
nº 13.954/2019, artigo 26 da lei federal nº 13.954/2019 e decreto nº 
500/2020 do Estado do Pará.
i.1.3 – 33,33% em favor de SaMUEl do NaSciMENTo SENa, na condição 
de filho menor, no valor de R$1.489,58 (um mil quatrocentos e oitenta e 
nove reais e cinquenta e oito centavos), com fundamento no que dispõem 
os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 36 e 36-c 
da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 
44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G 
do decreto-lei nº 667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, 
artigo 26 da lei federal nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado 
do Pará
Perfazendo o total de r$4.468,75 (quatro mil quatrocentos e sessenta e 
oito reais e setenta e cinco centavos).
i.2 – a contar de  02/02/2022:
i.2.1 – 50% em favor de PaUla EMaNUEllE dE alMEida SENa, na condi-
ção de filha menor, no valor de R$2.382,06 (dois mil trezentos e oitenta e 
dois reais e seis centavos), com fundamento no que dispõem os artigos 6º, 
inciso ii, 14, inciso iii, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei com-
plementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 
49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G do decre-
to-lei nº 667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 26 
da lei federal nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado do Pará.
i.2.1 – 50% em favor de SaMUEl do NaSciMENTo SENa, na condição de 
filho menor, no valor de R$2.382,06 (dois mil trezentos e oitenta e dois 
reais e seis centavos),  com fundamento no que dispõem os artigos 6º, 
inciso ii, 14, inciso iii, 25, 25-a, inciso i, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei com-
plementar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 
49/2005, 51/2006, 70/2010 e 110/2016 c/c artigos 24-f e 24-G do decre-
to-lei nº 667/1969, inseridos pela lei federal nº 13.954/2019, artigo 26 
da lei federal nº 13.954/2019 e decreto nº 500/2020 do Estado do Pará
Perfazendo o total de r$ 4.764,13 (quatro mil setecentos e sessenta e 
quatro reais e treze centavos), provenientes do óbito do ex-segurado Paulo 
cesar Goulart Sena, pertencente ao quadro de ativos da Polícia Militar do 
Estado do Pará – PM/Pa, onde ocupou a graduação de 2º Sargento, mat. 
nº 5585317/1, falecido em 14/06/2021.
ii – a liberação de cota efetivará a partir de 01/08/2022, com efeitos 
financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, mantendo-se os 
demais termos da PorTaria PS Nº 2.827 de 28/09/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 837911

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 
sociaL do estado do ParÁ

Portaria rr Nº 3.656 de 22 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1255615.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alí-
nea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a re-
dação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto 
nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº 142/2021, do 1° SGT PM rG 19287 
adilSoN da SilVa da Hora, Mf 5374928/1, lotado no 23ª companhia 
independente da Polícia Militar do Estado do Pará (Novo repartimento), 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 7.572,88 (sete 
mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme 
abaixo discriminados:

Soldo de 1º SarGENTo/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40%  486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65

representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.294,51

adicional de inatividade - 35%  1.963,34
Total de Proventos 7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834267
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.478 de 14 de JULHode 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex
-officio por promoção por tempo de serviço ‘A PEDIDO’-processo nº 
2021/1267614.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 1º Sargento PM 
rG 20428 alciNÉio MiraNda MENdES, mat. nº 5374430/1, pertencente 
ao efetivo do 13º Batalhão de Polícia de Militar do Estado do Pará (Tucuruí), 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 7.146,24 (sete mil, 
cento e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), conforme abaixo 
discriminados:

Soldo de 1º SarGENTo/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 40%  486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65

representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.221,58

adicional de inatividade - 35%  1.852,73
Total de Proventos 7.146,24

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834269
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.537 de 18 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1269190.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, 
da constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da 
lei nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 
134, parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso iV, 
alínea “b”, do decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto 
nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 
2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 
3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 
da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; 
art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei comple-
mentar nº 142/2021, do 3º Sargento PM rG 25414 alVaro HElENo doS 
SaNToS, matrícula nº 5728630/1, pertencente ao efetivo da 1ª compa-
nhia independente da Polícia Militar do Estado do Pará - ciPM (Salinopolis), 
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percebendo nessa situação os proventos mensais de r$6.932,91 (seis mil, 
novecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), conforme abai-
xo discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 20%

Gratificação de Localidade Especial - 30%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
243,10
364,65
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.185,11
1.797,42
6.932,91

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834270
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.290 de 05 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1285558.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item 
i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 1º Sargento PM 
rG 17680, aNTÔNio carloS da SilVa NaSciMENTo, mat. nº 5207819/1, 
lotado no Batalhão de Polícia rodoviária da Policia Militar do Estado do 
Pará (Marituba), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e um centa-
vos), conforme abaixo discriminados:
Soldo de 1º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 30%  364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.185,11
adicional de inatividade - 35%  1.797,42
Total de Proventos 6.932,91
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 
142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834273
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.636 de 21 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-of-
ficio por promoção por tempo de SERVIÇO-PROCESSO nº 2021/1299462.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 de 
09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item 
i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 1° Sargento PM 
rG 18780 aNTÔNio dE JESUS cHaVES doS SaNToS, mat. nº 5359538/1, 
lotado na companhia comando e Serviços comando Geral da Polícia Militar 
do Estado do Pará (distrito de icoaraci), percebendo nessa situação os pro-
ventos mensais de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e 
noventa e um centavos), conforme abaixo discriminados:
Soldo de 1º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 30%  364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50

Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.185,11
adicional de inatividade - 35%  1.797,42
Total de Proventos 6.932,91
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 
142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834275
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.340 de 05 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1233701.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, 
do 1º Sargento PM rG 11635, aNTÔNio JorGE dE caSTro XaViEr, mat. 
nº 5052912/2, pertencente ao efetivo da 14ª companhia independente de 
Polícia Militar do Estado do Pará (Tomé-açu), percebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$ 7.359,55 (sete mil, trezentos e cinquenta e 
nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM    1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40%  486,20

Gratificação de Localidade Especial - 30%
indenização de Tropa - 10% 

  364,65
 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%

  1.215,50
  364,65

representação por Graduação - 35% 425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.258,04

adicional de inatividade - 35%   1.908,03 
Total de Proventos  7.359,55

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834277
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.332 de 06 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex
-officio por promoção por tempo de serviço ‘A PEDIDO’ - processo nº 
2021/1303099.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº 142/2021, do SUBTENENTE PM 
rG 23649, arioSToN alVES dE liMa, mat. nº 5621712/1, pertencente ao 
efetivo do 3º Batalhão da Polícia de Militar do Estado do Pará (Santarém), 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 7.572,88 (sete 
mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme 
abaixo discriminados:

Soldo de SUBTENENTE/PM 1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40% 486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65

representação por Graduação - 35% 425,42
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Gratificação por Tempo de Serviço - 30% 1.294,51
adicional de inatividade - 35% 1.963,33

Total de Proventos 7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834278
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.614 de 20 de JULHode 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-offi-
cio por promoção por tempo de serviço-processo nº 2021/1243430.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício”para a Reserva Remunerada, na mesma graduação, de 
acordo com o art. 10, inciso i, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e alterações da 
lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV do decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria 
“c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do de-
creto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 
3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 
4.491/1973 com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, 
do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 2º Sargento PM rG 
24160, carloS aUGUSTo SoUSa, mat. nº 5700744/1, pertencente ao efetivo do 
1º Batalhão da Polícia de Militar do Estado do Pará - BPM (Belém), percebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$6.719,60 (seis mil, setecentos e dezenove reais 
e sessenta centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%  243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%  243,10
indenização de Tropa - 10%  121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%  1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,42

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.148,65
adicional de inatividade - 35%  1.742,12

Total de Proventos  6.719,60

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834279
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.483 de 14 de JULHode 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-officio 
por promoção por tempo de serviço ‘A PEDIDO’-processo nº 2021/1246854.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma graduação, 
de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e al-
terações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV do decreto nº 2.940/1983; 
art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-
drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 
1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 
4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 1º da 
lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 
da lc nº142/2021, do 1º Sargento PM rG 17958 claUdoMiro doS SaN-
ToS cUNHa, mat. nº 5198046/1, pertencente ao efetivo do 10º Batalhão de 
Polícia de Militar do Estado do Pará (icoaraci), percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais 
e noventa e um centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º SarGENTo/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 30%  364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65

representação por Graduação - 35%  425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.185,11
adicional de inatividade - 35%  1.797,42

Total de Proventos 6.932,91

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834280
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.476 de 13 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1234298.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará- iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº142/2021 e art. 
5º, inciso i, da constituição federal de 1988, da 2º Sargento PM rG 25773 
clEicE rEGiNa coNcEiÇÃo coSTa, mat. nº 5736668/1, lotada na corre-
gedoria Geral da Polícia Militar do Estado do Pará (Belém), percebendo nes-
sa situação os proventos mensais de r$ 6.461,15 (seis mil, quatrocentos 
e sessenta e um reais e quinze centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%  243,10
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 25% 957,21
adicional de inatividade - 35% 1.675,11

Total de Proventos 6.461,15

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834281
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.654 de 22 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1218411.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a reserva remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 1° SGT PM 
rG 18477 JoÃo ViEGaS diaS, Mf 5201411/1, lotado no 14º Batalhão de 
Polícia Militar do Estado do Pará (Barcarena), percebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$ 7.359,55 (sete mil, trezentos e cinquenta e 
nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º SarGENTo/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 30%  364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65

representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.258,04

adicional de inatividade - 35%  1.908,03

Total de Proventos 7.359,55
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ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834282
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.278 de 05 de JULHo de 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-offi-
cio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/941143.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma graduação, de 
acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e alterações 
da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto nº 2.940/1983; 
art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-
drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 
1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 
4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 1º da 
lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da 
lc nº142/2021, do 2º Sargento PM rG 12345, JoSÉ arMaNdo rEiS da coSTa, 
mat. nº 3391493/1, lotado na diretoria Geral de Pessoal da Policia Militar do 
Estado do Pará (distrito de icoaraci), percebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e 
um centavos), conforme abaixo discriminados:
Soldo de 2º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 30%  364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.185,11
adicional de inatividade - 35%  1.797,42
Total de Proventos 6.932,91
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respeitando 
a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os requisitos 
para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834283
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.279 de 07 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1391503.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma graduação, 
de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e al-
terações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 2.940/1983; 
art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-
drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 
1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto 
nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 
1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 
134 da lc nº 142/2021, c/c art. 5º, inciso i, da constituição federal de 1988, 
da Subtenente PM rG 19538, lidia frEiTaS NaZarETH, mat. nº 5386756/1, 
pertencente ao efetivo do centro de inteligência da Policia Militar do Estado do 
Pará (distrito de icoaraci), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 7.359,55 (sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e 
cinco centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente/PM 1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 30% 364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65
representação por Graduação - 35% 425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30% 1.258,04
adicional de inatividade - 35% 1.908,03

Total de Proventos 7.359,55

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834285

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 
sociaL do estado do ParÁ

Portaria rr Nº 3.330 de 06 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2022/230887.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, no mesmo posto, de acordo 
com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da constituição 
do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da lei nº 5.251/1985; 
art. 52, § 1º, alínea “a”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, parágrafo único da 
lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 2.940/1983; 
art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-
drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 
1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “c”, do decreto 
nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art. 1º 
da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 
da lei complementar nº 142/2021, o caPiTÃo QoaBM rG 2165464 MadSoN 
GUilHErME alEXaNdrE diaS, mat. nº 5397928/1, pertencente ao efetivo 
do 2ª Seção de Segurança do corpo de Bombeiros Militar do Pará (cametá), 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 23.896,59 (vinte e 
três mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), con-
forme abaixo discriminados:

Soldo de MaJor/BM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação p/ Graduação - 50%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos 

 3.680,08
 1.472,03
  1.472,03
  368,01

  3.680,08
  1.104,02
  1.840,04
  4.084,89
  6.195,41
  23.896,59

 

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834287
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.429 de 13 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex
-officio por promoção por tempo de serviço ‘A PEDIDO’ - processo nº 
2021/1219719.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº 142/2021, do SUBTENENTE 
PM rG 18719, MadSoN JoSÉ dE aSSiS rodriGUES, mat. nº 5330866/1, 
pertencente ao efetivo do 19º companhia independente da Polícia de Mi-
litar do Estado do Pará (Viseu), percebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$ 7.359,55 (sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e 
cinquenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de SUBTENENTE/PM 1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 30% 364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65
representação por Graduação - 35% 425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30% 1.258,04
adicional de inatividade - 35% 1.908,03

Total de Proventos 7.359,55

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834288
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iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 
sociaL do estado do ParÁ

Portaria rr Nº 3.286 de 05 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1277482.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 1º Sargento PM rG 
17874, MaNUEl JoÃo alVES, mat. nº 5201527/1, lotado na 8ª companhia 
independente da Policia Militar do Estado do Pará (Mojú), percebendo nes-
sa situação os proventos mensais de r$ 7.146,24 (sete mil, cento e qua-
renta e seis reais e vinte quatro centavos), conforme abaixo discriminados:
Soldo de 1º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 40%  486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.221,58
adicional de inatividade - 35%  1.852,73
Total de Proventos 7.146,24
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respeitando 
a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os requisitos 
para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834289
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.452 de 13 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex
-officio por promoção por tempo de serviço ‘A PEDIDO’ - processo nº 
2021/1227035.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma graduação, 
de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e al-
terações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 2.940/1983; 
art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-
drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 
1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 
4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 1º da 
lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 
da lc nº 142/2021, do 1º Sargento PM rG 17408, NicodEMoS diNiZ do 
NaSciMENTo, mat. nº 5202736/1, pertencente ao efetivo do 13º Batalhão de 
Polícia de Militar do Estado do Pará (Tucuruí), percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$ 7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais 
e oitenta e oito centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento /PM 1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40% 486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65
representação por Graduação - 35% 425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30% 1.294,51
adicional de inatividade - 35% 1.963,34

Total de Proventos 7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834290
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.333 de 06 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1304189.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, 
no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar Estadual nº 142 de 
16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 de 09/01/2002, 

resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item 
i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 1º Sargento PM 
rG 19061, raiMUNdo NoNaTo SilVa alVES, mat. nº 5330351/1, lotado 
na companhia independente de Polícia Escolar da Policia Militar do Estado 
do Pará (Belém), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
6.719,60 (seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), con-
forme abaixo discriminados:
Soldo de 1º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 20%  243,10
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.148,65
adicional de inatividade - 35%  1.742,12
Total de Proventos 6.719,60
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 
142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834291
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.487 de 14 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1250321.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 1º Sargento 
PM rG 21343 raiMUNdo NoNaTo rocHa dE aBrEU, mat. nº 5374278/1, 
pertencente ao efetivo do 23ª companhia independente de Polícia de Mili-
tar do Estado do Pará (Novo repartimento), percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$ 7.146,24 (sete mil, cento e quarenta e seis reais 
e vinte e quatro centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º SarGENTo/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 40%  486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65

representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.221,58

adicional de inatividade - 35%  1.852,73
Total de Proventos 7.146,24

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834292
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.489 de 14 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex
-officio por promoção por tempo de serviço ‘A PEDIDO’- processo nº 
2021/1224763.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso i, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
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nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alí-
nea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a re-
dação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto 
nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº 142/2021, do 1º Sargento PM rG 
19314 rEGiNaldo raMoS GoNÇalVES, mat. nº 5374677/1, pertencente 
ao efetivo do 13º Batalhão de Polícia de Militar do Estado do Pará (Tucuruí), 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 7.146,24 (sete mil, 
cento e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), conforme abaixo 
discriminados:

Soldo de 1º SarGENTo/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 40%  486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65

representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.221,58

adicional de inatividade - 35%  1.852,73
Total de Proventos 7.146,24

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834293
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.547 de 18 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1275106.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 1º Sargento 
PM rG 19259 ValdEMilSoN frEiTaS d’aSSUNÇÃo, mat. nº 5374766/1, 
pertencente ao efetivo do 13º Batalhão de Polícia de Militar do Estado do 
Pará - BPM (Tucuruí), percebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$ 7.146,24 (sete mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e quatro cen-
tavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º SarGENTo/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 40%  486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65

representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.221,58

adicional de inatividade - 35%  1.852,73
Total de Proventos 7.146,24

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 834295
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.791 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/1082098.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora Mara cEcÍlia SoUZa da coSTa, Matrícula nº 
30597/1, ocupante do cargo/função de Biblioteconomista, pertencente ao 
quadro de pessoal da Secretaria de cultura – SEcUlT.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 

SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834434
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.792 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/989404.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, aa servidora diNalda Maria GoNcalVES MoraES, Ma-
trícula nº 599930/1, ocupante do cargo/função de Professora assistente, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834436
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.793 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/1215583.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora Maria raiMUNda fErrEira GoNÇalVES, Matrí-
cula nº 601764/1, ocupante do cargo/função de Servente, pertencente ao 
quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834437
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.794 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/1354788.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor iVETE GoMES coSTa, Matrícula nº 3268357/1, 
ocupante do cargo/função de auxiliar administrativo, pertencente ao qua-
dro de pessoal do departamento Estadual de Trânsito – dETraN.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834438
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.795 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/487739.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor ocYaN dE SoUSa liMa, Matrícula nº 3185370/1, 
ocupante do cargo/função de Motorista, pertencente ao quadro de pessoal 
da Universidade do Estado do Pará– UEPa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834439
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.796 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/232883.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-



92  diário oficial Nº 35.074 Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

tar nº 128/2020, a servidora roSilENE coSTa MiraNda, Matrícula nº 
2010747/1, ocupante do cargo/função de assistente administrativo, per-
tencente ao quadro de pessoal do instituto de assistência dos Servidores 
do Estado do Pará – iaSEP.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834440
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.797 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/472426.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora Maria do Socorro TaVarES TElES, Matrícula 
nº 453447/1, ocupante do cargo/função de Servente, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834442
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.798 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2019/112565.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora MoNica do Socorro cordEiro rEiS, Matrí-
cula nº 5232783/1, ocupante do cargo/função de Escrivã, pertencente ao 
quadro de pessoal da Polícia civil – Pc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834445
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.799 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/956872.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora Maria do liVraMENTo MENEZES dE aViZ, Ma-
trícula nº 726265/1, ocupante do cargo/função de auxiliar, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Estado do Pará – SESPa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834448
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.800 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2022/111741.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-
tar nº 128/2020, ao servidor aNToNio fraNciSco UcHoa, Matrícula nº 
2007932/2, ocupante do cargo/função de Motorista, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834454
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.801 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/617057.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 

Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora Walda HElENa NEGrao da coSTa, Matrícula 
nº 627593/1, ocupante do cargo/função de Escrivão datilógrafo referência 
iii, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educa-
ção – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834455
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.802 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/1357630.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-
tar nº 128/2020, ao servidor Maria da coNSolacao cardoSo loPES, 
Matrícula nº 457817/1, ocupante do cargo/função de Escrivão datilógrafo 
referência iii, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834459
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.803 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2022/188590.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora iEda clEoNicE araUJo roSSY, Matrícula nº 
3226280/1, ocupante do cargo/função de assistente administrativa, per-
tencente ao quadro de pessoal da fundação Santa casa da Misericórdia do 
Pará – fScMP.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834463
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.804 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/582299.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-
tar nº 128/2020, ao servidor roBErTo UcHoa SaNToS, Matrícula nº 
181846/1, ocupante do cargo/função de assistente administrativo, perten-
cente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834471
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.805 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2018/534343.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor iVaN TadEU MoNTEiro SaNTa roSa, Matrícula 
nº 59269/1, ocupante do cargo/função de investigador, pertencente ao 
quadro de pessoal da Polícia civil do Estado do Pará – Pc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834473
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iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria aB Nº 3.805 de 10 de aGosto de 2022.

dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/1376886.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a ex-servidora arliNda alMEida GoNÇalVES dE MoUra e 
seu ex- cônjuge EdUardo aUGUSTo GoNlÇalVES dE MoUra, Matrícula 
nº 721417/1, ocupante do cargo/função de Enfermeira, pertencente ao 
quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Estado do Pará– SESPa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834474
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.807 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2022/310804.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor EMaNUEl dE alMEida E SilVa, Matrícula nº 
10510/1, ocupante do cargo/função de assistente administrativo, perten-
cente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuária e da Pesca – SEdaP.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834476
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.808 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/816535.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-
tar nº 128/2020, a servidora ErMiTE frEiTaS da SilVa, Matrícula nº 
302368/1, ocupante do cargo/função de Escrevente, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834477
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.809 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/934164.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor WalMir liMa fraNco, Matrícula nº 5416019/3, 
ocupante do cargo/função de Médico, pertencente ao quadro de pessoal da 
Polícia civil do Estado do Pará – Pc/Pa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 834478
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.529 de 18 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1025642.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da 
constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da lei 
nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “b”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, 
parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso ii, do 

decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 
c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complementar nº 142/2021, do 
Subtenente PM rG 18161 aNToNio Jairo dE SENa BarrETo, matrícula 
nº 5197740/1, pertencente ao efetivo da 2ª companhia independente de 
Polícia Militar do Estado do Pará - ciPM (Benevides), percebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$16.034,15 (dezesseis mil, trinta e 
quatro reais e quinze centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Tenente/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 30%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

2.648,19
1.059,28
794,46
264,82

2.648,19
794,46
926,87

2.740,88
4.157,00
16.034,15

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835258
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.543 de 18 de JULHode 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex
-officio por promoção por tempo de serviço ‘A PEDIDO’- processo nº 
2021/1356645.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 1º Sargento 
PM rG 19021 daMiÃo GoMES VEloSo, mat. nº 5329809/1, pertencente 
ao efetivo do 27º Batalhão de Polícia de Militar do Estado do Pará - BPM 
(Belém), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 6.719,60 
(seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), conforme 
abaixo discriminados:

Soldo de 1º SarGENTo/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%  243,10
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65

representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.185,11

adicional de inatividade - 35%  1.797,42
Total de Proventos 6.719,60

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835268
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.662 de 22 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada 
ex-officio por promoção por tempo de serviço a PEdido - processo nº 
2021/1274031.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a reserva remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso i, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e 
alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
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8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 2º Sargento PM rG 
27218, EdSoN raiMUNdo PErEira BarBoSa, mat. nº 5780209/1, lotado 
no fundo de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará (Belém), perceben-
do nessa situação os proventos mensais de r$ 6.719,60 (seis mil, setecen-
tos e dezenove reais e sessenta centavos), conforme abaixo discriminados:
Soldo de 2º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 20%  243,10
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.148,65
adicional de inatividade - 35%  1.742,12
Total de Proventos 6.719,60
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislaçãovigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 
142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835279
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.677 de 25 de JULHode 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-officio 
por promoção por tempo de serviço a pedido - processo nº 2020/1026504.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso i, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e 
alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea b do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 2º Sargento PM rG 
24383, EdValdo dE MaToS TorrES, mat. nº 5696151/1, pertencente ao 
efetivo do 12º Batalhão da Polícia de Militar do Estado do Pará - BPM (Santa 
izabel), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 6.932,91 
(seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), con-
forme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 30%  364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65

representação por Graduação - 35%  425,42
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.185,11

adicional de inatividade - 35%  1.797,42
Total de Proventos 6.932,91

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835284
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.575 de 19 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1225090.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alí-
nea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a re-
dação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto 
nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do Sub-
tenente PM rG 19166, GilMário araÚJo BarroS, mat. nº 5390206/1, 
pertencente ao efetivo do 23º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará 

(Parauapebas), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito cen-
tavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40%   486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40%   486,20
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.294,51
adicional de inatividade - 35%   1.963,34

Total de Proventos    7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 
142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835289
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.618 de 20 de JULHo de 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-offi-
cio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2022/216240.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decre-
to nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c 
Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 
com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, 
do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº 142/2021, do 1° SGT 
PM rG 18960 JoSÉ aldEci riBEiro da SilVa, Mf 5335183/1, lotado no 
departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará - dGP 
(distrito de icoaraci), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e um 
centavos), conforme abaixo discriminados:
Soldo de 1º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 30%  364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.185,11
adicional de inatividade - 35%  1.797,42
Total de Proventos 6.932,91
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 
142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835295
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.208 de 30 de JUNHo de 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-offi-
cio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2022/472312.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará- iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e 
alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV alínea “b” do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3 c/c anexo i da lei 9.387/2021; art. 1º do decreto 
nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decre-
to nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; 
art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 
5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986c/c art. 134 da 
lc nº142/2021, c/c art. 5º, inciso i, da constituição federal de 1988, 
da 2º Sargento PM rG 25899 Maria ocilEia roSa dE oliVEira, mat. 
5498414/2, lotada no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar do 
Estado do Pará - dGP (distrito de icoaraci), percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$ 6.461,15 (seis mil, quatrocentos e sessenta e um 
reais e quinze centavos), conforme abaixo discriminados:
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Soldo de 2º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%  364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 25%  957,21
adicional de inatividade - 35%  1.675,11

Total de Proventos 6.461,15

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835305
 iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.491 de 14 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex
-officio por promoção por tempo de serviço ‘A PEDIDO’- processo nº 
2021/1224898.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso i, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 1º Sargento 
PM rG 21354 Mário roBErTo PErEira dEMETrio, mat. nº 5374596/1, 
pertencente ao efetivo do 13º Batalhão de Polícia de Militar do Estado do 
Pará (Tucuruí), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
7.146,24 (sete mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e quatro centa-
vos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º SarGENTo/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 40%  486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65

representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.221,58

adicional de inatividade - 35%  1.852,73
Total de Proventos 7.146,24

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835311
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.331 de 06 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1289800.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 1º Sargento PM rG 
17770, MaUrÍcio afoNSo cÂMara doS SaNToS, mat. nº 5198763/1, 
lotado na diretoria Geral de Pessoal da Policia Militar do Estado do Pará 
(distrito de icoaraci), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e um 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 30%  364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.185,11
adicional de inatividade - 35%  1.797,42
Total de Proventos 6.932,91
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 
142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835316
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.572 de 19 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1247136.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da 
constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da lei 
nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “b”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, 
parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 
c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complementar nº 142/2021, 
do Subtenente PM rG 17855 MElKYSEdEK loPES HoNoraTo, matrícula 
nº 5198607/1, pertencente ao efetivo do 9º Batalhão da Polícia Militar do 
Estado do Pará - BPM (Breves), percebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$16.498,92 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito 
reais e noventa e dois centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Tenente/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

2.648,19
1.059,28
1.059,28
264,82

2.648,19
794,46
926,87

2.820,33
4.277,50
16.498,92

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835319
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.429 de 12 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1289650.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alí-
nea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a re-
dação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto 
nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº 142/2021 c/c art. 5°, inc. i da cf/88, 
da 2º Sargento PM rG 25759 MEriaM do carMo fErrEira cHaVES, mat. 
nº 5727456/1, pertencente ao efetivo do 8º Batalhão da Polícia de Militar 
do Estado do Pará (Soure), percebendo nessa situação os proventos men-
sais de r$ 7.076,50 (sete mil, setenta e seis reais e cinquenta centavos), 
conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM 1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 30% 364,65

Gratificação de Localidade Especial - 40% 486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55
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Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65
representação por Graduação - 35% 425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 25% 1.048,37
adicional de inatividade - 35% 1.834,65

Total de Proventos 7.076,50

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835321
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.540 de 18 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço “Ex OFFICIO” - processo nº 
2021/1244869.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 1º 
Sargento PM rG 17144, raUl MarTiNS ESTUMaNo, mat. nº 5203201/1, 
pertencente ao efetivo do 13º Batalhão da Polícia de Militar do Estado do 
Pará (Tucuruí), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito cen-
tavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM 1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40% 486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65
representação por Graduação - 35% 425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30% 1.294,51
adicional de inatividade - 35% 1.963,34

Total de Proventos 7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835326
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.524 de 18 de JULHode 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-offi-
cio por promoção por tempo de serviço-processo nº 2021/1229331.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício”para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alí-
nea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a re-
dação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto 
nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021,do SUBTENENTE PM rG 
17668, rEiNaldo dE JESUS da SilVa cUNHa, mat. nº 5196140/1, per-
tencente ao efetivo do 20ºBatalhão da Polícia de Militar do Estado do Pará 
(Belém), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$7.146,24 
(sete mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), confor-
me abaixo discriminados:

Soldo de SUBTENENTE/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 20%  243,10
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,42

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.221,58
adicional de inatividade - 35%  1.852,73

Total de Proventos 7.146,24

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835330
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.566 de 19 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1220866.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, 
do 1º Sargento PM rG 19238, rUBErVal rodriGUES MorEira, mat. 
nº 5388120/1, pertencente ao efetivo do 4º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado do Pará (Marabá), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50

Gratificação de Habilitação Militar - 40%   486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40%   486,20

indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50

Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65

representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.294,51

adicional de inatividade - 35%   1.963,34

Total de Proventos    7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835340
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.509 de 15 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1114946.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da 
constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da lei 
nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “b”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, 
parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 
c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complementar nº 142/2021, 
do Subtenente PM rG 17468 ValTair fErrEira da crUZ, matrícula nº 
5204305/1, lotado no 22º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Pará 
– BPM (redenção), percebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$16.498,92 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa 
e dois centavos), conforme abaixo discriminados:
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Soldo de 2º Tenente/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

2.648,19
1.059,28
1.059,28
264,82

2.648,19
794,46
926,87

2.820,33
4.277,50
16.498,92

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835342
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria ret aP Nº 3848 de 02 de aGosto de 2022.
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPo-
SENTadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao 
TcE No ProTocolo 504039/2019-TcE; ProcESSo Nº 2021/662790-iGE-
PrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202100777/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº 
1400 de 07/07/2011.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria RE nº 1400 de 07/07/2011, que reformou “Ex-Of-
fício”, a cabo PM fEM do 12° BPM/Santa Barbara Maria aParEcida PE-
rEira, Mf. N°. 5200997/1 rG 18460, excluindo a parcela de auxílio in-
validez e a fundamentação legal, passando a constar: 106 item ii e art. 
108, inciso V, ambos da lei n° 5251/1985 cumulado com o acórdão n°. 
16.034/1988; art.48, inciso ii, da constituição Estadual; art.1º, inciso iV, 
alínea “c” do decreto nº 2940/1983; art. 1º, item i, alínea “h” do decreto 
n°. 4490/1986, art. 1°, inciso i, do decreto n°. 3266/1984; art. 1° do de-
creto n°. 1461/1981; art. 1° do decreto n°. 2696/1983; art. 20 da lei n°. 
4491/1973, com nova redação dada pelo art. 1° da lei n°. 5231/1985; art. 
1°, inciso iii, do decreto 4439/86,recebendo os proventos mensais de r$ 
5.367,65 (cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco 
centavos) conforme abaixo discriminados:

Soldo r$1.215,50
Gratificação de Habilitação do Policial Militar – 20% r$243,10

Gratificação de Localidade Especial – 30% r$364,65
indenização de Tropa – Policial Militar – 10% r$121,55

Gratificação de Risco de Vida r$1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo – 30% r$364,65

representação por Graduação r$364,65
Gratificação Tempo de Serviço Militar – 15%

adicional de inatividade – 20%
r$583,44
r$ 894,61

Provento Mensal r$5.367,65

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão 19 de janeiro de 2011, data da 
Sessão ordinária n° 001/2011 da JPMSS.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 835457
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria ret aP Nº 3848 de 02 de aGosto de 2022.
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPoSEN-
Tadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao TcE No 
ProTocolo 504039/2019-TcE; ProcESSo Nº 2021/662790-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202100777/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº 
1400 de 07/07/2011.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria RE nº 1400 de 07/07/2011, que reformou “Ex-Of-
fício”, a cabo PM fEM do 12° BPM/Santa Barbara Maria aParEcida PE-
rEira, Mf. N°. 5200997/1 rG 18460, excluindo a parcela de auxílio in-
validez e a fundamentação legal, passando a constar: 106 item ii e art. 
108, inciso V, ambos da lei n° 5251/1985 cumulado com o acórdão n°. 
16.034/1988; art.48, inciso ii, da constituição Estadual; art.1º, inciso iV, 
alínea “c” do decreto nº 2940/1983; art. 1º, item i, alínea “h” do decreto 
n°. 4490/1986, art. 1°, inciso i, do decreto n°. 3266/1984; art. 1° do de-
creto n°. 1461/1981; art. 1° do decreto n°. 2696/1983; art. 20 da lei n°. 
4491/1973, com nova redação dada pelo art. 1° da lei n°. 5231/1985; art. 
1°, inciso iii, do decreto 4439/86,recebendo os proventos mensais de r$ 
5.367,65 (cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco 
centavos) conforme abaixo discriminados:

Soldo r$1.215,50
Gratificação de Habilitação do Policial Militar – 20% r$243,10

Gratificação de Localidade Especial – 30% r$364,65
indenização de Tropa – Policial Militar – 10% r$121,55

Gratificação de Risco de Vida r$1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo – 30% r$364,65

representação por Graduação r$364,65
Gratificação Tempo de Serviço Militar – 15%

adicional de inatividade – 20%
r$583,44
r$ 894,61

Provento Mensal r$5.367,65

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão 19 de janeiro de 2011, data da 
Sessão ordinária n° 001/2011 da JPMSS.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 836138
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
indeferir o benefício de abono de permanência, de acordo com o art. 22-a 
da lei complementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei 
complementar nº 128/2020, dos servidores abaixo listados:

adElMo aNToNio da roSa 3265293/1 dETraN
aNa KElY MarTiNS da SilVa 6320503/2 UEPa

aNToNio JoSE SoUSa dE aQUiNo 70246/1 Pc
carloS alBErTo dE JESUS SaNToS 5180309/5 Pc

GEorGE HaMilToN GUEdES doS SaNToS 5329604/2 Pc
ilKa da SilVa roSa 5466300/3 HEMoPa

JorGE lUiZ ViEira coSTa JUNior 5127491/1 Pc
laiSES BraGa ViEira 5105692/4 fHcGV

lUiZ alBErTo MoNTEiro lEiTE 2019710/1 HEMoPa
lUiZ GUilHErME PErEira SoarES 5420016/2 Pc

Mara iNES da SilVa MarTiNS 716049/1 SEcUlT
Maria do Socorro BEZErra liNS 5156904/1 fHcGV

Maria do Socorro HErÊNio dE SoUSa 7000243/1 HEMoPa
Marildo diaS riBEiro 2010372/1 PGE

raiMUNda NaZarE SaNToS da SilVa 6037968/1 SEdUc
SaMUEl alENcar ViEira 5233003/1 cPc

SErGio MoNTEiro dE aMoriM 5140170/1 SEfa 
SilVESTrE ÍTalo SaViNo PriaNTE 5131022/1 SESPa

SiMoNE SoarES coElHo 5167701/3 UEPa
WaGNEr ViaNNa BarrETo 5156807/1 cPc

WallacE Joao BaTalHa dE araUJo 5402220/2 Pc

ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 838160
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.937 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/126188.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei 
complementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei comple-
mentar nº 128/2020, o servidor lUciMar XaViEr aBdoN, Matrícula nº 
3158888/1, ocupante do cargo/função de assistente administrativo, per-
tencente ao quadro de pessoal do instituto de assistência dos Servidores  
do Estado do Pará – iaSEP.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.938 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/647615.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, o servidor TiaGo cUNHa dE lUcENa, Matrícula nº 23019/1, 
ocupante do cargo/função de Médico, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – 
SEdaP.



98  diário oficial Nº 35.074 Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.939 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/781887.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora iSaBEl coSTa dE oliVEira, Matrícula nº 825/1, 
ocupante do cargo/função de Técnica em Gestão Pública, pertencente ao 
quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e administra-
ção – SEPlad.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.940 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/23224.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-
tar nº 128/2020, a servidora aNa Maria aZEVEdo aGUiar, Matrícula nº 
5232139/1, ocupante do cargo/função de Escrivã, pertencente ao quadro 
de pessoal da fundação Policia civil do Estado do Pará – Pc/Pa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.941 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/555688.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora ElEoNor rodriGUES doS SaNToS, Matrícula 
nº 627453/1, ocupante do cargo/função de Servente, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 838095
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.942 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/1103267.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-
tar nº 128/2020, o servidor fraNciSco rEiS fErrEira, Matrícula nº 
3224635/1, ocupante do cargo/função de agente administrativo, perten-
cente ao quadro de pessoal da Secretaria de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e renda – SEaSTEr.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.943 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/341747.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora JoaNa d’arc dE JESUS MoNTEiro, Matrícula nº 

468827/1, ocupante do cargo/função de professora, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.944 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/259926.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora aldEMira do Socorro cUNHa, Matrícula nº 
0322652/1, ocupante do cargo/função de agente de artes Práticas, per-
tencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado do 
Pará – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.945 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/847041.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora cláUdia Maria do Socorro doS SaNToS 
ValadarES, Matrícula nº 452629/1, ocupante do cargo/função de Escre-
vente, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Educação do 
Estado do Pará – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.946 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/26609.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, o servidor JoSÉ Maria firMiNo doS SaNToS, Matrícula nº 
2038544/1, ocupante do cargo/função de Braçal, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria Executiva de Transporte do Estado do Pará – SE-
TraN.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 838116
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.947 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2019/129957.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora aNa MarlUcE da SilVa TEiXEira, Matrícula nº 
505030/1, ocupante do cargo/função de assistente administrativo, per-
tencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de administração 
Penitenciário – SEaP.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.948 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2022/86037.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, 
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resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-
tar nº 128/2020, o servidor EdSoN dE MaGalHÃES crUZ, Matrícula nº 
5859026/1, ocupante do cargo/função de investigador, pertencente ao 
quadro de pessoal da fundação Policia civil do Estado do Pará – Pc/Pa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.949 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/411716.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei 
complementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei comple-
mentar nº 128/2020, o servidor PaUlo SilVa dE MoraES, Matrícula nº 
3222705/1, ocupante do cargo/função de Monitor, pertencente ao quadro 
de pessoal da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará – faSEPa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.950 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/1207354.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, o servidor fErNaNdo STEllio do NaSciMENTo fErrEira 
JUNior, Matrícula nº 5331889/1, ocupante do cargo/função de investiga-
dor, pertencente ao quadro de pessoal da fundação Policia civil do Estado 
do Pará – Pc/Pa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.951 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/983994.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora Maria SElMa SoarES dE liMa, Matrícula nº 
5173531/1, ocupante do cargo/função de agente de Saúde, pertencente 
ao quadro de pessoal da fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará – fScMP.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.952 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/624440.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-
tar nº 128/2020, o servidor MaNoEl BarBoSa dE SoUZa, Matrícula nº 
2040484/1, ocupante do cargo/função de Braçal, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria Executiva de Transporte – SETraN.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.953 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/512916.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, 

resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora SilVia rEGiNa dE SoUZa caSTro, Matrícula 
nº 2019752/1, ocupante do cargo/função de assistência administrativo, 
pertencente ao quadro de pessoal da fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.954 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/1225405.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora cEliNa lÚcia dE MElo PiNHEiro, Matrícula nº 
753327/1, ocupante do cargo/função de Professora, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Secretaria de Educação – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.955 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2022/871963.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora olGa riBEiro diaS, Matrícula nº 726214/1, 
ocupante do cargo/função de agente de Saúde, pertencente ao quadro de 
pessoal da Secretaria de Saúde do Pará – SESPa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 838126
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.956 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/824303.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar nº 
128/2020, a servidora Maria TriNdadE rodriGUES NUNES, Matrícula nº 
5041341/1, ocupante do cargo/função de auxiliar de Serviços Gerais, per-
tencente ao quadro de pessoal da Universidade do Estado do Pará – UEPa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa.
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.957 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/148165.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, o servidor rUY PorTo MEdEiroS, Matrícula nº 5203929/1, 
ocupante do cargo/função de delegado, pertencente ao quadro de pessoal 
da fundação Policia civil do Estado do Pará – Pc/Pa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa.
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.958 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2022/57752.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, 
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resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, o servidor lEoNardo JoSiNo cardoSo JÚNior, Matrícula 
nº 5107733/2, ocupante do cargo/função de investigador, pertencente ao 
quadro de pessoal da fundação Policia civil do Estado do Pará – Pc/Pa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.959 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/1331287.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei complemen-
tar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar nº 128/2020, 
a servidora EliaNY SiQUEira arraiS, Matrícula nº 3159019/1, ocupante do 
cargo/função de assistente administrativo, pertencente ao quadro de pessoal do 
instituto de assistência dos Servidores do Estado do Pará – iaSEP.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.960 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/1257181.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora Marcia do Socorro fErrEira da SilVa, Ma-
trícula nº 3204510/1, ocupante do cargo/função de agente administrativo, 
pertencente ao quadro de pessoal da fundação de atendimento Socioedu-
cativo do Estado do Pará – faSEPa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.961 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/1212604.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei complemen-
tar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar nº 128/2020, 
o servidor lUiZ HUMBErTo alVES dE alMEida, Matrícula nº 26298/1, ocupante 
do cargo/função de assistente administrativo, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado e Planejamento e administração – SEPlad.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.962 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/838341.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, o servidor lUiZ PaUlo fraNco fiocK doS SaNToS, Matrí-
cula nº 3167631/1, ocupante do cargo/função de Topógrafo, pertencente 
ao quadro de pessoal do instituto de Terras do Pará – iTErPa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa.
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.963 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/365337.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, 

resolve:
 i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, o servidor fáBio JoSÉ GoNÇalVES, Matrícula nº 23272/1, 
ocupante do cargo/função de Engenheiro, pertencente ao quadro de pes-
soal da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 
– SEdaP.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.964 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/193569.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora ESTEr MiriaM PiMENTEl dE oliVEira, Matrícu-
la nº 307610/2, ocupante do cargo/função de administrador, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado do Pará – SE-
dUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 838135
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.965 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2014/244554.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-
tar nº 128/2020, a servidora JUraci JoSE araUJo SaNToS, Matrícula nº 
3207463/1, ocupante do cargo/função de agente administrativo, perten-
cente ao quadro de pessoal da Secretaria de assistência Social Trabalho, 
Emprego e renda – SEaSTEr.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.966 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/888982.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, o servidor EdiValdo fErrEira foNTENElE, Matrícula nº 
54187787/1, ocupante do cargo/função de auditor fiscal, pertencente ao 
quadro de pessoal da Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.967 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/469348.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, o servidor fraNciSco carloS loPES dE SoUZa, Matrícu-
la nº 2019205/1, ocupante do cargo/função de Técnico em Hemoterapia, 
pertencente ao quadro de pessoal da fundação Hemopa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
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iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria aB Nº 3.968 de 10 de aGosto de 2022.

dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/103539.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora iracY GoMES dE PaUla MEllo, Matrícula nº 
3202623/1, ocupante do cargo/função de assistente Social, pertencente 
ao quadro de pessoal da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará 
– faSEPa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 838142
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.514 de 14 de JULHo de 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-offi-
cio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/700137.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº142/2021, do 
1º Sargento PM rG 18616, BiaNor raBElo filHo, mat. nº 5264340/1, 
lotado na 26º companhia independente de Polícia Militar do Estado do 
Pará (alenquer), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito cen-
tavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40%   486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40%   486,20
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.294,51
adicional de inatividade - 35%   1.963,34

Total de Proventos    7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 
142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832506
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.424 de 12 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1280006.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício”para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decre-
to nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c 
Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 
com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, 
do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 1º Sargento 
PM rG 18754, JoNiSoN PoMPEU da SilVa, mat. nº 5397200/1, lotado 
no 32º Batalhãode Polícia Militar(cametá), percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$ 7.146,24 (sete mil, cento e quarenta e seis reais 
e vinte e quatro centavos), conforme abaixo discriminados:
Soldo de 1º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 40%  486,20

indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.221,58
adicional de inatividade - 35%  1.852,73
Total de Proventos 7.146,24
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 
142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832515
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.336 de 06 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2022/177535.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da 
constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da lei 
nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, 
parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso ii,do 
decreto nº 2.940/1983;art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 
c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complementar nº 142/2021, o 
2º Sargento BM rG 2083518 MiGUEl  arcÂNGElo da SilVa fraNco, 
matrícula nº 5398010/1, pertencente ao efetivo da 1ª Seção – comando 
e Serviço de incêndiodo corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará 
(Marabá), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$7.572,88 
(sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), con-
forme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/BM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
486,20
486,20
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.294,51
1.963,34
 7.572,88

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832517
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria re Nº 3.516 de 15 de JULHo de 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício De reforma ex-officio POR INCAPA-
cidadE – processo nº 2022/127464.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Reformar “ex-offício”, na mesma graduação, de acordo com o art. 
106, inciso ii, e art. 108, inciso V, da lei nº 5.251/1985 c/c acórdãos 
nº 16.034/1988 e nº 60.794/2020, do Tribunal de contas do Estado do 
Pará; art. 109, §1º e § 2º, alínea “b”, da lei nº 5.251/1985; art. 1º, 
inciso iV, alínea “b”, do decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, 
do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3 c/c anexo i 
da lei 9.387/2021; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20, da lei nº 4.491/1973 com 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso iii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021; 
art. 99, “caput” e §5º, da lei nº 4.491/1973 c/c art. 135 da lei comple-
mentar nº 142/2021; o 2º Sargento PM rG 22484 MoiSES rodriGUES 
diaS, matrícula nº 5626072/1, pertencente ao efetivo da 10ª companhia 
independente de Polícia Militar do Estado do Pará (capitão Poço), perce-
bendo nessa situação os proventos mensais de r$14.125,45 (catorze mil 
cento e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme abaixo 
discriminados:
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Soldo de 2º Tenente/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 20%

Gratificação de Localidade Especial - 30%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço – 25%
adicional de inatividade - 20%

auxílio invalidez
Total de Proventos 

  2.648,19
  529,64
  794,46
  264,82
 2.648,19
  794,46
  926,87

  2.151,66
2.151,66
1.215,50
14.125,45 

ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 24/11/2021, data da Sessão 
ordinária nº 022/2021 - JPMSS, nos termos do art. 108, §2º, da lei nº 
5.251/1985, respeitando os valores das tabelas salariais vigentes à época.
iii – Este benefício será implantado na folha de pagamento a contar de 
01/08/2022, respeitando a legislação vigente à data que em que o(a) se-
gurado(a) reuniu os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do 
artigo 132, da lei complementar nº 142/2021.
iV- a parcela auxílio invalidez possui natureza jurídica transitória e, even-
tualmente cessadas as condições especificadas no artigo 99, da Lei nº 
4.491/1973, será excluída da composição dos proventos de reforma “ex
-offício”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS /Pa

Protocolo: 832519
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.597 de 20 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1215551.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, 
do 1º Sargento PM rG 17441, rUBiNaldo dE JESUS, mat. nº 5203325/1, 
pertencente ao efetivo do 4º Batalhão de Polícia de Militar do Estado do 
Pará (Marabá), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito cen-
tavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40%   486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40%   486,20
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.294,51
adicional de inatividade - 35%   1.963,34

Total de Proventos    7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832520
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.349 de 06 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1307671.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará- iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº142/2021 e art. 
5º, inciso i, da constituição federal de 1988, da 1º Sargento PM rG 25528 

aNa cÉlia SoUZa fariaS, mat. nº 5731127/1, lotada no Batalhão de Po-
lícia ambiental (Belém), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 6.871,38 (seis mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e oito 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 20%  243,10
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35% 425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 25% 1.017,98
adicional de inatividade - 35% 1.781,47

Total de Proventos 6.871,38

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832522
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.468 de 14 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1485624.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará- iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b”, do decre-
to nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c 
Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 
com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, 
do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021 
e art. 5º, inciso i, da constituição federal de 1988, da 2º Sargento PM rG 
25671 alESSaNdra coSTa MacEdo, mat. nº 5730414/1, pertencente ao 
Batalhão de Polícia ambiental da Polícia Militar do Estado do Pará (Belém), 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 6.461,15 (seis mil, 
quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos), conforme abaixo 
discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%  243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%   243,10
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 25%   957,21
adicional de inatividade - 35%   1.675,11

Total de Proventos    6.461,15

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832525
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.484 de 14 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1249325.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 1º 
Sargento PM rG 18000, EdWilSoN da SilVa coSTa, mat. nº 5207720/1, 
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pertencente ao efetivo do 24º Batalhão de Polícia de Militar do Estado 
do Pará (Belém), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
6.719,60 (seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), con-
forme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%   243,10
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.148,65
adicional de inatividade - 35%   1.742,12

Total de Proventos    6.719,60

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832527
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.511 de 15 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2022/25439.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da 
constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da lei 
nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “b”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, 
parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 
c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complementar nº 142/2021, do 
Subtenente BM rG 18576192 EliEToN da SilVa BarroS, matrícula nº 
5399548/1, pertencente ao efetivo da 2º Grupamento de incêndio do cor-
po de Bombeiros Militar do Estado do Pará (castanhal), percebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$16.034,15 (dezesseis mil, trinta e 
quatro reais e quinze centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Tenente/BM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 30%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

2.648,19
1.059,28
794,46
264,82

2.648,19
794,46
926,87

2.740,88
4.157,00
16.034,15

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832529
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.364 de 07 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1269378.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará- iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decre-
to nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c 
Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 
com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii 
do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº142/2021 
e art. 5º, inciso i, da constituição federal de 1988, da 2º Sargento PM rG 
25889 lEila GoMES loBaTo, mat. nº 5736366/1, pertencente ao efetivo 
do Batalhão de Policiamento de Eventos da Polícia Militar do Estado do Pará 

(Belém), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 6.461,15 
(seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos), conforme 
abaixo discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%  243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%   243,10
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 25%   957,21
adicional de inatividade - 35%   1.675,11

Total de Proventos    6.461,15

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832533
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.523 de 18 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1230378.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decre-
to nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c 
Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 
com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, 
do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, 
do 2º Sargento PM rG 18149, lUiZ JorGE doS SaNToS SoUSa, mat. nº 
5197104/1, pertencente ao efetivo do 33º BPM de Polícia de Militar do Es-
tado do Pará (Bragança), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e um 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 30%   364,65
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.185,11
adicional de inatividade - 35%   1.797,42

Total de Proventos    6.932,91

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832537
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.415 de 12 de JULHo de 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-offi-
cio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2022/7954.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará- iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b”, do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021 e art. 
5º, inciso i, da constituição federal de 1988, da 2º Sargento PM rG 25734 
NElcilE cElESTE da SilVa PaiXÃo, mat. nº 5728860/1, pertencente ao 
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27º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará (Belém), percebendo nes-
sa situação os proventos mensais de r$ 6.461,15 (seis mil, quatrocentos 
e sessenta e um reais e quinze centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%  243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%   243,10
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 25%   957,21
adicional de inatividade - 35%   1.675,11

Total de Proventos    6.461,15

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832543
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.456 de 13 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1263723.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará- iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b”, do decre-
to nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c 
Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 
com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, 
do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021 
e art. 5º, inciso i, da constituição federal de 1988, da 2º Sargento PM rG 
25933 roSEVaNa Maria da SilVa PiNTo, mat. nº 5732204/1, lotada 
na diretoria de finanças da Polícia Militar do Estado do Pará (icoaraci), 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 6.666,27 (seis 
mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), conforme 
abaixo discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%  243,10

Gratificação de Localidade Especial - 30%   364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 25%   987,60
adicional de inatividade - 35%   1.728,29

Total de Proventos    6.666,27

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832552
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.357 de 07 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1286503.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará- iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, c/c art. 5º, inciso 
i, da constituição federal de 1988, da Subtenente PM rG 26011 iriS coN-

cEiÇÃo MacHado BENJaMiN, mat. nº 5736684/1, lotada no almoxarifado 
central da Policia Militar do Estado do Pará (Belém), percebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$ 6.871,37 (seis mil, oitocentos e trinta 
e um real e trinta e sete centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente /PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 20%  243,10
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 25%  1.017,98
adicional de inatividade - 35% 1.781,47

Total de Proventos 6.871,37

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832561
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.513 de 15 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1359097.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 2º 
Sargento PM rG 17730, WalTEr dE oliVEira alVES dE aZEVEdo, mat. 
nº 5197449/1, pertencente ao efetivo do Batalhão de Polícia ambiental da 
Polícia Militar do Estado do Pará (Belém), percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$ 6.719,60 (seis mil, setecentos e dezenove reais 
e sessenta centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%   243,10
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.148,65
adicional de inatividade - 35%   1.742,12

Total de Proventos    6.719,60

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832562
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.507 de 15 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/969020.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da 
constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da lei 
nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, 
parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 
c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complementar nº 142/2021, o 
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1º Sargento PM rG 19168 aldiVaN rodriGUES MaciEl, matrícula nº 
5403138/1, lotado no 7º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Pará 
– BPM (redenção), percebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
486,20
486,20
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.294,51
1.963,34
7.572,88

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832566
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.418 de 12 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2022/511753.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da 
constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da lei 
nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, 
parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 
c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complementar nº 142/2021, 
do 2º sargento BM rG 1397585 GilMar dE SoUSa PiNHEiro, matrícu-
la nº 5421918/1, pertencente ao efetivo do 10º Grupamento Bombeiro 
Militar (redenção), percebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/BM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
486,20
486,20
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.294,51
1.963,34
7.572,88

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832568
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.427 de 12 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1224659.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, 
da constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da 
lei nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 
134, parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso 
iV, alínea “b”, do decreto nº 2.940/1983;art. 1º, categoria “a”, do de-
creto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto 
nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decre-
to nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; 
art. 20 da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art. 1º da lei nº 
5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da 
lei complementar nº 142/2021, do 2º Sargento PM rG 23793 lUciaNo 

araUJo, matrícula nº 5684900/1, lotado no 15º Batalhão da Polícia Militar 
do Estado do Pará – BPM (itaituba), percebendo nessa situação os proven-
tos mensais de r$7.146,24 (sete mil, cento e quarenta e seis reais e vinte 
e quatro centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 20%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
243,10
486,20
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.221,58
1.852,73
7.146,24

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832571
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.432 de 13 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1215065.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, 
da constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da 
lei nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 
134, parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso 
iV, alínea “b”,do decreto nº 2.940/1983;art. 1º, categoria “B”, do decreto 
nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 
2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 
3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 
da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; 
art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complemen-
tar nº 142/2021, do 2º Sargento PM rG 23297 rEGiNaldo MENdES da 
foNSEca, matrícula nº 5626099/1, lotado no 1ª companhia independete 
de Polícia do Estado do Pará – ciPM (Salinópolis), percebendo nessa situ-
ação os proventos mensais de r$6.932,91 (seis mil, novencentos e trinta 
e dois reais e noventa e um centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 20%

Gratificação de Localidade Especial - 30%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
243,10
364,65
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.185,11
1.797,42
6.932,91

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836140
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.432 de 13 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1215065.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, 
da constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da 
lei nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 
134, parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso 
iV, alínea “b”,do decreto nº 2.940/1983;art. 1º, categoria “B”, do decreto 
nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 
2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 
3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 
da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; 
art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complemen-
tar nº 142/2021, do 2º Sargento PM rG 23297 rEGiNaldo MENdES da 
foNSEca, matrícula nº 5626099/1, lotado no 1ª companhia independete 
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de Polícia do Estado do Pará – ciPM (Salinópolis), percebendo nessa situ-
ação os proventos mensais de r$6.932,91 (seis mil, novencentos e trinta 
e dois reais e noventa e um centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 20%

Gratificação de Localidade Especial - 30%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
243,10
364,65
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.185,11
1.797,42
6.932,91

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 832577
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.612 de 20 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1179040.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da 
constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da lei 
nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, 
parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 
c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 
2º Sargento PM rG 20997 aldo SoUSa dE liMa, matrícula nº 5405017/1, 
pertencente ao efetivo do 3º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Pará 
- BPM (Santarém), percebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
486,20
486,20
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.294,51
1.963,34
7.572,88

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835782
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.634 de 21 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1333301.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 1º 
Sargento PM rG 17733, alMir BarBoSa da SilVa, mat. nº 5195519/1, 
pertencente ao efetivo do Batalhão de Polícia rodoviária Estadual da Po-
lícia Militar do Estado do Pará (Marituba), percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$ 7.359,55 (sete mil, trezentos e cinquenta e nove 
reais e cinquenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40%   486,20

Gratificação de Localidade Especial - 30%   364,65
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.258,04
adicional de inatividade - 35%   1.908,03

Total de Proventos    7.359,55

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835790
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.761 de 28 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1222504.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e 
alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alí-
nea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a re-
dação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto 
nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 1º Sar-
gento PM rG 17820, claUdio alMEida caMPBEll, mat. nº 5197236/1, 
pertencente ao efetivo do 8º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará 
(Soure), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 7.146,24 
(sete mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), confor-
me abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 40%   486,20
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.221,58
adicional de inatividade - 35%   1.852,73

Total de Proventos    7.146,24

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835797
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.351 de 07 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1277343.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará- iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº142/2021 e art. 
5º, inciso i, da constituição federal de 1988, da 2º Sargento PM rG 25993 
doroTi dE PaUla MEdEiroS, mat. nº 5730376/1, lotada no 20º Batalhão 
de Polícia Militar do Estado do Pará (Belém), percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$ 6.461,15 (seis mil, quatrocentos e sessenta e um 
reais e quinze centavos), conforme abaixo discriminados:
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Soldo de 2º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%  243,10
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35% 425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 25% 957,21
adicional de inatividade - 35% 1.675,11

Total de Proventos 6.461,15

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835802
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.709 de 26 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1195966.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039,de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b”do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item 
i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº142/2021, do 
1º Sargento PM rG 17899, EdiMarcio coUTiNHo do NaSciMENTo, mat. 
nº 5195705/1, pertencente ao efetivo do 25º Batalhão de Polícia Militar 
do Estado do Pará (Mosqueiro), percebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$6.932,91(seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa 
e um centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 30% 364,65
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.185,11
adicional de inatividade - 35%   1.797,42

Total de Proventos  6.932,91

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislaçãovigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835808
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.710 de 26 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1221759.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, 
do 1º Sargento PM rG 18835, EdiUilSoN fUrTado TEiXEira, mat. nº 
5385270/1, pertencente ao efetivo do 7º Batalhão de Polícia Militar do Es-
tado do Pará (redenção), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40%   486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40%   486,20
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.294,51
adicional de inatividade - 35%   1.963,34

Total de Proventos    7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835814
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.574 de 19 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/975313.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, 
da constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 
da lei nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “b”, da lei nº 5.251/1985 
c/c art. 134, parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, 
inciso ii, do decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto 
nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1°, inciso i, “g” do 
decreto n° 4.490/1986, art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item 
i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complementar nº 142/2021, do 
Subtenente PM rG 17031 EdMilSoN JoSÉ BorGES da coSTa, matrícula 
nº 5190940/1, pertencente ao efetivo do 28ª companhia independente da 
Polícia Militar do Estado do Pará - ciPM (Juruti), percebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$17.893,20 (dezessete mil, oitocentos e noven-
ta e três reais e vinte centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Tenente/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
30% de representação de integrante de Banda de Música

indenização de Tropa - 10%
Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos 

2.648,19
1.059,28
1.059,28
794,46
264,82

2.648,19
794,46
926,87

3.058,67
4.638,98
17.893,20

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835826
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.661 de 22 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1334419.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item 
i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº 142/2021, do 1º Sargento PM 
rG 18018, EdNElSoN roBErTo NaZarÉ MoUrÃo, mat. nº 5195500/1, 
lotado no Batalhão de Polícia de Eventos da Polícia Militar do Estado do 
Pará–(Belém), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
6.719,60 (seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), con-
forme abaixo discriminados:
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Soldo de 1º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 20%  243,10
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.148,65
adicional de inatividade - 35%  1.742,12
Total de Proventos 6.719,60
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislaçãovigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 
142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835846
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.632 de 21 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1316779.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 1º 
Sargento PM rG 18036, EVaNdro airES aZEVEdo, mat. nº 5198887/1, 
pertencente ao efetivo da 1º Batalhão de Polícia de Militar do Estado do 
Pará (Belém), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
6.719,60 (seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), con-
forme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%   243,10
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.148,65
adicional de inatividade - 35%   1.742,12

Total de Proventos    6.719,60

 - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respeitando 
a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os requi-
sitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei comple-
mentar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835857
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.684 de 25 de JULHo de 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-offi-
cio por promoção por tempo - processo nº 2021/1220501.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decre-
to nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c 
Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 
com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, 
do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 2º Sargen-
to PM rG 18370 flaBÍcio PErEira dE alMEida, mat. nº 5083214/2, 
pertencente ao efetivo do 10º Batalhão de Polícia de Militar do Estado do 
Pará - BPM (icoaraci), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e um 
centavos), conforme abaixo discriminados:
Soldo de 2º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 30%  364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65

representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.185,11
adicional de inatividade - 35%  1.797,42
Total de Proventos 6.932,91
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respeitando 
a legislaçãovigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os requisitos 
para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835864
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.599 de 20 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1126737.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, de 
acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da constitui-
ção do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da lei nº 5.251/1985; 
art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, parágrafo único da 
lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 2.940/1983; 
art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-
drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 
1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 
4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art. 1º da 
lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da 
lei complementar nº 142/2021, do 1º Sargento PM rG 21902 GildEMilSoN 
aNTÔNio diaS, matrícula nº 5597250/1, pertencente ao efetivo do 4º Batalhão 
da Polícia Militar do Estado do Pará - BPM (Marabá), percebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais 
e oitenta e oito centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
486,20
486,20
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.294,51
1.963,34
7.572,88

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835873
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.531 de 18 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço “Ex OFFICIO” - processo nº 
2021/1314548.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a reserva remunerada, na mesma graduação, 
de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e al-
terações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 2.940/1983; 
art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-
drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 
1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto 
nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 
1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 
134 da lei complementar nº 142/2021, do Subtenente PM rG 19300, GilVaN 
alENcar dE SaNTaNa, mat. nº 5374910/1, pertencente ao efetivo do 13º 
Batalhão da Polícia de Militar do Estado do Pará (Tucuruí), percebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$ 7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta 
e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente/PM 1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40% 486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65
representação por Graduação - 35% 425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30% 1.294,51
adicional de inatividade - 35% 1.963,34

Total de Proventos 7.572,88
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ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835881
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.563 de 19 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1254605.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma graduação, 
de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e altera-
ções da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 2.940/1983; art. 
1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; 
art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º, item i, alínea “g”, do decreto nº 
4.490/1986; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 
3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da 
lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 
1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 
Subtenente PM rG 21357, iraNildo SoUSa MacHado, mat. nº 5397189/1, 
pertencente ao efetivo da 23ª companhia independente de Polícia Militar do 
Estado do Pará (Novo repartimento), percebendo nessa situação os proven-
tos mensais de r$ 8.212,83 (oito mil, duzentos e doze reais e oitenta e três 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40%   486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40%   486,20
indenização de Tropa - 10%

representação integrante Banda de Música – 30%
  121,55
364,65

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.403,90
adicional de inatividade - 35%   2.129,25

Total de Proventos    8.212,83

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respeitando 
a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os requisitos 
para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835887
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 2.280 de 11 de JULHo de 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-offi-
cio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/818595.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma graduação, de 
acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e alterações 
da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto nº 2.940/1983; 
art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-
drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 
1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 
4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 1º da lei 
nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc 
nº142/2021, do 1º Sargento PM rG 20706, Jair SaNToS fiGUEirEdo, mat. nº 
5290520/2, lotado no 9ª companhia independente da Policia Militar do Estado do 
Pará (São Miguel do Guamá), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e um centa-
vos), conforme abaixo discriminados:
Soldo de 1º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 30%  364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.185,11
adicional de inatividade - 35%  1.797,42
Total de Proventos 6.932,91
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respeitando 
a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os requisitos 
para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835894

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 
sociaL do estado do ParÁ

Portaria rr Nº 3.570 de 19 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1220353.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 1º Sargento PM rG 
21358, JoSÉ dE riBaMar rodriGUES liMa, mat. nº 5396824/1, lotado 
no 13º Batalhão de Polícia Militar (Tucuruí), percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$ 7.146,24 (sete mil, cento e quarenta e seis reais 
e vinte e quatro centavos), conforme abaixo discriminados:
Soldo de 1º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 40%  486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.148,65
adicional de inatividade - 35%  1.852,73
Total de Proventos 7.146,24
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 
142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835899
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.664 de 22 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1414128.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item 
i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021, do 2º Sargento PM 
rG 18130, JoSUÉ caValcaNTE dE alMEida, mat. nº 5207134/1, lotado 
na 6ª companhia independente de Polícia Militar do Estado do Pará (Tai-
lândia), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 7.146,24 
(sete mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), confor-
me abaixo discriminados:
Soldo de 2º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10
Gratificação de Localidade Especial - 40%  486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.148,65
adicional de inatividade - 35%  1.742,12
Total de Proventos 7.146,24
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislaçãovigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 
142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835903
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.613 de 20 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1226592.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
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e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 1º 
Sargento PM rG 16688, lUiZ alMEida JUNior, mat. nº 5147956/1, per-
tencente ao efetivo da 7ª companhia independente de Polícia de Militar do 
Estado do Pará (Novo Progresso), percebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$ 7.146,24 (sete mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e 
quatro centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 40%   486,20
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.221,58
adicional de inatividade - 35%   1.852,73

Total de Proventos    7.146,24

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835906
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.544 de 18 de JULHo de 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-offi-
cio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/41551.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº 142/2021, do Subtenente PM rG 
17227 MilToN MoraiS loPES, mat. nº 5217105/1, pertencente ao efetivo 
do 4º Batalhão de Polícia de Militar do Estado do Pará - BPM (Marabá), 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 7.572,88 (sete 
mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme 
abaixo discriminados:

Soldo de SUBTENENTE/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40%  486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65

representação por Graduação - 35%  425,42
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.294,51

adicional de inatividade - 35%  1.963,34
Total de Proventos 7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835910
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.605 de 20 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1247615.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 

nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3 e art. 27-a, anexo único, da lei nº 9.387/2021; 
art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, 
item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 
4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 
1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c 
art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 1º Sargento PM rG 17683, 
raiMUNdo SaNToS da coSTa filHo, mat. nº 5198330/1, pertencente 
ao efetivo da diretoria Geral de Pessoal da Polícia de Militar do Estado do 
Pará (icoaraci), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e um centa-
vos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 30%   364,65
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.185,11
adicional de inatividade - 35%   1.797,42

Total de Proventos    6.932,91

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835916
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.560 de 19 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1264708.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da 
constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da lei 
nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “b”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, 
parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso ii,do 
decreto nº 2.940/1983;art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 
c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complementar nº 142/2021, 
do Subtenente PM rG 23668 roNaldo PErEira doS SaNToS, matrícula 
nº 5405602/1, pertencente ao efetivo do 3º Batalhão da Polícia Militar do 
Estado do Pará (Santarém), percebendo nessa situação os proventos men-
sais de r$ 16.498,92 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e 
noventa e dois centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Tenente/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

2.648,19
1.059,28
1.059,28
264,82

2.648,19
794,46
926,87

2.820,33
4.277,50
16.498,92

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022,respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835919
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.719 de 26 de JUNHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1217375.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará- iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039,de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
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nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986c/c art. 134 da lc nº142/2021, c/c art. 5º, inciso 
i, da constituição federal de 1988, do Subtenente PM rG 26140 SilVio 
JoSE riBEiro MarQUES, mat. nº 5404436/1, lotada no 34º Batalhão de 
Policia Militar do Estado do Pará (Marabá), percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$7.572,87 (sete mil, quinhentos e setenta e dois 
reais e oitenta e oito centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente/PM  1.215,50

Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40%  486,20

indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50

Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65

representação por Graduação - 35% 425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.294,51

adicional de inatividade - 35% 1.963,34

Total de Proventos 7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 835922
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.886 de 04 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do - processo nº 2022/440808.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, no mesmo posto, de 
acordo o art. 67, inciso i c/c art. 66, §3º, inciso iii da lei complementar nº 
142/2021, bem como com o art. 1º da lei Estadual nº 5.681/1991 e art. 45, 
§ 9º da constituição Estadual; art. 1º, anexo único da lei nº 7.807/2014 c/c 
134, parágrafo único, da lei complementar nº 142/2021; arts. 1º, 2º, 4º e 
6º, da lei nº 5.320/1986 c/c art. 136 da lc nº 142/2021; art. 21-a, alínea 
“a” da lei nº 4.491/1973, alterada pela lei nº 9.387/2021; art. 27-a, ane-
xo i, categoria “c” da lei nº 4.491/1973, alterada pela lei nº 9.387/2021; 
art. 29-c da lei nº 4.491/1973, alterada pela lei nº 9.387/2021; art. 29-a 
da lei nº 4.491/1973, alterada pela lei nº 9.387/2021; art. 22-a da lei 
nº 4.491/1973, alterada pela lei nº 9.387/2021; art. 29-B, alínea “b” da 
lei nº 4.491/1973, alterada pela lei nº 9.387/2021; art. 20 da lei nº 
4.491/1973 com redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 134, 
inciso i da lei complementar nº 142/2021; art. 37, Xi, da constituição 
federal de 1988, c/c §2º, art. 39, da constituição do Estado do Pará, reda-
ção dada pela Ec nº 072/2018, o coronel QoBM rG 2392068, alEXaNdrE 
coSTa do NaSciMENTo, mat. nº 5267501/1, pertencente ao efetivo do 
Quartel do comando Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, per-
cebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 35.462,22 (trinta e 
cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), 
conforme abaixo discriminados:

Soldo de coronel/PM + 20% 6.436,86

adicional pelo exercício de cargo comissionado de ajudante Geral (daS.5) – 
80% 4.334,64

Gratificação de Habilitação Militar - 50% 3.218,43

Gratificação de Localidade Especial - 20% 1.287,37

indenização de Tropa - 10% 643,69

Gratificação de Risco de vida - 100% 6.436,86

Gratificação de Serviço Ativo - 30% 1.931,06

representação por Graduação - 60% 3.862,12

Gratificação por Tempo de Serviço - 30% 8.445,31

adicional de inatividade - 35% 12.808,70

Subtotal 49.405,04

redutor constitucional 13.942,82

Total de Proventos  35.462,22

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836433

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 
sociaL do estado do ParÁ

Portaria rr Nº 3.889 de 04 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do - processo nº 2021/1445741.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, no mesmo posto, de 
acordo o art. 67, inciso i c/c art. 66, §3º, inciso iii da lei complementar 
nº 142/2021, bem como com o art. 1º da lei Estadual nº 5.681/1991 
e art. 45, § 9º da constituição Estadual; art. 1º, anexo único da lei 
nº 7.807/2014 c/c art.134 parágrafo único, da lei complementar nº 
142/2021; art. 21-a, alínea “b” da lei nº 4.491/1973, alterada pela lei 
nº 9.387/2021; art. 27-a, anexo i, categoria “a” da lei nº 4.491/1973, 
alterada pela lei nº 9.387/2021; art. 29-c da lei nº 4.491/1973, alte-
rada pela lei nº 9.387/2021; art. 29-a da lei nº 4.491/1973, alterada 
pela lei nº 9.387/2021; art. 22-a da lei nº 4.491/1973, alterada pela lei 
nº 9.387/2021; art. 29-B, alínea “c” da lei nº 4.491/1973, alterada pela 
lei nº 9.387/2021; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com redação dada pelo 
art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 134, inciso i da lei complementar nº 
142/2021; o capitão QoaBM rG 2352958, EdilSoN MarQUES MaUES, 
mat. nº 5422540/1, pertencente ao efetivo da 3º Seção de incêndio (ca-
metá), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 23.896,59 
(vinte e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove cen-
tavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Major/BM 3.680,08
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 1.472,03

Gratificação de Localidade Especial - 40% 1.472,03
indenização de Tropa - 10% 368,01

Gratificação de Risco de vida - 100% 3.680,08
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 1.104,02
representação por Graduação - 50% 1.840,04

Gratificação por Tempo de Serviço - 30% 4.084,89
adicional de inatividade - 35% 6.195,41

Total de Proventos  23.896,59

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836506
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.716 de 26 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1277836.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 
Subtenente PM rG 18720, EdSoN do ESPÍriTo SaNTo PErES loBaTo, 
mat. nº 5330033/1, pertencente ao efetivo do 21º Batalhão de Polícia Mili-
tar do Estado do Pará (Marituba), percebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$ 7.359,55 (sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e 
cinquenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40%   486,20

Gratificação de Localidade Especial - 30%   364,65
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.258,04
adicional de inatividade - 35%   1.908,03

Total de Proventos    7.359,55

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836515
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iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 
sociaL do estado do ParÁ

Portaria rr Nº 3.776 de 29 de JULHo de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1221405.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará- iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039,de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 
Subtenente PM rG 17469 JoSÉ dE riBaMar ViEira da coNcEiÇÃo, mat. 
nº 5202426/1, pertencente ao efetivo do 7º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado do Pará (redenção), percebendo nessa situação os proventos men-
sais de r$7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e 
oito centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40%  486,20
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.294,51
adicional de inatividade - 35% 1.963,34

Total de Proventos 7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836529
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.643 de 21 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada 
ex-officio por promoção por tempo de serviço A PEDIDO - processo nº 
2021/1230206.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a reserva remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso i, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e 
alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, 
do 1º Sargento PM rG 18974, JoSÉ lUiZ rodriGUES doS SaNToS, mat. 
nº 5335159/1, pertencente ao efetivo do 5º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado do Pará (castanhal), percebendo nessa situação os proventos men-
sais de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e 
um centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 30%   364,65
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.185,11
adicional de inatividade - 35%   1.797,42

Total de Proventos    6.932,91

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 
142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836548

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 
sociaL do estado do ParÁ

Portaria rr Nº 3.635 de 21 de JULHo de 2022
Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-officio 
por promoção por tempo de serviço a PEdido - processo nº 2022/621949.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 039 
de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma graduação, 
de acordo com o art. 10, inciso i, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e alte-
rações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso il, do decreto nº 2.940/1983; 
art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-
drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 
1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 
4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 1º da 
lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 
da lc nº 142/2021, do 1º Sargento PM rG 19803, JoSÉ WilSoN dE aMoriM 
araÚJo, mat. nº 5388589/1, lotado no Batalhão de Polícia Penitenciária – 
BPoP (sediado em Santa izabel), percebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$ 7.359,55 (sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cin-
quenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminados:
Soldo de 1º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20
Gratificação de Localidade Especial - 30%  364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55
Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%  364,65
representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%  1.258,04
adicional de inatividade - 35%  1.908,03
Total de Proventos 7.359,55
ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respeitando 
a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os requisitos 
para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lc nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836555
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.767 de 28 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1244426.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma graduação, 
de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e al-
terações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 2.940/1983; 
art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-
drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 
1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 
4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 1º da 
lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da 
lei complementar nº 142/2021, do Subtenente PM rG 17679, lUcio MaUro 
oliVEira SilVa, mat. nº 5196230/1, pertencente ao efetivo do Batalhão de 
Polícia rodoviária Estadual do Pará (Marituba), percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$7.359,55 (sete mil, trezentos e cinquenta e noves 
reais e cinquenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 486,20

Gratificação de Localidade Especial - 30% 364,65
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.258,04
adicional de inatividade - 35%   1.908,03

Total de Proventos  7.359,55

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislaçãovigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836564
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.813 de 01 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1397613.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, 
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resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, 
da constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da 
lei nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 
134, parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso 
iV, alínea “b” do decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do de-
creto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto 
nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decre-
to nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; 
art. 20 da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art. 1º da lei nº 
5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei 
complementar nº 142/2021, do 2º Sargento PM rG 21297 MaNoEl car-
doSo da SilVa filHo, matrícula nº 5593107/1, lotado no 2ª companhia 
independente de Polícia Militar do Estado do Pará – ciPM (Benevides), 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$6.932,91 (seis mil, 
novecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), conforme abai-
xo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 20%

Gratificação de Localidade Especial - 30%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
243,10
364,65
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.185,11
1.797,42
 6.932,91

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836572
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.736 de 27 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1330364.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a reserva remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 1º 
Sargento PM rG 18868, MilToN dário da PUrificaÇÃo do ValE, mat. 
nº 5373670/1, pertencente ao efetivo do 14º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado do Pará (Barcarena), percebendo nessa situação os proventos men-
sais de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e 
um centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 30%   364,65
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.185,11
adicional de inatividade - 35%   1.797,42

Total de Proventos    6.932,91

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836579
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.742 de 27 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/982294.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, 

resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, 
da constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da 
lei nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 
134, parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso iV, 
alínea “b” do decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto 
nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 
2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 
3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 
da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; 
art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complemen-
tar nº 142/2021, do 2º Sargento PM rG 20063 NiValdo rodriGUES dE 
fraNÇa, matrícula nº 5388554/1, lotado no 20º Batalhão da Polícia Militar 
do Estado do Pará – BPM (Belém), percebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$6.719,60 (seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 20%

Gratificação de Localidade Especial - 20%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
243,10
243,10
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.148,65
1.742,12
 6.719,60

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836584
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.773 de 29 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1220591.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 
Subtenente PM rG 17590, orlEaNS alVES dE JESUS, mat. nº 5203376/1, 
pertencente ao efetivo do 7º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará 
(redenção), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito cen-
tavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente/PM   1.215,50

Gratificação de Habilitação Militar - 40%   486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40%   486,20

indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50

Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65

representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.294,51

adicional de inatividade - 35%   1.963,34

Total de Proventos    7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836587
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.878 de 03 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do - processo nº 2022/355932.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, 
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resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, no mesmo posto, de 
acordo o art. 67, inciso i c/c art. 66, §3º, inciso iii da lei complementar nº 
142/2021, bem como com o art. 1º da lei Estadual nº 5.681/1991 e art. 45, 
§ 9º da constituição Estadual; art. 1º, anexo único da lei nº 7.807/2014 c/c 
134, parágrafo único, da lei complementar nº 142/2021; art. 21-a, alínea 
“a” da lei nº 4.491/1973, alterada pela lei nº 9.387/2021; art. 27-a, ane-
xo i, categoria “a” da lei nº 4.491/1973, alterada pela lei nº 9.387/2021; 
art. 29-c da lei nº 4.491/1973, alterada pela lei nº 9.387/2021; art. 29-a 
da lei nº 4.491/1973, alterada pela lei nº 9.387/2021; art. 22-a da lei 
nº 4.491/1973, alterada pela lei nº 9.387/2021; art. 29-B, alínea “b” da 
lei nº 4.491/1973, alterada pela lei nº 9.387/2021; art. 20 da lei nº 
4.491/1973 com redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 134, 
inciso i da lei complementar nº 142/2021; art. 37, Xi, da constituição fe-
deral de 1988, c/c §2º, art. 39, da constituição do Estado do Pará, redação 
dada pela Ec nº 072/2018; o Tenente coronel QoPM rG 24936, ricardo 
Baia Polaro, mat. nº 5674875/1, pertencente ao efetivo da comissão 
de correição do comando de Policiamento regional Xi da Polícia Militar do 
Estado do Pará (Soure), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e 
vinte e dois centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de coronel/PM 5.364,05

Gratificação de Habilitação Militar - 50% 2.682,03

Gratificação de Localidade Especial - 40% 2.145,62

indenização de Tropa - 10% 536,41

Gratificação de Risco de vida - 100% 5.364,05

Gratificação de Serviço Ativo - 30% 1.609,22

representação por Graduação - 60% 3.218,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30% 6.275,94

adicional de inatividade - 35% 9.518,51

Subtotal 36.714,26

redutor constitucional 1.252,04

Total de Proventos  35.462,22

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836605
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.780 de 20 de JUNHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1324720.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício”para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso i, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e 
alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b”do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alí-
nea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a re-
dação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto 
nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lc nº142/2021,do do 1º Sargento PM rG 
20067 Valdocir SaraiVa da PaiXÃo, Mf 5373522/1, lotado no Segundo 
Batalhão de Polícia Militar – 2º BPM (Belém), percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$ 6.719,60 (seis mil, setecentos e dezenove reais 
e sessenta centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM 1.215,50

Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%   243,10

indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50

Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65

representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30% 1.148,65

adicional de inatividade - 35% 1.742,12

Total de Proventos  6.719,60

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 836614

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 
sociaL do estado do ParÁ

Portaria re Nº 3.879 de 03 de aGosto de 2022
dispõe sobre a alteração do benefício PrEVidENciário dE rESEr-
Va rEMUNErada Para rEforMa por incapacidade – ProcESSo nº 
2021/609659
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Reformar “Ex-Offício” a Subtenente PM RR RG 15839 ALCILENE ROCHA 
WaNdErlEY da SilVa, matrícula nº5158842/1, pertencente à reserva 
remunerada, “ex-offício”, por meio da PORTARIA RR Nº0721 de 06/07/2017, 
em razão da ata de Saúde homologada na Sessão ordinária nº 005/2021 
– JPMSS, alterando o fundamento legal do benefício do interessado, de 
acordo com o art. 106, inciso ii, art. 108, inciso V da lei 5.251/1985 
c/c V. acórdão nº 16.034/1988 e acórdão nº 60.794/2020 do Tribunal de 
contas do Estado do Pará; art. 10, §8º, da lei nº 8.230/2015; art. 1º, 
inciso ii, do decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c” do decreto 
nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999 - drH/3; art. 1º, do decreto nº 
2.696/1983; art. 1º, da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 
3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f” e “g”, do decreto nº 4.490/1986; 
art. 20, da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art. 1º, da lei nº 
5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 5º, inciso 
i, da constituição federal de 1988, art. 99, caput da lei nº 4.491/1973 c/c 
art. 146 da lei nº 5.251/1985, percebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$8.702,24 (oito mil setecentos e dois reais, vinte e quatro 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente PM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 20%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

representação de banda de música – 30%
Gratificação por Tempo de Serviço - 25%

adicional de inatividade - 35%
auxílio invalidez

1.215,50
486,20
  243,10
  121,55

  1.215,50
  364,65
  425,43
364,65

 1.109,15
1.941,01
 1.215,50

 
Total de proventos

 8.702,24
 

II – Os efeitos financeiros da parcela de Auxílio Invalidez retroagirão a 
24/03/2021, data da Sessão ordinária nº005/2021 – JPMSS, nos termos 
do art. 108, §2º da lei 5.251/1985, respeitando os valores das tabelas 
salariais vigentes à época.
iii - a parcela auxílio invalidez possui natureza jurídica transitória e, even-
tualmente cessadas as condições especificadas no artigo 99 da Lei nº 
4.491/1973, será excluída da composição dos proventos de reforma por 
incapacidade.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837018
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria re Nº 3.880 de 03 de aGosto de 2022

diSPÕE SoBrE a alTEraÇÃo do BENEfÍcio PrEVidENciário dE rE-
SErVa rEMUNErada Para rEforMa Por iNcaPacidadE – ProcESSo 
Nº 2021/1324277.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
• I– Reformar “Ex-Offício” o Subtenente BM RR RG 461362 ANTONIO 
MoNTEiro foNTES, mat. nº 5084601/1, pertencente à reserva 
remunerada, “a pedido”, por meio da PorTaria rr Nº2.791 de 10/10/2013, 
em razão da ata de Saúde homologada na Sessão ordinária nº 005/2021 
– JPMSS, alterando o fundamento legal do benefício do interessado, de 
acordo com o art. 106, inciso ii, art. 108, inciso V da lei 5.251/1985 c/c V. 
acórdão nº 16.034/1988 e acórdão nº 60.794/2020 do Tribunal de contas 
do Estado do Pará; 52, §1º, alínea “b” lei nº 5251/1985 c/c Manifestação 
nº 021/2013-ProJUr; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 2.940/1983; art. 1º, 
categoria “c” do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999 - drH/3; 
art. 1º, do decreto nº 2.696/1983; art. 1º, da lei nº 8.229/2015; art. 1º, 
item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f” do decreto nº 
4.490/1986; art. 20, da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art. 1º, 
da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986, art. 99, 
caput da lei nº 4.491/1973 c/c art. 146 da lei nº 5.251/1985, percebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$16.896,81(dezesseis mil, 
oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), conforme 
abaixo discriminados:

Soldo de 2º Tenente BM 2.648,19
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 1.059,28

Gratificação de Localidade Especial - 20% 529,64
indenização de Tropa - 10% 264,82

Gratificação de Risco de Vida - 100% 2.648,19
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Gratificação de Serviço Ativo - 30% 794,46
representação por Graduação - 35% 926,87

Gratificação por Tempo de Serviço - 30% 2.661,44
adicional de inatividade - 35% 4.036,51

auxílio invalidez 1.327,41
Total de proventos 16.896,81

• II– Os efeitos financeiros da parcela de Auxílio Invalidez retroagirão a 
24/03/2021, data da Sessão ordinária nº005/2021 – JPMSS, nos termos 
do 108, §2º da lei 5.251/1985, respeitando os valores das tabelas salariais 
vigentes à época.
• III- A parcela auxílio invalidez possui natureza jurídica transitória e, eventu-
almente cessadas as condições especificadas no artigo 99 da Lei nº 491/1973, 
será excluída da composição dos proventos de reforma por incapacidade.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837025
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.860 de 02 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1233335.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, 
da constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 
da lei nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 
c/c art. 134, parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, 
inciso ii, do decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto 
nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 
2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 
3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 
da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; 
art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei com-
plementar nº 142/2021, do 2º Sargento PM rG 20341 aroldo aGUiar 
MoNTEiro, mat. nº 5358752/1, pertencente ao efetivo do 5º Batalhão de 
Polícia Militar do Estado do Pará (castanhal), percebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$7.359,55 (sete mil, trezentos e cinquenta e 
nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 30%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
486,20
364,65
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.258,04
1.908,03
7.359,55

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837028
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
PorTaria rE Nº 3.894 dE 03 dE aGoSTo dE 2022
dispõe sobre a alteração do benefício PrEVidENciário dE rESEr-
Va rEMUNErada Para rEforMa por incapacidade – ProcESSo nº 
2022/135001
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Reformar “Ex-Offício” o 1º Sargento PM RR RG 7945 AURIVALDO DOS 
SaNToS NEGrÃo, mat. nº3372766/1, pertencente à reserva remunerada, 
“a pedido”, por meio da PorTaria rr Nº1.985 de 01/11/2006, em razão 
da ata de Saúde homologada na Sessão ordinária nº 015/2021 – JPMSS, 
alterando o fundamento legal do benefício do interessado, de acordo com 
o art. 106, inciso ii, art. 108, inciso V da lei 5.251/1985 c/c V. acórdão nº 
16.034/1988 e acórdão nº 60.794/2020 do Tribunal de contas do Estado 
do Pará; art. 52, §1º, alínea “c” lei nº 5251/1985 c/c Manifestação nº 
021/2013-ProJUr; art. 1º, inciso ii e art. 2º, inciso i, do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a” do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999 - drH/3; art. 1º, do decreto nº 2.696/1983; art. 1º, da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item 
i, alínea “f” do decreto nº 4.490/1986; art. 20, da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art. 1º, da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986, art. 99, caput da lei nº 4.491/1973 c/c art. 146 
da lei nº 5.251/1985, percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$9.428,33(nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente PM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

auxílio Moradia – 30%
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%

adicional de inatividade - 35%
auxílio invalidez

1.215,50
486,20
  486,20
  121,55

  1.215,50
  364,65
  425,43
364,65

1.403,90
2.129,25
 1.215,50

 

Total de proventos
 

9.428,33
 

II – Os efeitos financeiros da parcela de Auxílio Invalidez retroagirão a 
15/09/2021, data da Sessão ordinária nº005/2021 – JPMSS, nos termos 
do art. 108, §2º da lei 5.251/1985, respeitando os valores das tabelas 
salariais vigentes à época.
iii - a parcela auxílio invalidez possui natureza jurídica transitória e, even-
tualmente cessadas as condições especificadas no artigo 99 da Lei nº 
4.491/1973, será excluída da composição dos proventos de reforma por 
incapacidade.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837035
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.778 de 29 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1417549.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decre-
to nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c 
Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 
com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, 
do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, 
do 1º Sargento PM rG 17854, BENEdiTo NaSciMENTo oliVEira dE SoU-
Sa, mat. nº 5196981/1, pertencente ao efetivo do Batalhão de Polícia de 
Eventos (Belém), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
6.719,60 (seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), con-
forme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%   243,10
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.148,65
adicional de inatividade - 35%   1.742,12

Total de Proventos    6.719,60

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837036
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.777 de 29 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1029861.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea b do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
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creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 1º 
Sargento PM rG 16078, doriMaM MarQUES MoUra, mat. nº 5131693/1, 
pertencente ao efetivo do 34º Batalhão de Polícia Militar do Estado do 
Pará (Marabá), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
7.146,24 (sete mil, cento e quarenta e seis reais e vinte quatro centavos), 
conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 40%   486,20
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.221,58
adicional de inatividade - 35%   1.852,73

Total de Proventos    7.146,24

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837041
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.628 de 21 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1277380.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 
1º Sargento PM rG 17062, EdMilSoN fariaS SilVa, mat. nº 5191351/1, 
pertencente ao efetivo da 15º Batalhão de Polícia de Militar do Estado do 
Pará (itaituba), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 
7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito cen-
tavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40%   486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40%   486,20
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.294,51
adicional de inatividade - 35%   1.963,34

Total de Proventos    7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837044
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.456 de 13 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1359242.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará- iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b”, do decre-
to nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c 
Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 
com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, 
do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021 

e art. 5º, inciso i, da constituição federal de 1988, da 2º Sargento PM rG 
25647 ElEoNildES Maria dE liMa fariaS, mat. nº 5728770/1, lotada no 
comando de Policiamento da capital (Belém), percebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$ 6.461,15 (seis mil, quatrocentos e sessenta e 
um reais e vinte e quinze centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%  243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%  243,10
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 25%   987,60
adicional de inatividade - 35%   1.728,29

Total de Proventos    6.461,15

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837052
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.719 de 26 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1322528.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 1º 
Sargento PM rG 18400, ElViS liMa do NaSciMENTo, mat. nº 5196124/1, 
pertencente ao efetivo do Batalhão de Polícia Penitenciária da Polícia Militar 
do Estado do Pará (Santa izabel), percebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noven-
ta e um centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 30%   364,65
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.185,11
adicional de inatividade - 35%   1.797,42

Total de Proventos    6.932,91

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837054
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.762 de 28 de JULHo de 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-offi-
cio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2018/574439.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e 
alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alí-
nea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a re-
dação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto 
nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 2º Sar-
gento PM rG 14460, filiPE da lUZ NErY, mat. nº 5060931/1, pertencente 
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ao efetivo do 3º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará (Santarém), 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 7.146,24 (sete mil, 
cento e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), conforme abaixo 
discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 40%   486,20
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.221,58
adicional de inatividade - 35%   1.852,73

Total de Proventos    7.146,24

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837056
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.734 de 27 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1288642.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, 
do 1º Sargento PM rG 18863, fraNciSco aNaiSSi dE oliVEira, mat. 
nº 5329973/1, pertencente ao efetivo do 8º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado do Pará (Soure), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40%   486,20

Gratificação de Localidade Especial - 40%   486,20
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.294,51
adicional de inatividade - 35%   1.963,34

Total de Proventos    7.572,88

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837061
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.738 de 27 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1256471.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039,de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii, alínea “b”do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da 
lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 
com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, 
do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº142/2021, 
do 1º Sargento PM rG 17832, JoÃo EdiValdo SilVa do laGo, mat. 
nº 5202108/1, pertencente ao efetivo do 14º Batalhão de Polícia Militar 

do Estado do Pará (Barcarena), percebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$ 7.359,55 (sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e 
cinquenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 30% 364,65

Gratificação de Localidade Especial - 40% 486,20
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.285,04
adicional de inatividade - 35%   1.908,03

Total de Proventos  7.359,55

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislaçãovigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837067
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.785 de 29 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2022/704425.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da 
constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da lei 
nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, 
parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 
c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 
1º Sargento BM rG 1654635 JoÃo raiMUNdo SoUSa fErrEira, matrícu-
la nº 5422779/1, pertencente ao efetivo do 3º Subgrupamento de incêndio 
independente do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (abaete-
tuba), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$7.359,55 
(sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), 
conforme abaixo discriminados:

Soldo de Subtenente/BM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 30%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
486,20
364,65
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.258,04
1.908,03
7.359,55

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837133
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.774 de 29 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1269514.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3 e art. 27-a, anexo único, da lei nº 9.387/2021; 
art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, 
item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 
4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 
1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c 
art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 1º Sargento PM rG 18318, 
JoSE PErciVal da coNcEiÇÃo MoraES, mat. nº 5199433/1, pertencen-
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te ao efetivo da 14º companhia independente da Polícia de Militar do Esta-
do do Pará (Tomé açu), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e um 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 30%   364,65
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.185,11
adicional de inatividade - 35%   1.797,42

Total de Proventos    6.932,91

 - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respeitando 
a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os requi-
sitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei comple-
mentar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837137
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.853 de 02 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1466102.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, 
da constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da 
lei nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 
134, parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso iV, 
alínea “b” do decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto 
nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 
2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 
3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 
da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; 
art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complemen-
tar nº 142/2021, do 3º Sargento PM rG 26259 MaNoEl MESQUiTa da 
coNcEiÇÃo, matrícula nº 5517125/2, lotado na 32ª companhia indepen-
dente da Polícia Militar do Estado do Pará – ciPM (afuá), percebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$7.146,24 (sete mil, cento e quarenta 
e seis reais e vinte e quatro centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 20%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
243,10
486,20
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.221,58
1.852,73
  7.146,24

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837143
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria ret re Nº 3.864 de 14 de JULHo de 2022

Dispõe sobre a RETIFICAÇÃO do benefício de reforma ex-offÍcio - processo 
nº 2017/127693.
considerando o cumprimento ao acórdão proferido nos autos do Processo 
nº 0820531-87.2017.814.0301,em trâmite na Vara do Juizado Especial da 
fazenda Pública de Belém;
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Retificar a Portaria RE nº 1.632 de 08/09/2003, registrado pelo TCE, 
por meio do acórdão nº35.086 de 09/12/2003, que transferiu para a re-
forma “ex-officio”, na mesma graduação, o Soldado PM REF RG 23052, 
PaUlo SÉrGio cardoSo, mat. nº 5589541/1, para passar a constar 
a seguinte fundamentação legal: art. 106, inciso ii e art. 108, inciso V, 
da lei nº 5.251/1985 e V.acórdão nº 16.034/1988-TcE/Pa c/c acordão 
nº60.794/2020 do Tribunal de contas do Estado; art. 109, §1º e § 2º, 
alínea “c”, da lei nº 5.251/1985; art. 1º, inciso iV, alínea “d” do decreto 
nº2.940/1983; art. 1º, categoria “c” do decreto nº 1.461/1981 c/c Porta-

ria nº 001/99 – drH/3; art. 1º, do decreto nº. 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, inciso i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, inciso 
i, alínea “h”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20, da lei nº4.491/1973, 
com redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso iii, 
do decreto nº4.439/1986; art. 99, “caput” e §5º, da lei nº 4.491/1973; 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$5.963,24(cinco mil, 
novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme 
abaixo discriminados:

 Soldo de 3º Sargento/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 20%

Gratificação de Localidade Especial - 20%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 30%

Gratificação por Tempo de Serviço - 5%
adicional de inatividade - 20%

auxílio invalidez
Total de Proventos 

  1.215,50
  243,10
  243,10
121,55

  1.215,50
  364,65
364,65
  188,40
  791,29
1.215,50
  5.963.24

ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/03/2022, data da intimação 
do acórdão pelo instituto.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS /Pa

Protocolo: 837429
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.811 de 01 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/1087006.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, 
da constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 
da lei nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “b”, da lei nº 5.251/1985 
c/c art. 134, parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, 
inciso ii, do decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto 
nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1°, inciso i, “g” do 
decreto n° 4.490/1986, art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item 
i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complementar nº 142/2021, do 
Subtenente PM rG 22011 roGÉrio cESar roSa BaTiSTa, matrícula nº 
5574951/1, pertencente ao efetivo do 15º Batalhão da Polícia Militar do 
Estado do Pará - BPM (itaituba), percebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$17.893,20 (dezessete mil, oitocentos e noventa e três reais 
e vinte centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Tenente/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
30% de representação de integrante de Banda de Música

indenização de Tropa - 10%
Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

2.648,19
1.059,28
1.059,28
794,46
264,82

2.648,19
794,46
926,87

3.058,67
4.638,98
17.893,20

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837430
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.571 de 19 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1279080.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 1º 
Sargento PM rG 17870, roNaldo da PaiXÃo liMa, mat. nº 5197856/1, 
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pertencente ao efetivo do 20º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará 
(Belém), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$6.719,60 
(seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), conforme 
abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%   243,10
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.148,65
adicional de inatividade - 35%   1.742,12

Total de Proventos    6.719,60

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837434
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.855 de 02 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2022/803245.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da 
constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da lei 
nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, 
parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 
c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complementar nº 142/2021, 
do 2º Sargento BM rG 1725838 roNildo BENTo GoMES doS SaNToS, 
matrícula nº 5287006/2, lotado no 3º Subgrupamento de incêndio inde-
pentende (abaetetuba), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$7.359,55 (sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e 
cinco centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/BM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 30%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

1.215,50
486,20
364,65
121,55

1.215,50
364,65
425,43

1.258,04
1.908,03
 7.359,55

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837437
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria re Nº 3.876 de 01 de aGosto de 2022
dispõe sobre a alteração do benefício PrEVidENciário dE rESErVa 
rEMUNErada Para rEforMa EX-offÍcio Por idadE - ProcESSo nº 
2022/630802
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Ratificar o Boletim Geral nº 041, de 06/03/2013, expedido pelo 
comandante Geral, nos termos do art. 28 e 29, §6º do regulamento Geral 
do regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, e reformar “ex-
offício” por idade, o Subtenente BM RR RG 6209 ROOSEVELT NErY BriTo, 
mat. nº 3369722/1, pertencente à reserva remunerada a Pedido, por 
meio da PorTaria rr Nº 0168, de 05/02/2001, alterando o fundamento 
legal do benefício do interessado, de acordo com a redação original dada 
pelo art. 106, inciso i, alínea “b” e art. 107 da lei nº 5.251/1985; art. 
52, inc. ii, § 1º, alínea “b”, da lei nº 5.251/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 
c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 

item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, 
com redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, 
do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 99, “caput”, da lei nº 4.491/1973 c/c 
art. 146 da lei nº 5.251/1985; percebendo nessa situação os proventos 
mensais r$19.804,53 (dezenove mil oitocentos e quatro reais e cinquenta 
e três centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Tenente/BM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
auxílio Moradia - 30%

indenização de Tropa - 10%
Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 45%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

auxílio invalidez
Total de proventos

  2.648,19
1.059,28
1.059,28
794,46
264,82

  2.648,19
794,46

  1.191,69
3.138,11
4.759,47
1.446,58
19.804,53

 

ii – os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 12/05/2009, data em que 
o militar completou 58 anos de idade, limite etário de permanência na reserva 
remunerada, para graduação de Subtenente/BM, a fim de ratificar o aditamento 
ao Boletim Geral nº 041, de 06/03/2013, expedido pelo comandante Geral.
III - Os efeitos financeiros da parcela de Auxílio Invalidez retroagirão a 
12/05/2021, data da Sessão ordinária nº 003/2021 – JPMSS, nos termos 
do art. 108, §2º da lei nº 5251/1985, respeitando os valores das tabelas 
salariais vigentes à época.
iV - a parcela auxílio invalidez possui natureza jurídica transitória e, eventual-
mente cessadas as condições especificadas no art. 99 da Lei nº 4.491/1973, 
será excluída da composição dos proventos de reforma por incapacidade.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 837438
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.758 de 27 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1269884.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará- iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iV, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e 
alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV alínea “b” do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986c/c art. 134 da lc nº142/2021, c/c art. 5º, inciso i, da 
constituição federal de 1988, a 2º Sargento PM rG 25969 ZENEidE diaS 
fErrEira, mat. nº 5727197/1, lotada no 26º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado do Pará (outeiro), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 6.666,27 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e sete 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM  1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 30%  364,65
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65

representação por Graduação - 35%  425,43
Gratificação por Tempo de Serviço - 25%  987,60

adicional de inatividade - 35% 1.728,29
Total de Proventos 6.666,27

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837440
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria re Nº 3.884 de 03 de aGosto de 2022

diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo do BENEfÍcio dE rEforMa “EX offi-
cio” Por iNcaPacidadE - ProcESSo Nº 2022/941798
considerando o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0026421-
16.2012.8140301, em trâmite no 4º Juizado Especial da fazenda Pública de Belém;
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, 



120  diário oficial Nº 35.074 Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

resolve:
I – Retificar a Portaria nº377 de 29/03/2017, registrada pelo Tribunal de 
contas do Estado do Pará, por meio do acórdão nº 59.087 de 02/07/2019, 
que reformou “ex-offício”, na mesma graduação, o Cabo PM REF 22983, 
EdiValdo SaNToS PiNHEiro, mat. nº 5590612/1, alterando o fundamen-
to legal do benefício do interessado, de acordo com o art.106, inciso ii e 
art. 108, inciso V, da lei nº 5.251/1985 e V. acórdão nº 16.034/1988 c/c 
acórdão nº 60.794/2020 do Tribunal de contas do Estado do Pará; art. 109, 
§1º e §2º, alínea “c”, da lei nº 5.251/1985; art. 1º, inciso iV, alínea “c”, 
do decreto nº2.940/1983; art. 1º, categoria “c” do decreto nº1.461/1981 
c/c Portaria nº 001/1999 – drH/3; art. 1º, do decreto nº2.696/1983; art. 
1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, inciso i, do decreto nº 3.266/1984; art. 
1º, inciso i, alínea “h”, do decreto nº 4.490/1986;art.2º, inc. i do decre-
to nº2940/1983; art. 20, da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo 
art.1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso iii, do decreto nº4.439/1986, 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$5.426,00(cinco mil, 
quatrocentos e vinte e seis reais), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 3º Sargento/PM 1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20% 243,10
indenização de Tropa - 10% 121,55

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 364,65
representação por Graduação - 30% 364,65

Gratificação por tempo de serviço – 20% 753,61
adicional de inatividade - 20% 904,33

Total de Proventos 5.426,00

ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/05/2017, data que foi trans-
ferido para Reforma “ex offício” por este Instituto.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS

Protocolo: 837443
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.764 de 28 de JULHo de 2022

Dispõe sobre a concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA ex-offi-
cio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/665085.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039 de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 
1º Sargento PM rG 17214, MaNoEl SaraiVa dE SoUZa BarroS, mat. 
nº 5207339/1, pertencente ao efetivo do 34º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado do Pará (Marabá), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 7.572,88 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar -  40% 486,20
Gratificação de Localidade Especial - 40% 486,20

indenização de Tropa - 10%   121,55
Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.294,51
adicional de inatividade - 35%  1.963,34

Total de Proventos  7.572,87

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislaçãovigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os 
requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837407
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.775 de 29 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1328859.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, 

resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decre-
to nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c 
Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º 
da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 
com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, 
do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, 
do 1º Sargento PM rG 17977, MarcElo Jairo SoUZa da SilVa, mat. nº 
5198593/1, pertencente ao efetivo da 2º Batalhão de Polícia de Militar do 
Estado do Pará (Belém), percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$ 6.719,60 (seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centa-
vos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20%   243,10
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.148,65
adicional de inatividade - 35%   1.742,12

Total de Proventos    6.719,60

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837410
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.735 de 27 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1395929.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº039,de 09/01/2002, resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e 
alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b”do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a 
redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do de-
creto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº142/2021, do 1º 
Sargento PM rG 17324, Marcio GlEcio fErrEira, mat. nº 5207908/1, 
pertencente ao efetivo do 24º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará 
(Belém), percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 6.719,60 
(seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), conforme 
abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20% 243,10

Gratificação de Localidade Especial - 20% 243,10
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.148.65
adicional de inatividade - 35%   1.797,12

Total de Proventos  6.719,60

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837418
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.749 de 27 de JULHo de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1375408.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, 
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resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 
2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria 
nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, 
alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, 
do 1º Sargento PM rG 17890, Mario NElSoN MoraES BarroS, mat. nº 
5197880/1, pertencente ao efetivo do Batalhão de Polícia Penitenciária da 
Polícia Militar do Estado do Pará (Santa izabel), percebendo nessa situação 
os proventos mensais de r$ 7.359,55 (sete mil, trezentos e cinquenta e 
nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 40%   486,20

Gratificação de Localidade Especial - 30%   364,65
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.258,04
adicional de inatividade - 35%   1.908,03

Total de Proventos    7.359,55

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837419
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁriae de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.854 de 02 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada a PEdi-
do – ProcESSo nº 2021/510854.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº142, de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
i – Transferir para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 5.681/1991 c/c art. 45, §9º, 
da constituição do Estado do Pará de 1989; artigos 101, inciso i, e 102 da 
lei nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “b”, da lei nº 5.251/1985 c/c art. 
134, parágrafo único da lei complementar nº 142/2021; art. 1º, inciso 
ii, alínea “b”,do decreto nº 2.940/1983;art. 1º, categoria “a”, do decreto 
nº 1.461/1981 c/c Portaria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 
2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 
3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 
da lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art.1º da lei nº 5.231/1985; 
art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art.134 da lei complemen-
tar nº 142/2021, do Subtenente PM rG 20918 PEdro roBErTo loPES da 
crUZ, matrícula nº 5405599/1, pertencente ao efetivo da 27ª companhia 
independente de Polícia Militar do Estado do Pará - ciPM (almerim), per-
cebendo nessa situação os proventos mensais de r$16.498,90 (dezesseis 
mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), conforme 
abaixo discriminados:

Soldo de 2º Tenente/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 40%

Gratificação de Localidade Especial - 40%
indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos  

2.648,19
1.059,28
1.059,28
264,82

2.648,19
794,46
926,87

2.820,33
4.277,50
16.498,90

ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022,respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton GiusseppStival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837424
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de ProteÇÃo 

sociaL do estado do ParÁ
Portaria rr Nº 3.858 de 02 de aGosto de 2022

dispõe sobre a concessão do benefício de rESErVa rEMUNErada ex-o-
fficio por promoção por tempo de serviço - processo nº 2021/1221974.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a lei 
complementar nº 039, de 09/01/2002, 

resolve:
I – Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o art. 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, 
e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “B”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Por-
taria nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei 
nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item 
i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com 
a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do 
decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, do 
1º Sargento PM rG 18290, rENaTo SErGio dE SoUSa SarMENTo, mat. 
nº 5195713/1, pertencente ao efetivo do 10º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado do Pará (distrito de icoaraci), percebendo nessa situação os pro-
ventos mensais de r$ 6.932,91 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e 
noventa e um centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM   1.215,50
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   243,10

Gratificação de Localidade Especial - 30%   364,65
indenização de Tropa - 10%   121,55

Gratificação de Risco de vida - 100%   1.215,50
Gratificação de Serviço Ativo - 30%   364,65
representação por Graduação - 35%   425,43

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%   1.185,11
adicional de inatividade - 35%   1.797,42

Total de Proventos    6.932,91

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/08/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 837427
Portaria Nº 611 de 09 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 casamento do servidor charles Xenágoras Nascimento 
do Nascimento, ocorrido em 29 de julho de 2022 e especialmente o que 
dispõe o art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 02 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – forMaliZar o afastamento por motivo de casamento, do servidor 
charles Xenágoras Nascimento do Nascimento, matrícula nº 5948279/2, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de informática, a contar de 29 de 
julho de 2022 a 05 de agosto de 2022, conforme certidão de casamento - 
Matrícula nº 067934 01 55 2022 2 00211 240 0054556 12.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 09 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 838047
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.834 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/207769.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei complemen-
tar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar nº 128/2020, 
ao servidor EliNa roSa dE aSSiS rodriGUES, Matrícula nº 22071/1, ocupante 
do cargo/função de assistente administrativa, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuária e Pesca – SEdaP
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.835 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/141183.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei complemen-
tar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar nº 128/2020, 
ao servidor PaUlo roBErTo da SilVa SoEiro, Matrícula nº 3193900/1, ocu-
pante do cargo/função de Vigia, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria 
de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
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Portaria aB Nº 3.836 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2015/398297.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor iolaNda dE faTiMa MENdES da SilVa, Ma-
trícula nº 3156184/1, ocupante do cargo/função de Técnica em Saúde, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Estado do 
Pará – SESPa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.837 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/962032.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor fraNciSco dE aSSiS SilVa PoNTES, Matrícula 
nº 2045834/1, ocupante do cargo/função de Braçal, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Transportes – SETraN.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.838 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/830157.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor lUSo SalES SolYNo JUNior, Matrícula nº 43/1, 
ocupante do cargo/função de Gestão Pública, pertencente ao quadro de 
pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SE-
Plad.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.839 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2018/532028.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor JorGE lUiZ dE SoUZa, Matrícula nº 5452953/1, 
ocupante do cargo/função investigador, pertencente ao quadro de pessoal 
da Polícia civil – Pc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.840 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2014/418335.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor rEGiNaldo JofrE GUiMarÃES NUNES, Matrí-
cula nº 3221695/1, ocupante do cargo/função de Motorista, pertencente 
ao quadro de pessoal do departamento  Estadual de Transito –dETraN.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 838081

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria aB Nº 3.825 de 10 de aGosto de 2022.

dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2018/532285.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-
tar nº 128/2020, ao servidor HElio JoSE MoraiS araUJo, Matrícula nº 
5411939/1, ocupante do cargo/função de investigador, pertencente ao 
quadro de pessoal da Polícia civil – Pc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa.
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.826 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2022/353320.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor lUiZ carloS ESTEVES BraSil, Matrícula nº 
31798/1, ocupante do cargo/função de assistente administrativo, perten-
cente ao quadro de pessoal da Secretaria de cultura – SEcUlT.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 838065
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.827 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/914027.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor iVo diNiZ BraGa, Matrícula nº 521302/3, ocu-
pante do cargo/função de Professor, pertencente ao quadro de pessoal da 
Secretaria de Estado de Educação – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.828 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/1259932.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor lEoNidaS dE MoraiS corrEa, Matrícula nº 
5825687/1, ocupante do cargo/função de Escrivã, pertencente ao quadro 
de pessoal da Polícia civil – Pc. 
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.829 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/1006597.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor raiMUNdo carloS TEiXEira NEGrao, Matrícu-
la nº 654302/1, ocupante do cargo/função de Vigia, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 838067
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iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria aB Nº 3.830 de 10 de aGosto de 2022.

dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/1040826.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor VEra loUrdES MacHado MaZZiNi, Matrícu-
la nº 376345/1, ocupante do cargo/função de assistente administrativa, 
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 
– SEdUc. 
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.831 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/818877.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei 
complementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei comple-
mentar nº 128/2020, ao servidor PaUlo alVES MEdEiroS, Matrícula nº 
3154521/1, ocupante do cargo/função de auxiliar de Serviços Gerais, per-
tencente ao quadro de pessoal da Polícia civil – Pc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.832 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/705276.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor claUdioNor PalHETa cardoSo, Matrícula nº 
94730/1, ocupante do cargo/função de agente de Saúde, pertencente ao 
quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Estado do Pará – SESPa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa.
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.833 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2022/15003.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor iSMaEl aUGUSTo Moia riBEiro, Matrícula nº 
5410827/1, ocupante do cargo/função de investigador, pertencente ao 
quadro de pessoal da Polícia civil– Pc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 838072
citaÇÃo Por editaL

Processo: 2021/686026. Pelo presente edital ciTaMoS o senhor Wal-
TEr MoraES MorEira, cPf nº 041.975.932-87, para que compareça a 
este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes 
de representação mediante procuração expressa e escrita, emitida confor-
me art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência Social 
do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para: apresentar via original física 
da declaração de Tempo de Serviço e Histórico funcional, tendo em vista 
a emissão de carta a qual não obtivemos resposta. informamos que o não 
comparecimento no prazo acarretará o arquivamento do processo por falta 
de manifestação.
Belém, 08 de agosto de 2022.
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente - iGEPrEV

Protocolo: 838041

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria aB Nº 3.841 de 10 de aGosto de 2022.

dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/1222471.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor dUrcilENa BriTo caValcaNTE, Matrícula nº 
555584/1, ocupante do cargo/função de Professora, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa.
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.842 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/368288.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-
tar nº 128/2020, ao servidor fraNciSco TEiXEira PaVao, Matrícula nº 
2039850/1, ocupante do cargo/função de Braçal, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de Transportes – SETraN.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.843 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/1030040.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, ao servidor MiriaM oliVEira dE aNdradE, Matrícula nº 
726125/1, ocupante do cargo/função de agente administrativo, perten-
cente ao quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Estado do Pará– 
SESPa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.844 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/1331287.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-
tar nº 128/2020, o servidor WladiMir da coSTa MoraES, Matrícula nº 
5410460/1, ocupante do cargo/função de investigador, pertencente ao 
quadro de pessoal da Policia civil do Estado do Pará – Pc/Pa.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.845 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/934663.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, a servidora EdNa da coSTa cUNHa, Matrícula nº 760881/1, 
ocupante do cargo/função de Servente, pertencente ao quadro de pessoal 
da Secretaria da Educação do Estado do Pará – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
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iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria aB Nº 3.934 de 10 de aGosto de 2022.

dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2021/845672.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complemen-
tar nº 128/2020, a servidora lEoNiTa coSTa aZEVEdo, Matrícula nº 
304140/1, ocupante do cargo/função de Esp. Educação, pertencente ao 
quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEdUc.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.935 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2020/1044521.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei 
complementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei comple-
mentar nº 128/2020, o servidor carloS rocHa da SilVa, Matrícula nº 
2028530/1, ocupante do cargo/função de Braçal, pertencente ao quadro 
de pessoal da Secretaria Executiva de Transporte – SETraN.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria aB Nº 3.936 de 10 de aGosto de 2022.
dispõe sobre o dEfEriMENTo dE aBoNo PErMaNÊNcia - ProcESSo nº 
2017/411658.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
i – deferir abono de permanência, de acordo com o art. 22-a da lei com-
plementar nº 39/2022, com as alterações trazidas pela lei complementar 
nº 128/2020, o servidor BENEdido cardoSo dE MaToS, Matrícula nº 
28460/1, ocupante do cargo/função de auxiliar de Serviços Gerais, per-
tencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração - SEPlad.
ii – Esta Portaria produzirá seus efeitos a partir do efetivo pagamento pela 
SEPlad.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 838086
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria ret ret aP Nº 3103 de 18 de JULHo de 2022
dispõe sobre a rETificaÇÃo dE aTo dE aPoSENTadoria Por iNValidEZ 
EM aTENdiMENTo À diliGÊNcia do tce - ProcESSo Nº 2009/507722-
TcE; ProcESSo Nº 2022/9695-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais;
considerando os termos da resolução nº 18.275/2012, que susta a trami-
tação de aposentadorias por invalidez e determinou a revisão dos cálculos 
com base na Emenda constitucional nº 70, de 29/03/2012;
considerando a Ec nº 70/2012, que estabeleceu critérios para o cálculo 
e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores 
públicos que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, e que se 
incapacitaram após dessa data;
 rESolVE:
I – Retificar a Portaria RET AP nº 164, de 21/01/2022, que concedeu apo-
sentadoria por invalidez em favor de alUiZio corrÊa do NaSciMEN-
To, Mat. nº5066891/1, no cargo de Professor GEP-M-ad-2-401, lotado 
na Secretaria Estado de Educação - SEdUc, de acordo com o art. 1º da 
Emenda constitucional nº 70/2012, que acrescentou o art. 6º-a, “caput” e 
parágrafo único na Ec nº 41/2003; art. 131, inciso Vi, e art. 130, “caput” 
e §1º, ambos da Lei nº 5.810/94; retificar o valor referente ao Adicional 
por Tempo de contribuição – aTS e adicional pelo Exercício de função 
Gratificada, passando a perceber nessa situação os proventos mensais, 
assim discriminados:
Vencimento proporcional a 2.397 dias de 12.775 dias correspondente a 
18,76321% 558,00
adicional por Tempo de Serviço – 30%  297,28
Adicional pelo Exercício de Função Gratificada – 30%  432,94
Total de Proventos  1.288,22

ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 29/03/2012, data da promulga-
ção da Emenda constitucional nº 70/12, nos termos do seu art. 2º.
iii - o valores demonstrados acima correspondem à tabela salarial em 
vigor, disposta na lei Estadual nº 8.965/2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 829919
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

Portaria ret aP Nº 3.786 de 01 de aGosto de 2022
dispõe sobre a corrEÇÃo da PorTaria aP Nº 2.293 dE 10/05/2022 – 
processo nº 2022/952845.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais, resolve:
I – Retificar a Portaria de Aposentadoria nº 2.989 de 05/08/1997, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 25.345 de 18/09/1997, de modo a 
corrigir o nome do órgão para que oNde se LÊ “SEcrETaria dE ESTado 
da faZENda - SEfa”, Leia-se “SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo 
- SEdUc”
ii – os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 05/08/1997, data dos 
efeitos da Portaria de aposentadoria.
III – A presente Portaria não gera efeitos financeiros.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 837916
..

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 170 de 08 de aGosto de 2022
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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;
rESolVE:
i – Substituir a servidora lENiSE BEZErra dE BriTo, matrícula nº 
5933801/2 pelo servidor PaTricK oliVEira dE aVElar, matrícula nº 
54196475/1 na função de fiscal substituto no contrato Administrativo n° 
015/2020-EGPA, firmados entre esta Autarquia com a Empresa ATLANTA 
RENT A CAR, tomando todas as providências necessárias para a fiscaliza-
ção e fiel execução do objeto no referido contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Portaria Nº 171 de 08 de aGosto de 2022
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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;
rESolVE:
i – Substituir a servidora VEra lÚcia SaNToS BESSa, matrícula nº 
5076072/1 pela servidora JUliaNa fUrTado carNEiro, matrícula nº 
54185831/2 na função de fiscal de contrato no contrato Administrativo n° 
021/2018-EGPA, firmados entre esta Autarquia com a Empresa PRINT SO-
LUTIONS, tomando todas as providências necessárias para a fiscalização e 
fiel execução do objeto no referido contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Portaria Nº 172 de 08 de aGosto de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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;
rESolVE:
i – dESiGNar, o servidor PaTricK oliVEira dE aVElar, matrícula nº 
54196475/1, Técnico de administração e finanças e no seu impedimento a servi-
dora HElENo MorEira dE PaUla, matrícula nº 54197036/1, Técnico em Gestão 
de agropecuária, para exercer o encargo de fiscais do contrato administrativo 
nº 011/2017, firmado entre a Escola de Governança Pública do Estado do Pará 
– EGPa e a Empresa KaPa caPiTal lTda-ME, cNPJ Nº. 13.279.768-0001/98, 
que tem por objeto a contratação dos serviços de limpeza e conservação predial.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino
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Portaria Nº 173 de 08 de aGosto de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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;
rESolVE:
i – dESiGNar, a servidora lÚcia PacHEco VilHENa, matrícula nº 
57201545/4, coordenador de Gestão de Pessoa e no seu impedimen-
to a servidora adriaNE MarcEla QUEiroS da coSTa, matrícula nº 
57212355/1, assistente administrativo para exercer o encargo de fiscais 
do Contrato Administrativo nº 003/2019, firmado entre a Escola de Go-
vernança Pública do Estado do Pará – EGPa e a Empresa ioE, cNPJ Nº. 
04.835.467/0001-01, que tem por objeto a contratação dos serviços de 
Publicação.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Portaria Nº 174 de 08 de aGosto de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, 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;
rESolVE:
i – dESiGNar, a servidora criSTiNa SUEli da SilVa loPES, Especialista 
em Educação classe ii, matrícula nº 5901394/1, e no seu impedimento a 
servidora HElENo MorEira dE PaUla, Técnico em Gestão de agropecu-
ária, matrícula nº 54197036/1 para exercer o encargo de fiscais do con-
trato Administrativo nº 005/2020, firmado entre a Escola de Governança 
Pública do Estado do Pará – EGPa e a Empresa KGa dESENVolViMENTo E 
TEcNoloGia EirEli, cNPJ Nº. 24.784.257/0001-40, que tem por objeto a 
contratação dos serviços de natureza continuada de transporte individual 
privado de passageiros.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 838232

.

.

FÉrias
.

eXtrato de Portaria Nº. 148 de 06 de JULHo de 2022.
fundamentação legal: art. 74 da lei nº 5.810/1994
Processo: 2022/603938
Nome: JUliaNa fUrTado carNEiro, id. funcional nº 54185831/2, ocu-
pante do cargo assistente administrativo, lotada no cEPPE.
Período aquisitivo: 2020/2021
Período usufruto: 01/06 a 30/06/2022.

Protocolo: 838248

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.648 de 05 de aGosto de 2022.
  o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019).
  r E S o l V E:
• 1º DESIGNAR os servidores THAÍS CAVALEIRO DE MACEDO COELHO, 
Gerente fazendário, com id. funcional nº 5915769/2, e rENaN EdUardo 
daMaScENo rEiS, , Gerente fazendário, Matrícula com id. funcional nº 
05906036/04, para atuarem, respectivamente, como fiscal Titular e fis-
cal Substituto, do Contrato nº 052/2022/SEFA, firmado entre a SECRETA-
ria dE ESTado da faZENda/SEfa e o a empresa a. d. SErViÇoS lTda, 
cNPJ/Mf sob o nº 21.756.587/0001-33, locação de imóvel não residencial, 
localizado à Travessa Piedade, nº 644, entre a rua Gen. Henrique Gurjão 
e av. Gov. José Malcher, cEP: 66053-210, bairro Nazaré, cidade de Belém/
Pa, para atender a necessidade de instalação dos servidores locados nas 
equipes cGal e cGrM, referente a reforma do prédio do Órgão central.
  art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 838022

errata
.

Portaria Nº 1666, de 08/08/2022, PUBLicada No doe 
Nº 35.073, de 09/08/2022.

onde se lê: EUSTalia liGia rEiS dE SoUZa
Leia-se: EUSTalia liGia rEiS dE SoUZa PESSoa

Protocolo: 837898

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº 035/2022/seFa.
objeto: Prestação de Serviços que compreende o(s) seguinte(s) lote(s) 
e item respectivamente de: o Lote VIII – Gráfica, sob as necessidades 
dos eventos, ações e projetos desenvolvidos pela Secretaria de Estado da 
fazenda, conforme discriminado no anexo ii e em Termo de referência 
Específico que passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual, 
independentemente de transcrição
Modalidade: adesão ata de registro de Preços nº 001/2022, 002/2022 e 
003/2022, originária do Pregão Eletrônico nº 014/2021 e SrP nº 007/2021 
da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
Manifestação Jurídica: 171/2021/coNJUr/SEfa
Valor Estimado Total: r$ 331.993,50
data da assinatura: 04/08/2022
Vigência: 04/08/2022 a 03/08/2023
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte de recurso: 0301
contratada: coSTa iMPrESSÕES lTda, inscrita no cNPJ sob nº 
31.833.470/0001-80, com sede na Travessa 14 de abril, n° 1009, Bairro 
fátima, Belém-Pa, cEP: 66.060-460
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 838315

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 2º
coNtrato: 049/2020/seFa

data da assinatura: 02/08/2022.
Vigência: 10/09/2022 á 09/09/2023
da fundamentação legal: fundamento no art. 57, inciso ii, da lei n° 
8.666/93 por meio da Manifestação Jurídica nº 286/2022/coNJUr.
do 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 Se-
tembro de 2023.
 orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.40
Valor anual: r$ 24.960,00
contratado: lacUNa SofTWarE lTda, com sede no endereço clN, Bloco 
a, Sala 203, bairro asa Norte, cEP: 70753-510, Brasília-df, inscrita no 
cNPJ/Mf nº 20.658.903/0001-7.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 838023

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1682,09 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 nº2022/971441-rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNciNETH Maria PiNHEiro ViaNa, car-
go assistente fazendário, Matricula nº5208955/1, portadora do cPf nº 
397.185.902-00, Suprimento de fundos no valor total de r$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais),
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30- MaTErial dE coNSUMo: 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 1.200,00 (mil e 
duzentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT - aBa-
ETETUBa, 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: 838056
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diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da Fa-
ZeNda, 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 1578 de 28 de julho de 2022 autorizar 16 e 1/2  diárias 
ao servidor fraNciSco GoMES PErEira, matricula nº 0553942001, 
aNaliSTa faZENdario, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria 
EM TraNS. do  araGUaia, objetivo de desempenhar atividades 
administrativas na UEcoMT São Jose Pontão, no período de 15.08.2022 
à 31.08.2022, no trecho Barreira de campo - São Jose Pontão -Barreira 
do campo.
Portaria Nº 1603 de 02 de agosto de 2022 autorizar 10 e 1/2  
diárias a servidora Maria daS GracaS fiGarElla, nº 0000153801, 
aSSiSTENTE faZENdario, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./
NÃo TriB.dE SaNTarÉM, objetivo de tirar as férias do servidor do setor de 
protocolo, no período de 16.08.2022 à 26.08.2022, no trecho Santarém - 
itaituba - Santarém.
Portaria Nº 1625 de 04 de agosto de 2022  autorizar 16 e 1/2  
diárias a servidora roSETE Maria oliVEira do roSario, nº 0073111001, 
EScr. daTiloG. rEf.iii, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM 
TraNS. do GUrUPi, objetivo de desenvolver atividade administrativa 
na cEcoMT iTiNGa, no período de 15.08.2022 à 31.08.2022, no trecho 
Gurupi - itinga - Gurupi.
Portaria Nº 1627 de 04 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  diárias 
ao servidor Valdir cicEro cEciM GoNdiM, nº 0324849601, aGENTE 
dE SErVicoS, cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de 
desenvolver atividade administrativa na cEcoMT araGUaia, no período de 
16.08.2022 à 31.08.2022, no trecho Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 1630 de 04 de agosto de 2022  autorizar 16 e 1/2  
diárias ao servidor PaUlo SErGio EPifaNio dE SoUZa, nº 0070066502, 
aUdiTor -c, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TRÂNSITO, objetivo de participar de trabalho de fiscalização itinerante, 
na base integrada antonio lemos, no período de 15.08.2022 à 31.08.2022, 
no trecho Belém - Breves - antônio lemos - Breves - Belém.
Portaria Nº 1631 de 04 de agosto de 2022 autorizar 16 e 1/2 
diárias ao servidor alBErTo aNToNio PErEira diaS, nº 0004864001, 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE 
coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de desenvolver 
atividade administrativa na base integrada antonio lemos, no período de 
15.08.2022 à 31.08.2022, no trecho Belém - Breves - antônio lemos - 
Breves - Belém.
Portaria Nº 1633 de 04 de agosto de 2022 autorizar 16 e 1/2  
diárias ao servidor raiMUNdo MElo carNEiro, nº 0512898601, 
fiScal-c, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TRÂNSITO, objetivo de participar de trabalho de fiscalização itinerante 
na cEcoMT iTiNGa, no período de 15.08.2022 à 31.08.2022, no trecho 
Belém - itinga - Belém.
Portaria N º1668 de 08 de agosto de 2022 autorizar 10 e 
1/2  diárias ao servidor GidEao BaTiSTa BEZErra dE oliVEira, nº 
0511737201, MoToriSTa faZENdario, coord. EXEc dE coNTrolE 
MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, objetivo de desempenhar 
atividades de motorista itinerante na UEcoMT São Jose Pontão, no período 
de 11.08.2022 à 21.08.2022, no trecho conceição do araguaia - São Jose 
Pontão - conceição do araguaia.
Portaria Nº 1669 de 08 de agosto de 2022 autorizar 10 e 1/2  diárias 
ao servidor claUdio KElSoN da cUNHa fraNca,  nº 0206118001, aUX.
dE fiScaliZacao, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. 
do  araGUaia, objetivo de desempenhar atividades administrativas na 
UEcoMT Barreira do campo, no período de 10.08.2022 à 20.08.2022, no 
trecho conceição do araguaia - Barreira do campo - conceição do araguaia.
Portaria Nº 1673 de 08 de agosto de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidora Maria cilEidE SENa, nº 0005040701, aSSiSTENTE faZENdario, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na unidade, no período de 
09.08.2022, no trecho Belém - São francisco - Belém.
Portaria Nº 1675 de 08 de agosto de 2022 autorizar 1/2  diárias a 
servidora TaNia do Socorro BarroSo dE alMEida, nº 0331126002, 
aSSiSTENTE faZENdario, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE 
dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na  
unidade, no período de 09.08.2022, no trecho Belém - São francisco - 
Belém.
Portaria Nº 1677 de 08 de agosto de 2022 autorizar 1/2  diária 
ao servidor alciNo alVES da coSTa, nº 0518637401, MoToriSTa 
faZENdario, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE 
MERCADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir veículo oficial, no 
período de 09.08.2022 , no trecho Belém - São francisco - Belém.
Portaria Nº 1678 de 08 de agosto de 2022 autorizar 18 e 1/2  
diárias ao servidor carloS HENriQUE Maria, nº 0591477401, fiScal-a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, 
objetivo de integrar gt- projet de fiscalização de mercadorias em trânsito, 
no período de 08.08.2022 à 26.08.2022, no trecho Gurupi - Belém - Gurupi.

Protocolo: 838078

torNar seM eFeito
torNar seM eFeito a matéria publicada no doe n° 35.073, página 
19, protocolo nº 837789 de 09 de agosto de 2022.

Protocolo: 837915

oUtras MatÉrias
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna pública a data de julgamento do recurso abaixo, a 
ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa SEfa 
n. 004/2021, de 16/03/2021,na sala de sessões do Tribunal, sito em Be-
lém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo Branco 
e av. José Bonifácio:
PlENo
Em 19/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo n.º 336, 
aiNf nº 032015510000214-9, contribuinte JBS S/a, insc. Estadual nº. 
15308331-0, advogada : isabela s. amaral, oaB/Go-40669.

Protocolo: 838246
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria N.º202201000919 de 09/08/2022 - Proc N.º 
002022730005374/seFa

Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: francisco ribeiro Barra – cPf: 379.044.262-34
Marca: rENaUlT/dUSTEr ZEN 16 MT Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201000915 de 09/08/2022 - Proc N.º 
002022730005347/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: Elson de Nazare alves de campos – cPf: 249.426.692-00
Marca: cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201000917 de 09/08/2022 - Proc N.º 
002022730005426/seFa

Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: antonio cledivaldo domingos do Nascimento – cPf: 
615.277.422-53
Marca: ToYoTa/ccroSS XrE 20 aUToMaTico. Tipo: Pas/automóvel
PorTariaS dE iSENÇÃo dE iPVa – caT

Portaria N.º202204004427, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005412/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos augusto figueiredo dos Santos – cPf: 370.477.102-30
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd X VSc MT/Pas/automovel/9BrB29BT7K2227300

Portaria N.º202204004429, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005411/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: Jonatas felipe de Brito Sousa – cPf: 019.092.552-38
Marca/Tipo/chassi
HoNda/Wr-V EXl cVT/Pas/automovel/93HGH8860MK210381

Portaria N.º202204004431, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005420/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 Ediuene Holanda costa – cPf: 113.354.403-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli UPPEr/Pas/automovel/9BrBl3HE7J0130210

Portaria N.º202204004433, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005413/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 M. Bezerra – cPf: 264.367.792-72
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.8 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69E0fB227233

Portaria N.º202204004435, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730004913/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: Marleno Sousa da Silva – cPf: 839.201.612-20
Marca/Tipo/chassi
VW/foX 1.6 PriME Gii/Pas/automovel/9BWaB45Z6d4078610

Portaria N.º202204004437, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005421/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: Marco antonio Serrao Pinheiro – cPf: 479.819.462-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3405053

Portaria N.º202204004439, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005395/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: Edielson franco da conceição – cPf: 738.500.982-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520lB125988
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Portaria N.º202204004441, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005423/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Pedro Gadelha da costa – cPf: 038.888.942-04
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SE 1.0 Ha c/Pas/automovel/9BfZH55l5M8042130

Portaria N.º202204004443, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005110/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: admir dos reis – cPf: 067.367.002-30
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE2K0446158

Portaria N.º202204004445, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005422/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: Marcio antonio Pinheiro Miranda – cPf: 873.170.522-72
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/8aP372171E6059630

Portaria N.º202204004447, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005396/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos dos Santos lima – cPf: 042.056.342-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3405178

Portaria N.º202204004449, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005333/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: renato Pereira lima – cPf: 411.030.332-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG131973

Portaria N.º202204004452, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005410/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 Sales Quaresma Barata – cPf: 031.676.952-50
Marca/Tipo/chassi
fiaT/MoBi TrEKKiNG 1.0MT/Pas/automovel/9Bd341aBXNY772315

Portaria N.º202204004454, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005030/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: claudio Pereira de castro – cPf: 038.381.702-10
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3366266

Portaria N.º202204004456, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005407/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: lucineide dos Santos Barros – cPf: 444.369.712-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713Hl3381162

Portaria N.º202204004458, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005335/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: raimunda Martins Moraes – cPf: 154.968.992-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc75E0GB187296

Portaria N.º202204004460, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005401/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 cardoso Pinto – cPf: 031.756.772-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HM3390320

Portaria N.º202204004462, de 09/08/2022 - Proc N.º 
2022730005404/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: Alkimim Silva Salame – CPF: 025.095.042-15
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS S drcT cVT/Pas/automovel/94dfcaP15lB218975
PorTariaS dE rEVoGaÇÃo dE iSENÇÃo dE iPVa – caT

Portaria N.º202204004451, de 09/08/2022 - Proc N.º 
0020227300053979/seFa

Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qel0a89
interessado: Jose livanildo de arruda Gomes – cPf: 833.411.454-00
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB211040

Protocolo: 838252

dFi - ato de credeNciaMeNto - cooMPescar
a secretaria de estado da FaZeNda, no uso de suas atribuições 
estabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto 
nº 4676,  de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarca-
ções pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COO-
PEraTiVa MiSTa dE PESca E aQUicUlTUra da rEGiÃo do SalGado, 
cNPJ: 19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel 
destinado a consumo próprio com isenção de icMS, das distribuidoras de 
combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no diário 
Oficial da União, da Portaria  de nº 560, de 04/02/2022, do Ministério de 
agricultura, Pecuária e abastecimento/ Secretaria de aquicultura e Pesca, 
na forma do disposto no inciso Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003, e do anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto 
de 2006.

Nº BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Lacre cota caPitaNia seaP

1 MaUrÍcio daMaScENo 
laMaS 15.258.328-9 clEBEr laMaS 4260 40.469 21023151-3 Pa0013462-6

2 MaUrÍcio daMaScENo 
laMaS 15.258.328-9 MaUro laMaS 0059 78.580 21028595-8 Pa0012841-7

3 MaUrÍcio daMaScENo 
laMaS 15.258.328-9 Márcio laMaS 4223 70.722 21022725-7 Pa0012842-1

4 MaUrÍcio daMaScENo 
laMaS 15.258.328-9 l XX 4259 27.110 21032202-1 Pa0011436-0

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
To do ProcEdiMENTo PrEViSTo No § 2º, iNciSo i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de ficalização

Protocolo: 838016
aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo.

PreGÃo eLetroNico Nº 012/2022.
OBJETO: aquisição de rack 19”, equipamentos do tipo Appliance de Backup 
em disco e serviços de instalação, suporte e treinamento.
a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica aos interessados que o Termo 
de referência sofrerá alterações, nesse sentido a sessão pública será SUS-
PENSa para ajustes.
a republicação do Edital com a nova data de abertura da licitação ocorrerá 
posteriormente.
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022.
Marco aurélio rezende da rocha Junior
Pregoeiro
cGlc/dad/SEfa

Protocolo: 837918
editaL N.º 004/2022, de 09 de aGosto de 2022.

Regulamenta o processo avaliatório para fins de promoção por merecimen-
to no âmbito das carreiras da administração Tributária do Estado do Pará, 
dos servidores estáveis, em atividade quando do início da vigência da lei 
complementar Estadual nº 078, de 2011.
a coMissÃo de aVaLiaÇÃo de deseMPeNHo instituída pela Portaria 
N.º 313, de 23 de maio de 2022, nos termos do decreto N.º2.325, de 2 de 
maio de 2022, torna público o início do processo de avaliação de desempe-
nho para fins de promoção por merecimento dos servidores estáveis, em 
atividade quando do início da vigência da lei complementar Estadual nº 
078, de 2011.
1. do Processo de aVaLiaÇÃo de deseMPeNHo Para FiNs de 
ProMoÇÃo Por MereciMeNto
1.1 O processo de avaliação de desempenho para fins de promoção por 
merecimento dos servidores estáveis, considerando o disposto no art. 
25 do decreto n. 2.325, será realizado de forma manual, regido por este 
Edital, bem como por eventuais retificações e/ou aditamentos cabendo à 
comissão de avaliação de desempenho, coordenar, acompanhar e super-
visionar o processo.
1.2 a avaliação de desempenho será, excepcionalmente, realizada com 
base na ficha constante do anexo iii do decreto n. 2.325, de 2022.
1.3 o período de avaliação para efeito de promoção por merecimento dos 
servidores de que trata este Edital, será de Janeiro a dezembro de 2021.
1.4 compete à unidade de gestão de pessoas:
1.4.1 auxiliar a comissão de avaliação;
1.4.2 receber e encaminhar à comissão de avaliação de desempenho a 
documentação, requerimento e recurso que trata o decreto N.º 2.325.
1.5 compete ao servidor avaliado:
1.5.1 Acompanhar o processo de avaliação de desempenho para fins de 
promoção por merecimento;
1.5.2 Solicitar esclarecimentos acerca de sua avaliação para a comissão de 
avaliação de desempenho;
1.6 Compete à Chefia imediata do servidor avaliado:
1.6.1 Efetuar a avaliação de desempenho do servidor, para fins de promo-
ção por merecimento, no prazo estabelecido no cronograma de execução, 
em conjunto com o avaliado, por meio do anexo iii do decreto n. 2.325, 
de 2022, a ser disponibilizado em meio eletrônico.
1.6.2 Encaminhar à comissão de avaliação de desempenho, no prazo de 
03 (três) dias úteis, após a realização do que lhe incumbe, a avaliação de 
desempenho do servidor devidamente concluída.
1.7 compete à comissão de avaliação de desempenho:
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1.7.1 Elaborar e publicar, a partir das avaliações realizadas pelas chefias 
imediatas, o resultado provisório do processo de avaliação para fins de 
promoção por merecimento, contendo a lista de servidores aptos e inaptos 
à promoção por merecimento; e
1.7.2 Submeter à homologação o resultado final do processo de avaliação 
de desempenho para fins de promoção por merecimento, observado o cro-
nograma previsto neste Edital.
1.8 compete ao conselho Superior da administração Tributária (coNSaT) 
decidir o recurso interposto pelo servidor avaliado.
1.9 compete ao titular da Secretária de Estado da fazenda (SEfa), editar 
ato de homologação do resultado final do processo de avaliação de desem-
penho para fins de promoção por merecimento, a ser publicado no diário 
Oficial do Estado.
2. recUrso
2.1 caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da divulgação 
do resultado provisório do processo de avaliação, de acordo com o disposto 
nos arts. 21 a 24 do decreto nº 2.325, de 2 de maio de 2022.
3. coNsideraÇÕes FiNais
4. caso não haja recurso ao coNSaT a comissão poderá antecipar o enca-
minhamento da lista final ao Secretário da Fazenda.
5. croNoGraMa de eXecUÇÃo

atiVidade PerÍodo
Publicação do Edital pela comissão Eleitoral 20/07/2022

Encaminhamento pela dad/cGPE, conforme item 1.4 deste Edital. 21 a 08/08/2022
Encaminhar e-mail para as Chefias imediatas 10/08/2022

Realização da avaliação de desempenho, pela chefia imediata, conforme item 1.6.1. deste 
Edital. 11 a 25/08/2022

Encaminhamento pela chefia imediata à Comissão de Avaliação de Desempenho do previsto 
nos incisos, conforme 1.6.2 deste Edital. 26 a 30/08/2022

Publicação de resultado Provisório, conforme item 1.7.1 deste Edital. 31/08 a 01/09/2022
apresentação de recurso pelo Servidor avaliado, conforme item 2.1 deste Edital. 02/09 a 16/09/2022

análise e providências do recurso pela comissão 19 a 20/09/2022
Avaliador /Chefia Imediata (05 dias úteis Art. 22, § 1º, do Decreto 2325/22).

21 a 27/09/2022
comissão (05 dias úteis art. 22, § 2º, do decreto 2325/22).

coNSaT decidir sobre o recurso (art. 21 e 23 do decreto 2325/22) até 28/10/2022
coNSaT – Encaminhar para comissão até 31/ 10/2022

Comissão – Encaminhar resultado final para o Secretário da Fazenda 01 a 04/11/2022
Homologação do resultado final  ato do Secretário

Em substituição ao Edital Nº 002/2022, de 20 de julho 2022
HUMBErTo carloS da coSTa BarroS
Matrícula 512813701
MariloUrdES caValHEiro cardoSo
Matrícula 5419029001
Walcir MarÇal NoGUEira
0551988801

Protocolo: 838491
editaL N.º 003/2022, de 09 de aGosto de 2022.

Regulamenta o processo avaliatório para fins de promoção por merecimen-
to no âmbito das carreiras da administração Tributária do Estado do Pará, 
dos servidores estáveis, que ingressaram no cargo após a vigência da lei 
complementar Estadual nº 078, de 2011.
a coMissÃo de aVaLiaÇÃo de deseMPeNHo instituída pela Portaria 
N.º 313, de 23 de maio de 2022, nos termos do decreto N.º2.325, de 2 de 
maio de 2022, torna público o início do processo de avaliação de desem-
penho, para fins  de promoção por merecimento dos servidores estáveis 
ocupantes dos cargos de auditor fiscal de receitas Estaduais – afrE e 
de fiscal de receitas Estaduais – frE, pertencentes às carreiras da ad-
ministração Tributária, que ingressaram no cargo após a vigência da lei 
complementar Estadual n.º 078, de 2011.
1 do Processo de aVaLiaÇÃo de deseMPeNHo Para FiNs de 
ProMoÇÃo Por MereciMeNto
1.1 O processo de avaliação de desempenho para fins de promoção por 
merecimento será efetuado com base nas avaliações realizadas no estágio 
probatório, conforme previsto no art. 42 da lei complementar Estadual n.º 
078, de 2011.
1.2 compete à unidade de gestão de pessoas:
1.2.1 auxiliar a comissão de avaliação;
1.2.2 Encaminhar à comissão de avaliação relatório contendo a relação 
dos servidores onde conste data do cumprimento do efetivo exercício de 
12 (doze) meses na classe e referência salarial;
1.2.3 Encaminhar à comissão de avaliação a situação atual dos servidores, 
relacionados no inciso anterior, efetivo exercício ou outra;
1.2.4 Encaminhar relatório contendo a pontuação dos servidores, obtida 
nas avaliações realizadas no estágio probatório;
1.2.5 receber e encaminhar à comissão de avaliação demais dados funcio-
nais e documentação, quando necessário.
1.3 compete ao servidor avaliado:
1.3.1 Acompanhar o processo de avaliação de desempenho para fins de 
promoção por merecimento.
1.3.2 compete à comissão de avaliação de desempenho:
1.3.2.1 Elaborar e publicar, a partir das avaliações realizadas no estágio 
probatório, o resultado provisório do processo de avaliação para fins de 
promoção por merecimento, contendo lista de servidores aptos e inaptos à 
promoção por merecimento;
1.3.2.2 Submeter à homologação o resultado final do processo de avalia-
ção de desempenho para fins de promoção por merecimento.

1.4 compete ao conselho Superior da administração Tributária (coNSaT) 
decidir o recurso interposto pelo servidor avaliado.
1.5 compete ao titular da Secretária de Estado da fazenda (SEfa), editar 
ato de homologação do resultado final do processo de avaliação de desem-
penho para fins de promoção por merecimento, a ser publicado no diário 
Oficial do Estado.
2 recUrso
2.1 caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias uteis contados da divulgação 
do resultado provisório do processo de avaliação, de acordo com o disposto 
nos arts, 21 a 24 do decreto nº 2.325, de 2 de maio de 2022.
3 coNsideraÇÕes FiNais
3.1 caso não haja recurso ao coNSaT a comissão poderá antecipar o en-
caminhamento da lista final ao Secretário da Fazenda.
4 croNoGraMa de eXecUÇÃo

atiVidade PerÍodo
Publicação do Edital pela comissão Eleitoral 20/07/2022

Encaminhamento pela dad-cGPE à comissão de avaliação de desempenho do previsto nos 
incisos 1.2.2 a 1.2.4 21 a 08/08/2022

Publicação de resultado Provisório, conforme item 1.3.2.1 deste Edital. 10 a 17/08/2022
apresentação de recurso pelo Servidor avaliado 18 a 31/08/2022

comissão  (05 dias úteis art. 22, § 2º, do decreto 2325/22). 01 a 08/09/2022
coNSaT decidir sobre o recurso (art. 21 e 23 do decreto 2325/22) até 21/10/222

coNSaT – Encaminhar para comissão até 25/ 10/2022
Comissão – Encaminhar resultado final para o Secretário da Fazenda 26 a 31/10/2022

Homologação do resultado final  ato do Secretário

Em substituição ao Edital Nº 001/2022, de 20 de julho 2022.
HUMBErTo carloS da coSTa BarroS
Matrícula 512813701
MariloUrdES caValHEiro cardoSo
Matrícula 5419029001
Walcir MarÇal NoGUEira
0551988801

Protocolo: 838479
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 009/2022

Pae N° 2022/977783
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a empresa EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo 
lTda, pessoa jurídica inscrita no cNPJ sob o nº 26.855.539/0001-16.
do oBJETo do coNTraTo: compra de vagas para a inscrição dos 
servidores no congresso de Excelência em licitações e contratações 
Públicas-coNEX.
Valor GloBal: r$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25, i da lei 
federal nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço. 
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.128.1508.8887
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda - SEfa 
Unidade Gestora: 170101 – Secretaria de Estado da fazenda - SEfa 
função: 04 – administração 
Sub-função: 128 – formação de recusos Humanos
Programa: 1508 – Governança Pública 
atividade: 8887 – capacitação de agentes Públicos
Natureza da despesa: 33.9.039 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa 
Juridica
Valor Total: r$ 30.600,00 
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
foro: Belém, Estado do Pará.
daTa: 09 de agosto de 2022.        
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior 
SEcrETário dE ESTado da faZENda

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 009/2022 que tem como objeto a compra 
de vagas para a inscrição dos servidores no congresso de Excelência 
em licitações e contratações Públicas-coNEX, através da empresa 
EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda.
Valor Global: r$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais).
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior 
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 838517

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 028/2022
Processo administrativo nº: 2022/888869
ParTES:o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
meio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 05.051.903/0001-79 e  a empresa  aUcEVaS adMiNiSTraÇÃo dE 
iMÓVEiS lTda inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 31.444.203/0001-09.
DO OBJETO: Locação de um galpão comercial, localizado na Rod. BR 316 km 2, 
rua olinto Meira N° 105, Bairro Guanabara, ananindeua Pa.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 24, X da lei nº 8.666/93, 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/ 888869  e Manifestação nº 
306/2022/coNJUr/SEfa.
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Valor GloBal: r$  12.000,00 (doze mil reais)
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa 
Unidade Gestora: 170106 - fundo de investimento da administração 
Tributária do Pará.
fiPaT
funcional Programática/ atividade: 17101.04. 123.1508.8251
função: 04: administração
Sub - função: 123 – administração financeira
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8251–Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiro Pessoa física 
Valor Total Estimado: r$ 12.000,00
fonte de recursos: 0176 – fundo de investimento Permanente da administração 
Tributária do Estado do Pará – fiPaT
ordENador rESPoNSáVEl: rené de oliveira e Sousa Júnior – Secretário 
de Estado da fazenda.
foro: Belém–Estado doPará.
daTa: 09 de agosto de  2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda do Pará resolve ratificar o Termo de 
dispensa de licitação nº 028/2022 para atender as necessidades da 
Secretaria de Estado da fazenda do Pará.
Valor Global: r$ 12.000,00 (doze mil reais)
Belém/Pa,  09 de agosto de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 838519

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

disPeNsa Nº 015/2022
data: 04.08.2022

coNtrato Nº: 068/2022
Prazo:06 meses
objeto: contratação de sociedade empresária para a prestação de serviços 
destinados a levantar e evidenciar, mediante Parecer Técnico contábil, os 
elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução da discussão 
no Processo de Execução fiscal nº 0801130-09.2021.8.14.0125, relativa-
mente ao suposto não recolhimento do iSSQN no período de junho de 2016 
a dezembro de 2020, conforme especificações no Termo de Referência e 
Proposta da contratada.
Valor Total de: r$-10.850,00 (dez mil, oitocentos e cinquenta reais)
data de assinatura: 09.08.2022
Vigência: 09.08.2022 a 08.02.2023
fundamento legal: art. 29, inciso ii da lei nº 13.303/16
contratada: EScriTÓrio dE coNTaBilidadE aTUal TErcEiriZaÇÃo S/S 
lTda.
Endereço: av. duque de caxias, nº 10305 Sala 107 – Bairro: Marco
cEP: 66087-000  Belém/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho – diretor admi-
nistrativo
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 838438

.

.

oUtras MatÉrias
.

concurso Público 2018
editaL de coNVocaÇÃo Nº 185/2022

convocamos a candidata, abaixo relacionada, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: técnico Bancário Nível Médio
PoLo iV

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

riTa dE caSSia SilVa PiNTo 115° av. Pte.Vargas, 251 – 2° andar - campina – 
Belém/Pa

obs.: o não comparecimento da candidata, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 10 de agosto de 2022.

Protocolo: 837803

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 688 de 09 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1004437.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 08.08.2022, o contrato administrativo da servi-
dora daNiElE fErrEira SacraMENTo, matrícula nº 5958874/1, cargo de 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada no Gabinete do Secretário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
09.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 838391
Portaria Nº 222/2022- saGa/sesPa 

de 08 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribui-
ções legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 
8.666, de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 
13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláu-
sula Quinta do Termo de convênio nº. 06/2021 e os autos do processo 
nº2020/521095 e nº 2022/985527.
rESolVE:
revogar a designação do servidor José roberto Pontes de oliveira, matrí-
cula nº 59191245-1, com lotação no doaSGE/ddra/SESPa, designados 
através da Portaria n° 307, de 18 de novembro de 2021, publicada no doE 
em 23 de novembro de 2021;
designar em substituição, os servidores Jorge Eymar de Matos Silva, 
matrícula nº 945791 e Mayco andré Monteiro dos Santos, matrícula nº 
5948101-2, ambos lotados no dESaM/ddra/SESPa, para acompanhar, 
controlar e fiscalizar a execução do Convênio supracitado, mediante a ela-
boração de relatórios de acompanhamento de execução física do objeto 
do convênio, e emissão de laudo conclusivo nos termos do art. 1º da 
resolução nº 13.989/95 do Tribunal de contas do Estado do Pará – T.c.E.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 838210

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº410/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: PaTricia ViaNa raiol Maia
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 838320

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 912 de 22 de JULHo de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2022/788259.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora EdiTH criSTiNa SaNToS fErrEira, matrícula nº. 105503/1, 
cargo de Médico, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital 
regional - Tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 01.06.2005 a 31.05.2008.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 23.08.2022 a 21.09.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 09.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 38 de 21 de JULHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº. 2022/683043.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora MariNilZa foNSEca dE SoUSa, matrícula nº. 5901197/1, cargo 
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de Técnico de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 
no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 16.07.2012 à 15.07.2015.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2022 a 30.10.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 09.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 48 de 21 de JULHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo PaE nº. 2022/678075.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor claUdSoN rENaN doS 
rEiS GoUVEa, matrícula nº. 5896126/1, cargo de agente de Portaria, 
regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional 
de Saúde – Santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida 
através da PorTaria Nº. 037/06.04.2016, correspondente ao Triênio de 
17.07.2012 a 16.07.2015, no período de 12.09.2022 a 11.10.2022, no 
total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 09.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 938 de 01 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa.

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/545205.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora JaNETE do Socorro 
PiNHEiro da SilVa, matrícula nº. 726796/1, cargo de agente 
administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no 
departamento de auditoria em Saúde, goze de licença Prêmio, que lhe 
foi concedida através da PorTaria Nº. 1.418/04.11.2021, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará n°. 34.759/08.11.2021, correspondente 
ao Triênio de 13.06.1997 a 12.06.2000, no período de 01.09.2022 a 
30.09.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 09.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 052 de 25 de JULHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº. 2020/632073.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora aNa TÉrcia dE aMoriM loPES da coSTa, matrícula nº. 
5108721/1, cargo de administrador, regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 01.11.2013 a 31.10.2016.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.09.2022 a 30.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 09.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 935 de 01 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa.

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/237219.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora liliaN da SilVa 
rodriGUES, matrícula nº. 5882451/2, cargo de Médico, regime Jurídico 
de Estatutário Efetivo, lotada na Unidade de reabilitação – Psicossocial 
com atuação na Unidade de diagnóstico de Meningite, goze de licença 
Prêmio, que lhe foi concedida através da PorTaria Nº. 1.042/13.08.2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n°. 34.678/23.08.2021, 
correspondente ao Triênio de 25.02.2011 a 24.02.2014, no período de 
01.09.2022 a 30.09.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 09.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 934 de 01 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2022/919661.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, o 
servidor aNdErSoN rodriGUES dE oliVEira, matrícula nº. 57214458/2, 

cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado no Hospital regional - Tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 08.08.2013 a 
07.08.2016.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.09.2022 a 14.10.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 09.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 838406

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 221 de 09 aGosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, 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 Nº335 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, mediante as cláusulas do Termo de contrato (Tc) Nº 063/2022, 
nos autos do Processo N° 2021/538253.
R E S O L V E: I- Indicar à comissão fiscal, referente ao CONT. Nº 063/2022, 
publicado no doE 35048 de 15/07/2022, lote i – central Estadual de imu-
nobiológicos, os servidores, lariSSE MariNor SaNTaNa dE oliVEira 
MENdES, Enfermeira, Matrícula Nº 5898235/1, faBricio WaNZElEr do 
carMo, Enfermeiro, Matrícula Nº 55209275/1 e cEcilia SoUSa PaNTo-
Ja, farmacêutica, Matrícula Nº 54188892/1, para acompanhar, controlar e 
fiscalizar o Termo de Contrato em referência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 838302
Portaria Nº 223 de 09 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 a cláusula oitava do contrato nº 093/2021 e os autos do Processo 
n° 2022/997203;
r E S o l V E: revogar a designação da ex servidora SUSaN BarroS doS 
SaNToS oliVEira, nomeada através da PorTaria Nº 11 de 11/01/2022, 
publicada no doE de 12/01/2022, devido a mesma não ter mais vínculo 
funcional com a SESPa; designar em substituição o servidor fEliPE da 
SilVa rodriGUES MoNTEiro, agente administrativo, matrícula nº 
5959755/3, para compor a comissão de fiscalização juntamente com 
JEfErSoN NErY MoNTEiro TorrES - matricula nº 5955735-1 - chefe 
de Transporte e rENaTo MarcElo dE oliVEira florES - matricula nº 
5955922-2 - chefe do almoxarifado, nomeados pela PorTaria Nº 11 
de 11/01/2022, publicada no doE de 12/01/2022 e assim acompanhar, 
controlar e fiscalizar o contrato 093/2021, bem como pelo atesto dos 
documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do 
objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando 
todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 838297

.

.

errata
.

errata da publicação do contrato 61/2022- processo 2022/612606 
publicado no Diario Oficial nº 35.022 de 27 de junho de 2022, protocolo 
818900.
oNde se LÊ: “Vigência: 23/06/22 a 22/16/23”
Leia-se: ““Vigência: 23/06/22 a 22/06/23”.”

Protocolo: 838073

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 012/sesPa/2022.

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para aquisição de Medicamentos para atender 
os pacientes com incontinência urinária, da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará – SESPa, no período de 12 (doze) meses, conforme espe-
cificações e quantidades descritas no Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 22/08/2022.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
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local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UaSG: 925856.
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 09 de agosto 2022.
carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira
PrEGoEiro da cPl/SESPa

Protocolo: 837921

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 975 de 09 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 artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo nº 2022/907375;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 18.07.2022, o 
período de gozo das férias do servidor EdUardo HENriQUE aNGEliM 
MENdES SEGUNdo, identidade funcional nº 5954104/1, ocupante do 
cargo de cHEfE da diViSÃo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS, lotado na di-
visão de Prestação de contas, concedidas através da Portaria coletiva nº 
647/15.06.2022, publicada no doE nº 35.018/23.06.2022.
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. 09.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 838430
Portaria N° 974 de 09 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 artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo nº 2022/947642;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 13.08.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora clariSSa da SilVa SaNToS, iden-
tidade funcional nº 5946460/1, ocupante do cargo de cHEfE dE UNidadE 
MiSTa, lotada no departamento de desenvolvimento da rede assistencial, 
concedidas através da Portaria coletiva nº 833/04.07.2022, publicada no 
doE nº 35.052/20.07.2022.
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. 09.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 838394
 Portaria N° 976 de 09 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 rela-
cionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
5424666/1 Maria do cEU aZEVEdo SoUZa 16.10.2011 a 15.10.2012 04.10.2022 a 02.11.2022

 
oBS: coNforME ProcESSo Nº 2021/561044
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 09.08.2022. 
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 838488
Portaria N° 977 de 09 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 artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1004014;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 15.08.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora roSiclEia da SilVa SoUSa fEr-
rEira, identidade funcional nº 5157994/1, ocupante do cargo de daTi-
loGrafo, lotada na divisão de controle de doenças Transmissíveis, con-
cedidas através da Portaria coletiva nº 833/04.07.2022, publicada no doE 
nº 35.052/20.07.2022.
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. 09.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 838481

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 PriScila dUarTE 
alMEida caMPoS, matrícula  5933489/4, o PEriodo dE GoZo dE 
fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 01.08.2022 a 30.08.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 01.08.2022 a 15.08.2022.
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 09.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 838442
errata de FÉrias

Retifica-se a PORTARIA N°. 839/05.07. 2022, publicada no DOE 
N°.35.037/07.07.2022, referente à servidora Maria alEXaNdra dE 
SoUZa GoNdiM, matrícula 57228298-1, o PErÍodo aQUiSiTiVo dE 
fÉriaS.
onde se lê: PEriodo aQUiSiTiVo: 05.05.2013 À 04.04.2014.
Leia-se: PEriodo aQUiSiTiVo: 05.05.2013 À 04.05.2014.
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 09.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 838450

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 964 de 05 de aGosto de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2022/180806.
r E S o l V E:
caNcElar, a partir de 08/08/2022 de acordo com o artigo 93, § 1º 
da lei nº. 5810/24.01.1994, a licença Sem Vencimentos, concedida 
através da PorTaria Nº. 737/ 23.06.2022, publicada em doE nº. 
35.022/27.06.2022, da servidora SHEYla criSTiNa fUrTado PErEira, 
matrícula nº. 5900719/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, 
lotada no 9º centro regional de Saúde – Santarém.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 05.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 838340
Portaria Nº 972 de 09 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 Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994, alterada pela lei n° 9.348, de 18 de novembro de 2021 e ainda a 
apresentação do registro civil de Nascimento 066852 01 55 2022 1 00300 
113 031994668.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor lUiZ aNToNio MarQUES caBral, id. funcional 
nº 54189028/1, ocupante do cargo de administrador, lotado no 1º centro 
regional de Saúde, 20 (vinte) dias de licença à Paternidade, no período de 
06 de agosto de 2022 a 25 de agosto de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 06 de agosto 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 09/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 838428
Portaria Nº 969 de 09 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 disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/991406.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora roSEli SodrE dE PaiVa, ocupante 
do cargo de assistente Social, id. funcional nº 5896142/1, lo tada na Hos-
pital regional - Tucuruí, a contar de 25/07/2022, por um período de 08 
(oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
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 09.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 973 de 09 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 disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/999095.
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rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora lUZiNEidE Maria da coSTa, ocu-
pante do cargo de agente administrativo, id. funcional nº 5177510/1, lo-
tada na Unidade de referência Especializada aidS, a contar de 29/07/2022, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
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 09.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 838348

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

o LaBoratÓrio ceNtraL do estado do ParÁ, através da Pregoei-
ra, comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
24/2022, conforme abaixo:
oBJETo: EQUiPaMENTo MicrÓToMo SEMi-aUToMáTico, para a Serviço de 
ciToHiSToPaToloGia), em atendimento as necessidades deste lacEN – Pa,
daTa da aBErTUra: 02/09/2022.
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: 838212

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 168 de 08 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor roBErTo liMa BEZErra, matrícula nº 5521076-2, 
ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNica, lotado no labora-
tório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 31 de agos-
to de 2022 a 29 de setembro de 2022, referente ao triênio de 29/09/2017 
a 28/09/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 838275

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria Nº. 580 de 09 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) roBErTo oTaVio rodriGUES 
SaraiVa, cargo MEdico, Matrícula 327433-2, lotação no (a) UrE Mia, 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 19.03.2005 a 
18.03.2008.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 12.09.2022 a 11.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 09.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838282
Portaria Nº. 582 de 09 de aGosto de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) MilENa GoMES dE oliVEira, 
cargo aSSiSTENTE Social, Matrícula 54191665-2, lotação no (a) UrE 
MarcElo caNdia, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 07.11.2017 a 06.11.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 09.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838327

Portaria Nº. 581 de 09 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei 
nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) alda cElia loUriNHo dE 
aBrEU, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 57191249-1, lotação 
no (a) UBS PEdrEira, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 22.10.2010 a 21.10.2013.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 09.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838312
Portaria Nº. 583 de 09 de aGosto de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) EdiValdo daNTaS PaNToJa, cargo aGENTE 
dE PorTaria, Matrícula 5077532-1, lotação no (a) UaT/UrE diPE, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 15.03.2010 a 14.03.2013.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.09.2022 a 14.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 09.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838369
Portaria Nº. 576 de 09 de aGosto de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) KEila criSTiNa do roSario SilVa, cargo EN-
fErMEira, Matrícula 57174895-2, lotação no (a) UrE MarcElo caNdia, 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 29.10.2013 a 28.10.2016.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.09.2022 a 14.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 09.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838158
Portaria Nº. 577 de 09 de aGosto de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) raQUEl Maria SoUZa dE JESUS, 
cargo TEcNico PaToloGia cliNica, Matrícula 57197791-1, lotação no 
(a) UrE MarcElo caNdia, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 26.05.2014 a 2.05.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 09.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838171
Portaria Nº. 578 de 09 de aGosto de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria aUGUSTa da rocHa, cargo ENfErMEi-
ro, Matrícula 724076-1, lotação no (a) U.E aBriGo Joao PaUlo ii, 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 27.04.2006 a 26.04.2009 .
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 09.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838178
Portaria Nº. 579 de 09 de aGosto de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria da Gloria fErrEira diaS, 
cargo daTiloGrafo, Matrícula 112658-1, lotação no (a) cS Marco, 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 24.12.2013 a 23.12.2016 .
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.08.2022 a 30.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 09.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838250
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errata
.

errata
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.
 errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 523 de 21 de JULHo de 2022, 
publicada no diário oficial N° 35.054 dE 22 dE JUlHo dE 2022, QUE, 
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SEBaSTiao coElHo GUEdES, 
cargo de MoToriSTa, Matrícula 5705460-1, lotação no (a) UrES 
PrESidENTE VarGaS, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 09.05.2011 a 08.05.2014. aUToriZar que o servidor goze 01 
(um) mês de licença Prêmio, no período de 01.09.2022 a 30.09.2022 no 
total de 30 (trinta) dias
onde se lê ao triênio de 09.05.2011 a 08.05.2014,
 Leia-se ao triênio de 09.05.2014 a 08.05.2017
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 09.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838271
errata

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.
 errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 465 de 13 de JULHo de 2022, 
publicada no diário oficial N° 35.046 dE 14 dE JUlHo dE 2022, 
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) faBiola da SilVa PirES 
matrícula 5136849-1 cargo de EcoNoMiSTa com lotação no (a) UrE diPE 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 26.06.2017 
a 29.01.2022. aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença 
Prêmio, no período de 02.08.2022 a 31.08.2022 no total de 30 (trinta) 
dias.
onde se lê ao triênio de 26.06.2017 a 29.01.2022,
Leia-se ao triênio de 26.06.2017 a 25.06.2020
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 18.07.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838190
errata

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.
 errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 490 de 13 de JULHo de 2022, 
publicada no diário oficial N° 35.046 dE 14 dE JUlHo 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) alcidEMar da SilVa TriNdadE matrícula 54191592-1 
cargo de aGENTE dE PorTaria com lotação no (a) UBS PEdrEira 01 
(um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 19.07.2022 a 
21.02.2022. aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença 
Prêmio, no período de 01.09.2022 a 30.09.2022 no total de 30 (trinta) 
dias.
onde se lê ao triênio de 22.10.2017 a 27.05.2022,
Leia-se ao triênio de 22.10.2017 a 21.10.2020
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 09.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838219
errata

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.
 errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 486 de 11 de JULHo de 2022, 
publicada no diário oficial N° 35.042 dE 12 dE JUlHo dE 2022, 
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SilVia coEli BraGa da 
coSTa matrícula 5674387-2 cargo de MEdico com lotação no (a) caPS 
Grao Para 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
03.10.2017 a 06.05.2022. aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês 
de licença Prêmio, no período de 15.08.2022 a 13.09.2022 no total de 30 
(trinta) dias.
onde se lê ao triênio de 03.10.2017 a 06.05.2022,
 Leia-se ao triênio de 03.10.2017 a 02.10.2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 09.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838198

errata
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.
 errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 478 de 07 de JULHo de 2022, 
publicada no diário oficial N° 35.038 dE 08 dE JUlHo dE 2022, 
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) GEoVaNa caroliNa MoUra 
coUTiNHo matrícula 57206567-1 cargo de aGENTE dE arTES PraTicaS 
com lotação no (a) EU aBriGo Joao PaUlo ii 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 22.10.2017 a 27.05.2022. aUToriZar 
que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no período de 
01.08.2022 a 30.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
onde se lê ao triênio de 22.10.2017 a 27.05.2022,
Leia-se ao triênio de 22.10.2017 a 21.10.2020
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 09.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838206
  Faz-se errata da Portaria de n° 542 de 03 de aGosto de 2022, 
Publicada no doE 35068 de 04/08/2022, onde concede Suprimento de 
fundos a Unidades de Saúde da caPS rENaScEr/1°crS, sendo que:
oNde se LÊ
Marcia rEGiNa fErrEira doS SaNToS
Matrícula n°: 728985/1
Leias-se:
Maria dE ZarÉ SoUZa frEirE
Matricula n° 54194793/1
Em, 09 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
1º cENTro  rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 838046

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo  N° 561/2022 – 09/08/2022
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
fraNciSco carloS MoraiS JUNior; ag. administrativo; 5913436-2
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 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: 838070

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo N° 545/2022 – 09/08/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
  resolve:
conceder:  meia diária a  Servidor(a):
5687519/1 /PaTricia dE SoUZa corrÊa (Enfermeira)
5856094/2 / MariaNa EliZaBETH loPES dE SalES (Enfermeira)
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): MariTUBa - Pa
objetivo: realizar visita Técnica à UPa Marituba  dr. Eládio Soares, para 
reavaliação de critérios da Port. N° 10 GM/MS no dia 17/08/2022 em des-
locamento .<br
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 838074

torNar seM eFeito
.

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.
  tornar sem efeito a Portaria Nº. 495 de 14 de JULHo de 2022, 
publicada no doE de n°35.048 do dia 15.07.2022 que dETErMiNar, em 
comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) riTa odiNEa TaVarES da Maria da Gloria 
fErrEira diaS lotação no (a) cS Marco 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 24.12.2013 a 23.12.2016. aUToriZar que o 
servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no período de 01.08.2022 a 
30.08.2022 no total de 30 (trinta) dias
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM 09.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 838230
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 925 de diÁrias de 09/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : resolver assuntos administrativos junto ao 3º crS/SESPa, refe-
rente aos pacientes abrigados desta unidades de saúde.
origem: igarapé-açú –Pará
destino: castanhal -Pa | Período: 29,30,31/2022
Servidor: lúcia Eline Pontes coelho cargo: chef. de divisão cPf- 
634.145.702.20 mat. 5964008/1
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 837882
Portaria Nº 923 de diÁria de 09/08/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: resolver assuntos administrativos junto ao 3º crS/SESPa, refe-
rente aos pacientes internos e abrigados desta unidade de saúde.
origem: igarapé-açú – Pa.
destino: castanhal –Para  Período: 22,23,24 /08/2022.
Servidor: lúcia Eline Pontes coelho cargo: chef. de divisão cPf- 
634.145.702.20 mat. 5964008/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Portaria Nº 924 de diÁria de 09/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: resolver assuntos administrativos junto ao 3º crS/SESPa, refe-
rente aos pacientes internos e abrigados desta unidade de saúde.
origem: igarapé-açú – Pa.
destino: castanhal -Pará  Período: 25,26 /08/2022.
Servidor: lúcia Eline Pontes coelho cargo: chef. de divisão cPf- 
634.145.702.20 mat. 5964008/1
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 837874
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

errata
.

errata da Portaria Nº 22 de 27 de JULHo  de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.062, No dia 29 de JULHo de 2022- 

LiceNÇa PrÊMio. ProtocoLo Nº 833963.
oNde se LÊ: PEriodo dE 11/09/2023 a 09/11/2023.
Leia-se: PEriodo dE 07/09/2023 a 05/11/2023.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 838017
errata

errata da Portaria Nº 21 de 27 de JULHo de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.062, No dia 29 de JULHo de 2022- 

LiceNÇa PrÊMio. ProtocoLo Nº 833954.
oNde se LÊ: PEriodo dE 11/07/2023 a 08/09/2023.
Leia-se: PEriodo dE 19/07/2023 a 06/09/2023.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 838010
errata

errata da Portaria Nº 19 de 27 de JULHo de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.062, No dia 29 de JULHo de 

2022-LiceNÇa PrÊMio. ProtocoLo Nº 833927.
oNde se LÊ: PEriodo dE 13/03/2023 a 11/05/2023.
Leia-se: PEriodo dE 11/03/2023 a 09/05/2023.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 838003
errata

errata da Portaria Nº 20 de 27 de JULHo de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.062, No dia 29 de JULHo de 2022- 

LiceNÇa PrÊMio. ProtocoLo Nº 833947.
oNde se LÊ: PEriodo dE 12/05/2023 a 10/07/2023.
Leia-se: PEriodo dE 10/05/2023 a 08/07/2023.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 838005

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 071 de 08 de aGosto de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela PorTaria N.º 55/20.11. 2000, 
publicado no Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servidora li-
zete Espíndola do amaral, cargo: agente de Portaria, GEP: Estatutário Es-
tável – classe, lotada na U.M.S. de chaves/ 7º centro regional de Saúde, 
licença Prêmio, correspondente aos triênios de 01/10/2008 à 30/09/2011.
aUToriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, no 
período de 01 / 09 / 2022 a 30 / 10 / 2022, no total de 60 (Sessenta) dias. 
Matrícula n.º 5088313/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.

Portaria N.º 072 de 08 de aGosto de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela PorTaria N.º 55/20.11. 2000, 
publicado no Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servidora li-
zete Espíndola do amaral, cargo: agente de Portaria, GEP: Estatutário Es-
tável – classe, lotada na U.M.S. de chaves/ 7º centro regional de Saúde, 
licença Prêmio, correspondente aos triênios de 01/10/2012 à 30/09/2014.
aUToriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, no 
período de 31 / 10 / 2022 a 28 / 12 / 2022, no total de 60 (Sessenta) dias. 
Matrícula n.º 5088313/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.

Portaria N.º 073 de 08 de aGosto de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela PorTaria N.º 55/20.11. 2000, 
publicado no Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servidora li-
zete Espíndola do amaral, cargo: agente de Portaria, GEP: Estatutário Es-
tável – classe, lotada na U.M.S. de chaves/ 7º centro regional de Saúde, 
licença Prêmio, correspondente aos triênios de 01/10/2015 à 30/09/2017.
aUToriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, no 
período de 29 / 12 / 2022 a 27 / 02 / 2023, no total de 60 (Sessenta) dias. 
Matrícula n.º 5088313/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.

Portaria N.º 074 de 08 de aGosto de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela PorTaria N.º 55/20.11. 2000, 
publicado no Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servidora li-
zete Espíndola do amaral, cargo: agente de Portaria, GEP: Estatutário Es-
tável – classe, lotada na U.M.S. de chaves/ 7º centro regional de Saúde, 
licença Prêmio, correspondente aos triênios de 01/10/2018 à 30/09/2020.
aUToriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, no 
período de 28 / 02 / 2023 a 28 / 04 / 2023, no total de 60 (Sessenta) dias. 
Matrícula n.º 5088313/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
 diretor do 7º centro regional de Saúde.

Protocolo: 837975

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 355 de 09 de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
YGor YUri PErEira da SilVa  -  aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS  
– Mat.57210055 /1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908309  0103000000  339033 240,00
observação: a fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de São Sebastião da Boa Vista.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 838021



diário oficial Nº 35.074   135Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

diÁria
.

Portaria N° 350 de 08 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: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 18/08/2022 a 22/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572100551 / YGor YUri PErEira da SilVa / 791.768.872-00
oBJETiVo: ParTiciPar da coNfErÊNcia MUNiciPal dE SaÚdE E PalES-
Trar SoBrE fiNaNciaMENTo do SUS
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 351 de 08 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: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 18/08/2022 a 22/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955743-1 / ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior / 023.235.842-78
oBJETiVo: ParTiciPar da coNfErÊNcia MUNiciPal dE SaÚdE
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 352 de 08 de aGosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 23/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571907001 / iVETE da SilVa PErEira filGUEira / 649.215.902-06
oBJETiVo: acoMPaNHar a rEaliZaÇÃo da SUPErViSÃo TÉcNica da 
coordENaÇÃo ESTadUal do NÍVEl cENTral-SESPa
NaS UNidadES dE SaÚdE coNSidEradaS SENTiNElaS Para o Mdda E 
faZEr BUSca aTiVa doS caSoS iNforMadoS No
iMPrESSo i - MoNiToraMENTo daS doENÇaS diarrEicaS aGUdaS 
(Mdda) E daS doENÇaS dE TraNSMiSSÃo
HÍdricaS E aliMENTar, dNc E SUrToS dE 2022.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 353 de 08 de aGosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 23/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59192863 / rafaEl alEiXo coElHo dE oliVEira / 009.800.102-76
oBJETiVo: acoMPaNHar a rEaliZaÇÃo da SUPErViSÃo TÉcNica da 
coordENaÇÃo ESTadUal do NÍVEl cENTral-SESPa
NaS UNidadES dE SaÚdE coNSidEradaS SENTiNElaS Para o Mdda E 
faZEr BUSca aTiVa doS caSoS iNforMadoS No
iMPrESSo i - MoNiToraMENTo daS doENÇaS diarrEicaS aGUdaS 
(Mdda) E daS doENÇaS dE TraNSMiSSÃo
HÍdricaS E aliMENTar, dNc E SUrToS dE 2022.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 354 de 08 de aGosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 23/08/2022 a 26/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541905601 / clEBEr aUGUSTo PiNHEiro MaGalHÃES / 429.606.652-87
oBJETiVo: acoMPaNHar a rEaliZaÇÃo da SUPErViSÃo TÉcNica da 
coordENaÇÃo ESTadUal do NÍVEl cENTral-SESPa
NaS UNidadES dE SaÚdE coNSidEradaS SENTiNElaS Para o Mdda E 
faZEr BUSca aTiVa doS caSoS iNforMadoS No
iMPrESSo i - MoNiToraMENTo daS doENÇaS diarrEicaS aGUdaS 
(Mdda) E daS doENÇaS dE TraNSMiSSÃo
HÍdricaS E aliMENTar, dNc E SUrToS dE 2022.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 837942
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria de desiGNar serVidor N° 67 
de 08 de aGosto de 2022.

 a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, usando das 
atribuições legais,
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
designar como fiscal de contrato os servidora, Waldemarina Barros Sousa, Matrí-
cula 5160987/1, celebrado com a empresa HaNd lifE SUPriMENToS MEdicoS 
E fiSioTEraPicoS EirEl, processo 2020/609656 que tem como objeto:
o presente Termo de referência tem por objeto a aquisição de cadEira 
dE rodaS TiPo ProGEo YoGa caPacidadE aTÉ 200 KG, PraNcHa or-
ToESTáTica E aParElHo dE corrENTE rUSSa coM 10 caNaiS, para 

atendimento do paciente oriundo de demanda judicial, de acordo com as 
especificações constantes da planilha do anexo IA do termo de referência 
— para atender a liminar nº 0006752-09.2016.8.14.0051, em favor do 
paciente aBraHÃo oliVEira SaNToS dE alMEida do 9º/crS/ Secretaria 
de Saúde Pública- SESPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9°crS.

Protocolo: 838085

errata
.

errata de eXtrato de coNtrato
diário oficial Nº 35.000 de 08 dE JUNHo dE 2022 Protocolo: 810351 
NÚMEro do coNTraTo: 004/2022 ProcESSo Nº: 2022/130151
onde se lê:
Valor: r$ 17.125,00 (dezessete mil cento e vinte e cinco reais)
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 30/11/2023
daTa da aSSiNaTUra: 01/06/2022
Leia-se:
Valor: r$ 15.865,00 (Quinze mil oitocentos e sessenta e cinco reais)
ViGÊNcia: 08/08/2022 a 03/02/2023
daTa da aSSiNaTUra: 08/08/2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 838102

diÁria
.

Portaria Nº 258 de 05 de aGosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: acompanhar a equipe do Nivel central no curso de Sensibilização 
em aleitamento Materno para implantação do ProaME e Utilização da car-
teira da criança, no município de Monte alegre – Pa.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Monte alegre/ Pa – Brasil
Período: 28/08/2022 a 02/09/2022 / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
Servidor:
Kelly cristina fonseca Soares
cPf: 592.883.102-15
Matrícula: 5941802/2
cargo: Enfermeira
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 838161
Portaria Nº 255 de 05 de aGosto de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar vistoria técnica na frota de veículos para atualização 
dos Transporte cedidos e movimentados através de Termos aos municípios 
pertencentes a este 9º crS/SESPa
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba e Jacareacanga/ Pa – Brasil
Período: 28/08/2022 a 03/09/2022 / N° de diária: 6 ½ (seis diárias e meia)
Servidor:
Jodson Miguel colares de Sousa.
cPf: 599.056.382-53
Matrícula: 57207550/1
cargo: Marinheiro fluvial de Máquinas
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 837983
diÁrias

Portaria Nº256 de 03 de aGosto de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
OBJETIVO: realizar Visita Técnica, acompanhar, fiscalizar e elaborar Rela-
tório de acompanhamento do convênio Nº 13/2022.
origem: Santarém/Pa-Brasil
destino: aveiro/Pa – Brasil.
Período: 22/08/2022 a 24/08/2022/ N° de diária: 2½ (duas diárias e meia)
Servidores:
Mariselva lira dos Passos.
cPf: 195.647.672-53
Matrícula: 73504313
cargo: Téc. de Enfermagem
Nairsen Batista da Mota.
cPf: 442.279.902-97
Matrícula:59511691
cargo: Enfermeiro.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 838019
diÁrias

Portaria Nº 257 de 05 de aGosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Trazer o veículo chevrolet S10 para Município de Santarém/Pa.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/Pa – Brasil.
Período: 08/08/2022 a 09/08/2022 / N° de diária: 1½ (uma diária e meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 838071



136  diário oficial Nº 35.074 Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

diÁrias
Portaria Nº254 de 04 de aGosto de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar assessoramento e apoio técnicos nas ações de prevenção 
e controle da raiva, investigação nas agressões em humanos e em peque-
nos animais por morcegos hematófagos que estão ocorrendo no município 
de itaituba
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 22/08/2022 a 27/08/2022 / N° de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidor:
felipe dos Santos dantas
cPf: 944.910.202-30
Matrícula: 55209557-1
cargo: Médico Veterinário
Jucilene Marinho Tores
cPf: 674.114.872-87.
Matrícula: 8051997/1.
cargo: Técnico de Enfermagem.
Elanna Batista Barbosa dos Santos
cPf: 529.175.092-87
cargo: Enfermeiro
colaborador Eventual
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 837887

oUtras MatÉrias
eXtrato de coNtrato

NÚMero do coNtrato: 008/2022.
ProcESSo Nº: 2020 / 609656
oBJETo: o presente Termo de referência tem por objeto a aquisição de 
cadEira dE rodaS TiPo ProGEo YoGa caPacidadE aTÉ 200 KG, PraN-
cHa orToESTáTica E aParElHo dE corrENTE rUSSa coM 10 caNaiS, 
para atendimento do paciente oriundo de demanda judicial, de acordo com 
as especificações constantes da planilha do anexo IA do termo de referên-
cia. — para atender a liminar nº 0006752-09.2016.8.14.0051, em favor 
do paciente aBraHÃo oliVEira SaNToS dE alMEida do 9º/crS/ Secre-
taria de Saúde Pública- SESPa.
coNTraTaNTE: 9º centro regional de Saúde da Secretaria de Saúde Públi-
ca do Estado do Pará-9ºcrS/SESPa. cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: HaNd lifE SUPriMENToS MEdicoS E fiSioTEraPicoS 
EirEl cNPJ 07.590.023/0001-42
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo i e ii.
Valor: r$ 41.106,67 (Quarenta e um mil cento e seis reais e sessenta e 
sete centavos)
ViGÊNcia: 60 dias contados da data do recebimento da nota de empenho.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908288
ElEMENTo dE dESPESa: 449052
foNTE rEcUrSo: 0103000000
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 08/08/2022
ENdErEÇo do coNTraTado: avenida Barbacena 254 loja 2 - Bairro Barro 
Preto – Belo Horizonte cEP 30190-130 Santarém (Pa), 08 de agosto de 2022.
aline Nair liberal cunha
diretora de centro regional

Protocolo: 838093
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 017 de 09 de aGosto de 2022
Nome: Janeleine Nóbrega Meira.
Matrícula/Siape: 0113255-1.
cargo: farmacêutica-bioquímico.
lotação: Unidade Mista de Pau d’arco / 12º crS.
Triênio: 01.12.2014 a 30.11.2017.
Período: 03.10.2022 a 01.12.2022.
Nº de dias: 60 (sessenta) dias.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 838120
Portaria Nº 018 de 09 de aGosto de 2022

Nome: Janeleine Nóbrega Meira.
Matrícula/Siape: 0113255-1.
cargo: farmacêutica-bioquímico.
lotação: Unidade Mista de Pau d’arco / 12º crS.
Triênio: 01.12.2017 a 30.11.2020.
Período: 02.12.2022 a 30.01.2023.
Nº de dias: 60 (sessenta) dias.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 838121

diÁria
.

Portaria Nº 444 de 09 de aGosto de 2022
Nome: Manoel da Paz ribeiro Santos.
cargo/função: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.

cPf: 260.470.632-68.
Período: 09 a 10.08.2022.
Nº de diárias: 1,5 (uma e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção e Pau d’arco.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Vigilância em Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 838377
Portaria Nº 445 de 09 de aGosto de 2022

Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 09 a 10.08.2022.
Nº de diárias: 1,5 (uma e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria.
objetivo: conduzir técnicos deste 12ºcrS/SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 838378
Portaria Nº 446 de 09 de aGosto de 2022

Nome: Marcus flávio Magalhães Mesquita.
cargo: Biomédico.
Matrícula/Siape: 5962286-3.
cPf: 012.882.156-65.
Período: 09 a 10.08.2022.
Nº de diárias: 1,5 (uma e meia).
origem: conceição do araguaia
destino: redenção e Pau d’arco.
objetivo: realizar monitoramento de sistemas e casos de covid-19.
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 838381
Portaria Nº 447 de 09 de aGosto de 2022

Nome: Jucirema de Sousa Gomes.
cargo: Técnica em Gestão Pública.
Matrícula/Siape: 5146453-6.
cPf: 282.418.512-00.
Nome: ássima dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Nome: Patrícia ciribelli coelho américo.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 5897356-1.
cPf: 789.808.602-34.
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Período: 09 a 10.08.2022.
Nº de diárias: 1,5 (uma e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria.
objetivo: participar de reunião extraordinária da comissão intergestores 
regional com intuito de discutir sobre os leitos hospitalares do Hospital 
regional de rio Maria.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 838384

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo cir araGUaia Nº 010 de 05 de aGosto de 2022
a coordenadora da comissão intergestores regional da região de Saúde 
araguaia no uso de suas atribuições, e:
- considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
- considerando a resolução ciT nº 01, de 29/09/2011, que estabelece 
diretrizes gerais para a instituição de regiões de Saúde no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), nos termos do decreto Nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011;
- considerando a resolução ciB/SUS n°167 de 18 de novembro de 2014, 
que aprova as alterações do regimento interno da ciB/SUS/Pa;
- considerando a resolução ciB/SUS n°090, de 12 de junho de 2013, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, que 
repactua o desenho de regionalização do Estado do Pará;
- considerando a reunião ordinária da comissão intergestores regional 
(cir-araguaia) do dia 05 de agosto de 2022;
resolve:
art. 1º - aprovar a aquisição de ambulância com recursos oriundos de 
emenda parlamentar N° 39330007 do deputado cássio andrade no valor 
de r$ 283.817,00 (duzentos e oitenta e três mil  e oitocentos e dezessete 
reais) referente a proposta n° 07331783000122001.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
conceição do araguaia, 05 de agosto de 2022.

Jucirema de Souza Gomes
diretora em exercício

12º crS/SESPa
Presidente da cir araguaia

cleidson ferreira chaves
Secretário Municipal de Saúde
rep. coSEMS região araguaia

Protocolo: 837960
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 042/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 08/08/2022
Empresas contratadas:
MaSTErMEdic coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalarES lTda 
– Valor de r$ 43.066,67
ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalarES 
lTda – Valor de r$ 3.850,00
ViTTal MEd ProdUToS HoSPiTalarES lTda – Valor de r$ 8.400,00
Valor Total: r$ 55.316,67 (cinqüenta e cinco mil, trezentos e dezesseis 
reais e sessenta e sete centavos)
objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição de oPME’S, 
para realização do procedimento de embolização de malformação arterio-
venosa de que necessita o paciente JoSÉ aNTÔNio dE SoUSa SilVa, pelo 
período de 180 (cento e oitenta) dias.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei federal n. 8.666/93
Processo nº 2022/152891
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0103 - ElEMENTo dE 
dESP: 339030. ação: 266725
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 837826

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 042/2022-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 042/2022, em 
favor da empresa MEdcorP SaÚdE TEcNoloGia lTda
objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição de oPME’S, 
para realização do procedimento de embolização de malformação arterio-
venosa de que necessita o paciente JoSÉ aNTÔNio dE SoUSa SilVa, pelo 
período de 180 (cento e oitenta) dias. Processo nº 2022/152891
Valor Total: r$ 55.316,67 (cinqüenta e cinco mil, trezentos e dezesseis 
reais e sessenta e sete centavos)
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 837827

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 576/2022 - GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos da PorTaria No 965/2022- ccG de 
14/07/2022, Publicado no doE n° 35.057, de 26 de julho de 2022 e 
Processo n° 2022/936250 de 25/07/2022.
rESolVE:
loTar a partir de 26/07/2022, a MilENa PaUla dE oliVEira, cargo co-
missionado (assessor de Gabinete/Tecnólogo em Gestão de recursos Hu-
manos), matrícula 55209571/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
da casa civil, no centro de análises clínicas do Hol.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 03 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 838106

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 753/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 217/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 

dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa ProMEfarMa MEdi-
caMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ: 81.706.251/0001-
98, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838061
Portaria Nº 754/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 218/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa r c ZaGallo Mar-
QUES E cia lTda, cNPJ: 83.929.976/0001-70, tendo como objeto a aQUi-
SiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838063
Portaria Nº 755/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 219/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa McW ProdUToS 
MÉdicoS E HoSPiTalarES lTda, cNPJ: 94.389.400/0001-84, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838064
Portaria Nº 745/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 209/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa Tc aTUal coMÉr-
cio dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ: 10.493.969/0001-03, tendo como 
objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838045
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Portaria Nº 746/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 210/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa cM HoSPiTalar 
S.a, cNPJ: 12.420.164/0009-04, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE ME-
dicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838048
Portaria Nº 747/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 211/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa UNi HoSPiTalar 
cEara lTda, cNPJ: 21.595.464/0001-68, tendo como objeto a aQUiSi-
ÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838050
Portaria Nº 748/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 212/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa a J coMÉrcio aTa-
cadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ: 
32.137.731/0001-70, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMEN-
ToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838052
Portaria Nº 750/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 214/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa criSTália ProdU-
ToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda, cNPJ: 44.734.671/0001-51, ten-
do como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-

cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838057
Portaria Nº 751/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 215/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa UNiÃo QUiMica 
farMacÊUTica NacioNal S.a, cNPJ: 60.665.981/0009-75, tendo como 
objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838058
Portaria Nº 749/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 213/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa aHcor coMÉrcio 
dE ProdUToS odoNTolÓGicoS lTda, cNPJ: 37.556.213/0001-04, ten-
do como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838055
Portaria Nº 752/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 216/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa PolYMEdH EirEli, 
cNPJ: 63.848.345/0001-10, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdica-
MENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838059
Portaria Nº 744/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
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abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 208/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa Elfa MEdicaMEN-
ToS S.a, cNPJ: 09.053.134/0001-45, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE 
MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838043
Portaria Nº 741/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 205/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa farMacE iNdÚS-
Tria QUiMico farMacÊUTica cEarENSE lTda, cNPJ: 06.628.333/0001-
46, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838037
Portaria Nº 742/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 206/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa ciENTÍfica MÉ-
dica HoSPiTalar lTda, cNPJ: 07.847.837/0001-10, tendo como objeto 
a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838038
Portaria Nº 743/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 207/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa cirUrGica MoN-
TEBEllo lTda, cNPJ: 08.674.752/0001-40, tendo como objeto a aQUiSi-
ÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838040

Portaria Nº 736/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 200/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa MEd cENTEr co-
MErcial lTda, cNPJ: 00.874.929/0001-40, tendo como objeto a aQUiSi-
ÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838029
Portaria Nº 737/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central 
de abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: san-
tacasacaf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 201/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa cHriSPiM NEdi carrilHo EirEli, cNPJ: 01.402.400/0001-96, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838030
Portaria Nº 738/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 202/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa f cardoSo & cia 
lTda, cNPJ: 04.949.905/0001-63, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE 
MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838031
Portaria Nº 739/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central 
de abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: san-
tacasacaf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 203/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa call MEd coMÉrcio dE MEdicaMENToS E rEPrESENTaÇÃo lTda, 
cNPJ: 05.106.015/0001-52, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdi-
caMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
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cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838033
Portaria Nº 740/2022/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 2022/272458
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa, matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, Telefone (91)4009-0339, E-mail: santacasa-
caf@gmail.com, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 204/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 026/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa STocK MEd Pro-
dUToS MÉdico HoSPiTalarES lTda, cNPJ: 06.106.005/0001-80, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
5904397/2, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abaste-
cimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail: glenda.costa@
santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 838034
Portaria Nº 871/2022 – caPe/GP/FscMP, de 08 de aGosto de 
2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2022/942244;
rESolVE:
1. TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 818/2021 - GaPE/GP/fScMP, de 
15/09/2021, que nomeou a comissão de avaliação do absenteísmo da fScMP;
2. NoMEar os servidores abaixo relacionados para compor a referida co-
missão de avaliação do absenteísmo da fScMP:
TÍTUlar: daNiEllE PacHEco aSSiS dE cHriSTo alVES- GESP
SUPlENTE: EdNa doS SaNToS raiol- GESP
TiTUlar: clElia aNdradE SalUSTriNo- GENf
SUPlENTE: iVaNGEla Maria dE SoUZa dUarTE- GENf
TiTUlar: cElia rEGiNa alENcar PaES- caPE
SUPlENTE: TaTiaNE dE MESQUiTa liMa da SilVa- GESP
TiTUlar: carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa- daTo
SUPlENTE: caMila alVES PErEira- cEdP
TiTUlar: liNa criSTiNa dE PaUla MaGNo- cSaT
SUPlENTE: caroliNa MESSEdEr ZaHlUTH- cSaT
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 08 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837860
Portaria Nº 771/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria nº 
1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do genitor da servidora doVaNi lUZia 
diaS caValcaNTi, ocorrido em 31 de julho de 2022, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da 
família da servidora doVaNi lUZia diaS caValcaNTi, id. funcional 
nº 54180105/1 e 2, Nutricionista, lotada na Gerência do Núcleo 
Biopsicossocial, no período de 31/07/2022 a 07/08/2022, conforme 
certidão de Óbito nº 115154 01 55 2022 4 00055 038 0024181 49.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 31/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 04 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837905

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria coLetiVa Nº 766/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
rESolVE: coNcEdEr, licença Prêmio de acordo com o art. 98, da lei nº 
5.810/94, de 24.01.1994, aos servidores desta fundação abaixo discrimi-
nados, referente ao mês de SETEMBro/2022.

serVidor MatrÍ-
cULa carGo triÊNio PerÍodo Processo

clEoNicE doS aNJoS 
BraNdao 57192020/2 Técnico de 

Enfermagem
22/01/2014 a 
21/01/2017

01/09/2022 
a 30/09/2022 2022/179931

EdilENE do NaSci-
MENTo carValHo 57197428/1 agente de artes 

Práticas
16/05/2014 a 
15/05/2017

01/09/2022 
a 30/09/2022 2022/921438

fraNcioNE dE aVE-
lar rodriGUES 5449340/2 assistente 

Social
04/02/2009 a 
03/02/2012

01/09/2022 
a 30/09/2022 2021/536897

JailSoN dE aSSiS 
riBEiro 54180475/2 Enfermeiro - 

Generalista
20/04/2011 a 
19/04/2014

01/09/2022 
a 30/09/2022 2022/837984

KEila criSTiNa do 
roSario SilVa 57174895/1 Enfermeiro - 

Generalista
01/09/2009 a 
31/08/2012

03/09/2022 
a 02/10/2022 2022/465519

lUaNa KEllYN 
cardoSo da SilVa 

fErrEira
57193125/1 fonoaudiólogo 03/01/2014 a 

02/01/2017
01/09/2022 

a 30/09/2022 2022/314618

lUaNa KEllYN 
cardoSo da SilVa 

fErrEira
57193125/2 fonoaudiólogo 18/08/2017 a 

17/08/2020
01/09/2022 

a 30/09/2022 2022/314618

lUciaNE oBaNdo 
Maia GUEdES 57193862/1 Bibliotecono-

mista
28/01/2017 a 
27/01/2020

01/09/2022 
a 30/09/2022 2022/929546

Maria do Socorro 
caMPoS GoMES 57192760/1 Técnico de 

Enfermagem
02/01/2008 a 
01/01/2011

01/09/2022 
a 30/09/2022

2022/795141 
E 2022/794731

Maria GraciNEa 
PErEira E SilVa 57192699/1 Técnico de 

radiologia
11/01/2014 a 
10/01/2017

01/09/2022 
a 30/09/2022 2022/618264

MarTHa SaBaa SrUr 
do NaSciMENTo 5238501/2 Psicólogo 10/03/2014 a 

09/03/2017
01/09/2022 

a 30/09/2022 2022/477967

MicHEl fraNK da 
cUNHa HolaNda 57204704/1 Enfermeiro - 

Generalista
30/09/2014 a 
29/09/2017

01/09/2022 
a 30/09/2022 2022/271415

roSilENE fErrEira 
GoNcalVES SilVa 54187996/1 Pedagogo 19/11/2010 a 

18/1/2013
01/09/2022 

a 30/09/2022 2022/777935

SHEYla criSTiNa 
PErEira da SilVa 54189543/2 Médico com 

especialidade
02/01/2012 a 
01/01/2015

01/09/2022 
a 30/09/2022 2022/629617

SHirlEY coNcEicao 
aNdradE froES 57194778 agente adminis-

trativo
10/03/2008 a 
09/03/2011

01/09/2022 
a 30/09/2022 2022/929157

SilENE do Socorro 
doS SaNToS corrEa 5172110/1 agente de 

Saúde
26/04/2005 a 
25/04/2008

03/09/2022 
a 02/10/2022 2022/433254

SoNia Maria PErEira 
MalHEiro 54190922/3

Técnico 
Segurança do 

Trabalho

08/09/2014 a 
07/09/2017

01/09/2022 
a 30/09/2022 2022/228771

VEra lUcia SoUSa da 
rocHa 57196569/1 agente de artes 

Práticas
29/04/2014 a 
28/04/2017

01/09/2022 
a 30/09/2022 2022/864780

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 838291
Portaria Nº 780/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e as deliberações contidas nos autos do processo 2022/911522;
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença Prêmio para o(a) servidor(a) faBio aSSiS VErGo-
liNo, id. funcional nº 54193838/1, ocupante do cargo de agente ad-
ministrativo, iotado(a) na Gerência de assistência farmacêutica - GaSf, 
no período de 02/09/2022 a 31/10/2022 (60 dias), referente ao triênio 
29/09/2008 a 28/09/2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 05 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 838303
Portaria Nº 779/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e as deliberações contidas nos autos do processo 2022/991979;
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença Prêmio para o(a) servidor(a) TaNia rEGiNa d oli-
VEira coSTa alMEida, id. funcional nº 57198583/1, ocupante do cargo 
de Técnico de laboratório, iotado(a) na Gerência Transfusional - GTra, 
no período de 01/09/2022 a 30/09/2022 (30 dias), referente ao triênio 
27/05/2008 a 26/05/2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 05 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 838296
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.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 776/2022-caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/798239.
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, 
em combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da 
constituição do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Ma-
ternidade a servidora roBErTa NicE SalGado SodrE, id. funcional nº 
55586201/2, Servidora Estatutária Estável concursada, Biomédica, no pe-
ríodo de 09/06/2022 a 05/12/2022;
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 09 de junho de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 04 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837912

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 777/2022 – caPe/GP/FscMP, de 05 de aGosto de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2022/937846;
rESolVE:
dESiGNar o (a) servidor (a) carloS JoSE QUEiroZ JUNior, id. fun-
cional nº 5957140/1, ocupante do cargo de Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, para responder pela Gerência de Estrutura físico-funcional e Pa-
trimonial-GEff durante o impedimento do titular do cargo - MarcElo car-
doSo coSTa aNGEliM froTa, id. funcional nº 80846258/5- no período 
de 18/07/2022 a 16/08/2022, em gozo de férias regulares.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 05 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837863

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 200/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$382.500,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: MEd cENTEr coMErcial lTda; cNPJ/Mf 
n.º 00.874.929/0001-40
Endereço:rod.JK Br 459 Km 99 S/N Galpão, Bairro Santa Edwirges, Pouso 
alegre/MG, cEP: 37.552-484
Telefone: (35) 3449-1950
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837963
coNtrato: 201/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$9.405,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: cHriSPiM NEdi carrilHo EirEli; cNPJ/Mf 
n.º 01.402.400/0001-96
Endereço: rua chácara, 100 – Santa luzia – Juiz de fora - MG, cEP: 
36.030-030
Telefone: (32) 3232-6280
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837964

coNtrato: 202/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$145.999,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: f cardoSo & cia lTda; cNPJ/Mf n.º 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de Souza, Nº 125, Br 316 KM 8, Bairro: áGUaS 
BraNcaS, ananindeua/Pa, cEP: 67.033-030
Telefone: 3182-0250
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837967
coNtrato: 203/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$1.043.570,10
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: call MEd coMÉrcio dE MEdicaMENToS E rEPrESENTa-
ÇÃo lTda; cNPJ/Mf n.º 05.106.015/0001-52
Endereço: rua Herbene N°471, Bairro Messejana, fortaleza/cE, cEP: 
60.842-12
Telefone: (85) 3077-8652/8660
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837969
coNtrato: 204/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$129.594,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: STocK MEd ProdUToS MÉdico HoSPiTalarES lTda; cNPJ/
Mf n.º 06.106.005/0001-80
Endereço: av. Paul Haris N°100, Bairro centro, Santa cruz do Sul / rS, 
cEP: 96.810-408
Telefone: (51) 2109-7000
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837971
coNtrato: 205/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$372.090,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: farMacE iNdÚSTria QUiMico farMacÊUTica cEarENSE 
lTda; cNPJ/Mf n.º 06.628.333/0001-46
Endereço: rod. dr. antônio lirio callou S/N Km 02, Bairro Sitio Barrei-
ras, Barbalha/cE, cEP: 63180-000
Telefone: (88) 3532-7002/7000
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837972
coNtrato: 206/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$130.625,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
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contratado: ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda; cNPJ/Mf n.º 
07.847.837/0001-10
Endereço: av. anápolis S/N Qd. 29-a lote 06, Bairro Vila Brasilia, apareci-
da de Goiânia/Go, cEP: 74911-360
Telefone: (62) 3088-9700
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837974
coNtrato: 207/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$175.235,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: cirUrGica MoNTEBEllo lTda; cNPJ/Mf 
n.º 08.674.752/0001-40
Endereço: rua arthur Bruno Schwambach N°710, Bairro: Boa Viagem, re-
cife/PE, cEP: 51.030-640
Telefone: (81) 3035-9052
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837977
coNtrato: 208/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$36.480,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: Elfa MEdicaMENToS S.a; cNPJ/Mf n.º 09.053.134/0001-45
Endereço:Nucr interseção rod. df 001/c rod. 475 Ga 02 cond. Sys Gama 
B.Park, Bairro Ponte Alta (Gama), Brasilia/DF, CEP: 72427-010
Telefone: (83) 2106-2433
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837978
coNtrato: 209/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$4.725,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado:Tc aTUal coMÉrcio dE MEdicaMENToS lTda;cNPJ/Mfn.
º10.493.969/0001-03
Endereço:rua São francisco real N° 1085 Sala 202, Bairro Padre Miguel, 
rio de Janeiro/rJ, cEP: 21.810-041
Telefone: (21) 2440-0533
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837979
coNtrato: 211/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$389.246,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: UNi HoSPiTalar cEara lTda; cNPJ/Mf n.º 21.595.464/0001-68
Endereço:rua francisco José albuquerque Pereira N°1085, Bairro cajazei-
ras, fortaleza/cE, cEP: 60.864-520
Telefone: (85) 3289-3722
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837982
coNtrato: 212/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$76.600,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023

PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: a J coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda; cNPJ/Mf n.º 32.137.731/0001-70
Endereço:av. rômulo Maiorana N° 1792-a, Bairro Marco, Belém/Pa, cEP: 
66.093-005
Telefone: (91) 3353-8889
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837984
coNtrato: 213/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$92.580,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: aHcor coMÉrcio dE ProdUToS odoNTolÓGicoS 
lTda; cNPJ/Mf n.º 37.556.213/0001-04
Endereço:av. Presidente Getúlio Vargas N°4627, Bairro ianetama, casta-
nhal/Pa, cEP: 68.745-000
Telefone: (91) 3349-6169
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837987
coNtrato: 219/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$64.560,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: McW ProdUToS MÉdicoS E HoSPiTalarES lTda; cNPJ/Mf 
n.º 94.389.400/0001-84
Endereço: rod. Br rsc 287,Km 109+500 S/N, Bairro: industrial, Vera 
cruz/rS, cEP: 96.880-000 Telefone: (51) 3740-1450/0800 541 2828
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837999
coNtrato: 214/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$60.762,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS 
lTda; cNPJ/Mf n.º 44.734.671/0001-51
Endereço:rod. itapira lindoia Km 14, Bairro Ponte Petra, itapira/SP, cEP: 
13.970-000
Telefone: (19) 3863-9722
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837990
coNtrato: 215/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$269.700,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: UNiÃo QUiMica farMacÊUTica NacioNal S.a; cNPJ/Mf 
n.º 60.665.981/0009-75
Endereço:rod.fernão dias Br 381 S/N Parte 2 Km 862-50 distrito indus-
trial do algodão, Bairro algodão, Pouso alegre/MG, cEP: 37.556-830
Telefone: (11) 5586-2000
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837992
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coNtrato: 216/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$4.380,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: PolYMEdH EirEli; cNPJ/Mf n.º 63.848.345/0001-10
Endereço:Pres.Vargas N°4547, Bairro ianetama, castanhal/Pa, cEP: 
68.745-000
Telefone: (91) 3721-3275
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837994
coNtrato: 217/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$29.250,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: ProMEfarMa MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda; cNPJ/Mf n.º 81.706.251/0001-98
Endereço: rua João amaral de almeida N°100, Bairro cidade industrial, 
curitiba/Pr, cEP: 81.170-520
Telefone: (41) 3165-7900
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837995
coNtrato: 210/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$12.642,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: cM HoSPiTalar S.a; cNPJ/Mf n.º 12.420.164/0009-04
Endereço: rod.df 290 Km 7 lt.14 Gl 2 ar 567, Bairro Santa Maria, Brasi-
lia/df, cEP: 725.78-000 Telefone: (16) 2101-9492
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837981
coNtrato: 218/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS
Valor: r$15.600,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
PE SrP 026/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/272458
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 026
9008067, 0269008102, 0149006653, e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: r c ZaGallo MarQUES E cia lTda; cNPJ/Mf 
n.º 83.929.976/0001-70
Endereço:conj. catalina Trav.14 N°182, Bairro Mangueirão, Belém/Pa, 
cEP: 66.640-390 Telefone: (91) 3279-5246
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 837997

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 117/2021
Pae Nº 2021/454112 - Pe srP Nº 034/2021/FscMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 06/08/2022 a 05/08/2023, com fulcro no artigo 57, §1º, iii, da lei 
federal n.º 8.666/93, cujo objeto é a contratação de empresa especia-
lizada para análise da água dos equipamentos de hemodiálise portáteis 
(máquinas de Hd e equipamentos de osmose reversa portátil) utilizadas 
em seções de beira de leito deste hospital.
data da assinatura: 01/08/2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recurso: 0103, 

0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 
0269008054, 0269008100, 0269008067, 0269008101, 0269008102, 
0149006653, 0149009936 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339039
coNTraTada:NorTEfloW ENGENHaria cliNica lTda, cNPJ nº 
14.915.804/0001-25,
ENdErEÇo: Travessa Humaitá, nº 1850, Bairro Marco, Belém/Pa, cEP: 
66.093-046, telefone: (91)3205-5920/(85)3289-2259/(91)98363-1881
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 838164

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 045/2022
Às 10:31 horas do dia 08 de agosto de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
670179/2022, Pregão nº 045/2022.
Empresa vencedora:iMPErSiK coMErcio E SErVicoS lTda.  
cNPJ: 34.682.732/0001-20
Valor Global: r$ 1.069.200,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 838389
HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2022
Às 10:30 horas do dia 08 de agosto de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente em exercí-
cio, Sr. BrUNo MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente 
ao Processo nº 544731/2022, Pregão nº 038/2022.
Empresa vencedora: METTa ENGENHaria lTda - cNPJ: 36.040.732/0001-52
Valor Global: r$ 297.000,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente da cPEl/fScMP

Protocolo: 838099
HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 044/2022
Às 10:29 horas do dia 08 de agosto de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente em exercí-
cio, Sr. BrUNo MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente 
ao Processo nº 579937/2022, Pregão nº 044/2022.
Empresa vencedora: MEdical Sil coMErcio dE EQUiPaMENToS odoN-
To MEdico HoSPiTalar lTda - cNPJ: 21.552.695/0001-94
Valor Global: r$ 265.800,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente da cPEl/fScMP

Protocolo: 838108

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 09/08/2022
oBJETo: É objeto do presente Termo de apostilamento a inclusão das fon-
tes de recurso do contrato em epígrafe, consoante permite o § 8º do ar-
tigo 65 da lei 8.666/93; fontes de recurso: 0349009280, 0349009308, 
0349009366, 0349009475, 0349009535, 0349009606 , 0349009750 e 
seus respectivos superavits.
coNTraTo nº 263/2021 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 047/2021/fScMP
PaE Nº 2021/1319341
coNTraTada: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 838154
aPoSTilaMENTo
Número: 1
data de assinatura: 09/08/2022
oBJETo: É objeto do presente Termo de apostilamento a inclusão das fon-
tes de recurso do contrato em epígrafe, consoante permite o § 8º do ar-
tigo 65 da lei 8.666/93; fontes de recurso: 0349009280, 0349009308, 
0349009366, 0349009475, 0349009535, 0349009606 , 0349009750 e 
seus respectivos superavits.
coNTraTo nº 257/2021 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 047/2021/fScMP
PaE Nº 2021/1316483
coNTraTada: f. cardoSo & cia lTda.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 838156

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 778/2022-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares a servidora ElEN criSTiNa ValE dE 
JESUS, cargo de assistente administrativo, lotação internação - GNir, 
Matrícula Nº 57212898/2, no período de 22/08/2022 a 20/09/2022, 
referente ao exercício de 2020, no período aquisitivo de 25/11/2020 
a 24/11/2021 para fins de Regularização Funcional.
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dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 5 de agosto de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 838402
Portaria Nº 773/2022-caPe/FscP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓr-
dia do no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do dia 30/04/2019, 
publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019
r E S o l V E: coNcEdEr, férias de acordo com o artigo nº 74 da lei 
nº 5.810/94, aos servidores desta fundação abaixo discriminado, refe-
rente ao mês de SETEMBro/2022.

serVidor MatrÍ-
cULa carGo eXerc PerÍodo

adElSoN da SilVa aNdradE 54191423/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

adriaNa lUcia doS aN-
JoS MEirElES 5855381/2 Enfermeiro - obs-

tetrícia 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

afoNSo SErGio SoUZa dU-
arTE 5945240/1 Técnico de ra-

diologia 2021 16/09/2022 a 05/10/2022

aldENiSE do Socorro NaS-
ciMENTo TaVarE 57195837/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 18/09/2022 a 17/10/2022

aldEr clEia dE oliVEi-
ra dE MEdEiroS 5847702/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 02/09/2022 a 01/10/2022

alESSaNdra dE la roc-
QUE BarroS oliVEir 5955450/2 Gerente 2021 16/09/2022 a 30/09/2022

aliNE criSTiNa arrifa-
No MaNiTo 55586711/2 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

aMaNda GraSiElE aNdra-
dE da SilVa 5949507/1 fonoaudiólogo 2020 16/09/2022 a 30/09/2022

aNa criSTiNa MarQUES al-
VES 5891059/6 Médico S/ Espe-

cialidade 2020 01/09/2022 a 15/09/2022

aNa JacirEMa loPES dE oli-
VEira 334545/2 Médico - Terapia in-

tensiva 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

aNa JUlia crEao fErNaN-
dES fErNaNdEZ 57173310/2 Médico Pediatra 2020 01/09/2022 a 15/09/2022

aNa JUlia SaMPaio GoES 
MorEira 54180492/3 Psicologo 2021 16/09/2022 a 30/09/2022

aNa Maria PErEira dE JE-
SUS 5173418/1 ag. de Saude 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

aNa Maria SilVa dE oli-
VEira 5856183/2 Técnico Em Patolo-

gia clinica 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

aNa NiZia da SilVa PalHE-
Ta dE araGao 5861330/2 farmacêutico Bio-

químico 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

aNa PaTricia fErrEi-
ra alVES 57198455/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

aNa PaUla oliVEira Bar-
rETo 5959843/1 assistente adminis-

trativo 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

aNa PaUla rodri-
GUES dE oliVEira 5960775/1 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

aNdErSoN lUiS NaSciMEN-
To raiol 5928971/3 assistente adminis-

trativo 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

aNdrE lUiS QUEiroZ 54182565/2 Enfermeiro - Ge-
neralista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

aNdrEa rEGiNa doS SaN-
ToS SodrE 57174911/1 ag. de artes Pra-

ticas 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

aNdrEia do carMo GoMES 
da SilVa 57190724/1 fisioterapeuta 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

aNdrEZa criSTiNa SoU-
Za doS SaNToS 57194607/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 18/09/2022 a 17/10/2022

aNGEla Maria coSTa 57197220/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

aNGElica doS aNJoS SaN-
TiaGo 57231578/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 17/09/2022 a 16/10/2022

aNNa PaUla Garcia fEr-
rEira 8000513/2 Gerente 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

aNNE caroliNE PiNTo BriTo 57198114/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

aNToNia HElENa dE aN-
dradE 54191424/1 assistente Social 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

aNToNia Sa dE aMoriM co-
ElHo 57196180/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

aNToNio MaUricio da coS-
Ta SilVa 57193120/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 18/09/2022 a 17/10/2022

ariSToTElES da coSTa oli-
VEira 57175724/1 Motorista 2020 18/09/2022 a 17/10/2022

arlENE frEiTaS rEGo 57197930/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 02/09/2022 a 01/10/2022

BEaTriZ fErrEira doS SaN-
ToS 5947646/1 Gerente 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

BrENNa lariSSa rEiS Praia 5955185/1 fisioterapeuta 2020 01/09/2022 a 30/09/2022
caMila dilElliS QUarES-

Ma PaES 5955934/2 Médico S/ Espe-
cialidade 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

caMila fErNaNda carNEi-
ro oliVEira 5955255/1 fisioterapeuta 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

carla caroliNE rEGo crUZ 5853788/3 Médico Ginecologis-
ta e obstetr 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

carloS alBErTo PaiVa rEGo 5762294/2 Médico cirur-
gião Pediátrico 2021 16/09/2022 a 30/09/2022

carloS BraGa MorEira 5894585/2 fisioterapeuta 2021 16/09/2022 a 15/10/2022
carloS EdUardo GoNcal-

VES SalES 54197225/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

carloS frEdErico cor-
rEa rodriGUES 57195823/1 Psicologo 2021 01/09/2022 a 15/09/2022

carloS JoSE QUEiroZ JU-
Nior 5957140/1 Engenheiro de Seg. 

do Trabalh 2021 01/09/2022 a 15/09/2022

carMEN lUcia carVa-
lHo lEiTE 54194977/1 Médico clinica Mé-

dica 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

carMEN SilVia dE SaNTaNa 5854393/2 Enfermeiro - Ge-
neralista 2021 17/09/2022 a 16/10/2022

caroliNa NaSciMEN-
To dE oliVEira 57199411/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 18/09/2022 a 17/10/2022

caSSaNdra aNdrEZa fraN-
co dE Sa BarBo 57194255/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

cilENE dE caSTro PErEira 5762871/2 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

clEa MEirElES dE MacEdo 57197397/1 assistente Social 2021 16/09/2022 a 15/10/2022
clENilda laMardUlcE Jar-

diM da coSTa 5955271/1 Enfermeiro - Ge-
neralista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

clEoMira carNEiro dE MoU-
ra 5166306/3 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

coNcEicao dE Maria coN-
TENTE PErEira PEr 5104262/2 Psicologo 2020 01/09/2022 a 15/09/2022

criSTYaNNE caSTElo BraN-
co NUNES dE So 5850312/2 Enfermeiro - obs-

tetrícia 2021 03/09/2022 a 02/10/2022

dalMa TaTiaNE araU-
Jo dE liMa 5854318/2 Técnico de Enfer-

magem 2020 01/09/2022 a 30/09/2022

daNiEl aNdrE liMa loPES 54191221/2 Enfermeiro - Ge-
neralista 2020 17/09/2022 a 01/10/2022

daNiEl BEZErra MEirElES 5923244/2 Técnico de ra-
diologia 2021 01/09/2022 a 20/09/2022

daNiEla roSa GarcEZ 57193123/1 fisioterapeuta 2021 16/09/2022 a 30/09/2022
daNiEli do Socorro 

liNHarES 57197921/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

daNillE liMa da Sil-
Va SUZUKi 5820367/4 Médico - Terapia in-

tensiva Ped 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

dario doUGlaS fErrEi-
ra QUEiroZ 57174914/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

dEBora doS rEiS Sil-
Va doS SaNToS 5326508/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

dEBora doS SaNToS craVo 57174897/1 Enfermeiro - Ge-
neralista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

dEUSaNa lUcia SENa Ba-
TiSTa 57231726/1 Técnico de Enfer-

magem 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

dEUSiNda SaNToS car-
ValHo 57198119/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 03/09/2022 a 02/10/2022

dEYSE lUcia fErrEi-
ra da coSTa 54195700/2 Médico Pediatra 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

dEYSE lUcia fErrEi-
ra da coSTa 54195700/1 Médico Pediatra 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

dUlciNEa do Socorro Sil-
Va VEloSo 5175089/2 assistente Social 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

dUlciNEa do Socorro Sil-
Va VEloSo 5175089/1 assistente Social 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

EdiclEUMa PaES MaciEl al-
VES 54191411/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

EdiVaNdro fErrEira Maia 57193632/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

ElaNE da coSTa SiQUEi-
ra JUNQUEira 57199395/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 02/09/2022 a 01/10/2022

EliaNa cardoSo coElHo 54184740/3 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

EliaNE BarBoSa do NaS-
ciMENTo 5900958/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 17/09/2022 a 16/10/2022

EliaNE SoUSa fErNaNdES 57231568/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 17/09/2022 a 16/10/2022

EliaNGEla MarQUES MoN-
TEiro 57198065/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 01/09/2022 a 30/09/2022
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EliETE caValcaNTE MoNTEi-
ro MarTiNS 57192928/2 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

EliZaNGEla Socorro Padi-
lHa da SilVa 55589733/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

EllEM do Socorro fa-
riaS dE alMEida 5828961/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 18/09/2022 a 17/10/2022

EMaNUEl coNcEicao rES-
QUE oliVEira 5174520/3 Médico cirur-

gião Pediátrico 2021 01/09/2022 a 15/09/2022

EriKa dE NaZarETH TE-
lES da rocHa 57198015/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

ErioVaN QUiNTiNo coS-
Ta dE aSSiS 5177103/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 17/09/2022 a 16/10/2022

EUZilENE SUMaia dE aNdra-
dE SilVa 54184619/2 ag. de artes Pra-

ticas 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

faBiaNa MENdES MaUES 57173392/2 Médico - anestesio-
logista 2021 16/09/2022 a 30/09/2022

faBiaNE liMa da SilVa 5949575/1 Enfermeiro - obs-
tetrícia 2021 18/09/2022 a 17/10/2022

faBio rENaTo SoUSa fEr-
rEira 57196541/1 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

faBricio MalcHEr dE aZEVE-
do dE oliVEira 54184442/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

fEliciaNa UEYaMa 5761727/8 Psicologo 2019 16/09/2022 a 30/09/2022
flaVia do Socor-

ro liMa Maia 55587432/2 Enfermeiro - obs-
tetrícia 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

flaVia do Socor-
ro liMa Maia 55587432/1 Enfermeiro - obs-

tetrícia 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

fraNciSca WriSSElia aU-
GUSTo NoroNHa 57206333/1 Técnico de Enfer-

magem 2020 12/09/2022 a 11/10/2022

GENilSoN diaS carValHo 5172500/2 assistente de ad-
ministração 2020 16/09/2022 a 30/09/2022

GilMara loPES VaZ 57197909/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 03/09/2022 a 02/10/2022

GlEidiaNE VallE doS SaN-
ToS 57223741/3 assistente Social 2020 01/09/2022 a 15/09/2022

ida coNcEicao do S PaM-
PloNa da SilVa 5174309/1 ag. de Saude 2020 01/09/2022 a 30/09/2022

ioNara aZEVEdo caMPoS 
da crUZ 5895440/3 fisioterapeuta 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

JacirEMa iPiraNGa loPES 57174448/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

JacQUEliNE fErrEira PE-
rEira 57231061/4 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

JoaNa darc fariaS Bar-
BoSa 57198075/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

JoaNa dE PaUla SENa 54189396/1 ag. de artes Pra-
ticas 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

JoaNa fErNaNdES raMoS 57199087/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

JoaNa lUcia do car-
Mo dE SoUZa 5084911/1 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 16/09/2022 a 30/09/2022

Joao roBErTo dE aMo-
riM PiNTo 6403660/1 Gerente 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

JorcilENE alMEida ValENTE 57197216/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

JorGE lUiZ SoUZa dE oli-
VEira 2019493/3 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

JoSE daNiEl rodriGUES doS 
SaNToS 54195754/1 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

JoSE dE ariMaTEia cor-
rEa dE MEdEiroS 57196093/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 18/09/2022 a 17/10/2022

JoSE EliaS MEScoU-
To cUNHa 57193169/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 18/09/2022 a 17/10/2022

JoSiaNE da lUZ SoUZa ro-
driGUES 54188811/3 Psicologo 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

JoSiMara criSTiNa dE Mo-
raES 57197910/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

JUarEZ PaUlo SaNToS aN-
JoS 5926630/3 assistente adminis-

trativo 2021 16/09/2022 a 30/09/2022

Kacia cilENE rodriGUES Pa-
cHEco 57223275/4 ag. de artes Pra-

ticas 2021 17/09/2022 a 16/10/2022

KaMila PiNHEiro da Sil-
Va PErEira 57195693/1 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

Karla riBEiro dE MaGa-
lHaES 5900675/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 17/09/2022 a 16/10/2022

KaTHia SUElY GaYo-
So da coSTa 54195260/1 Enfermeiro - Ge-

neralista 2016 01/09/2022 a 30/09/2022

KaTia cilENE dE SoUZa 5637791/2 Técnico de Enfer-
magem 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

KaTia cilENE SilVa BEZErra 5820251/3 Técnico de Enfer-
magem 2020 02/09/2022 a 01/10/2022

KEllY criSTiNa BarroS Ta-
VarES 57195120/1 ag. de artes Pra-

ticas 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

laiS fErNaNda Go-
MES dE SoUSa 73503996/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 17/09/2022 a 16/10/2022

lEaNdro cUNHa BEN-
TES dE Sa 57193758/1 assistente adminis-

trativo 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

lEila PErEira PalHETa 57193570/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

lEilaNE KElli oliVEi-
ra doS SaNToS 5895861/4 ag. de artes Pra-

ticas 2020 01/09/2022 a 15/09/2022

lENa HElENa da Sil-
Va liMa fErrEira 57197859/1 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

liliaN MariNa dE SoU-
Za doS SaNToS 5477140/2 Técnico de labo-

ratório 2021 18/09/2022 a 17/10/2022

liliaN SilVia oliVEi-
ra loPES 57193238/1 Técnico de Enfer-

magem 2020 17/09/2022 a 16/10/2022

liVia Maria riBEiro fEr-
NaNdES MEllo 54191499/2 Enfermeiro - Neo-

natologia 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

lorENa carValHo SaNTaNa 5952067/1 Terapeuta ocupa-
cional 2020 01/09/2022 a 30/09/2022

lUcia loPES do roSario 5959519/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

lUciaNa carValHo MEN-
dES SaGica 57199256/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 23/09/2022 a 22/10/2022

lUciaNa cEllY MoTa Mar-
TiNS 5854458/3 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

lUciaNa GoNcalVES MoN-
TEiro 57198073/1 ag. de artes Pra-

ticas 2020 21/09/2022 a 20/10/2022

lUciaNa SaNTaNa QUarES-
Ma oliVEira 5935507/2 ag. de artes Pra-

ticas 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

lUciaNE lEao dE oliVEi-
ra MoraES 5949577/1 Enfermeiro - obs-

tetrícia 2021 02/09/2022 a 01/10/2022

lUiS carloS MarQUES PiN-
To 57198703/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

lUiZ carloS cardoSo al-
VarES 5173809/1 ag. de Serv. ope-

racionais 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

lUiZ carloS PErEira Mar-
QUES 57201626/2 assistente adminis-

trativo 2020 01/09/2022 a 30/09/2022

lUiZ claUdio aNdra-
dE dE oliVEira 5831890/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

lUiZ claUdio aNdra-
dE dE oliVEira 5831890/3 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

lUZia daS Gra-
caS B. doS S. dE oliVEira 5230543/2 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 18/09/2022 a 17/10/2022

MadEli carMo dE liMa 57234380/1 ag. de artes Pra-
ticas 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

MarcEliNo afoNSo loBaTo 6060965/3 fisioterapeuta 2021 16/09/2022 a 15/10/2022
MarcElo YUJi YoKoYaMa 57201172/1 Médico Pediatra 2021 16/09/2022 a 15/10/2022
Marcia NaZarETH loBa-

To BENaTHar 5949416/1 assistente adminis-
trativo 2021 01/09/2022 a 15/09/2022

Marcio aNToNio do carMo 
PErEira 57197429/1 Técnico Eletronica 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

MarGarETH do Socorro Si-
QUEira fraNco 5722497/4 ag. de artes Pra-

ticas 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

Maria aNGElica fEiToSa ca-
MacHo 55590219/2 Técnico de Enfer-

magem 2015 17/09/2022 a 16/10/2022

Maria cEliNa BorGES Ma-
ciEl 3223183/2 Médico - Neona-

tologia 2021 16/09/2022 a 30/09/2022

Maria dalVa GUalBEr-
To doS SaNToS 5170907/1 ag. de Serv. Ge-

rais 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

Maria dE dEUS BaENa ro-
driGUES 57216417/1 farmacêutico Bio-

químico 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

Maria dE faTiMa lEi-
TE da crUZ liMa 5175321/1 Médico - Neona-

tologia 2020 01/09/2022 a 30/09/2022

Maria dE loUrdES PaNTo-
Ja da cUNHa 57194264/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

Maria dE loUrdES ro-
cHa rodriGUES 57174428/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

Maria dE NaZarE fa-
riaS doS SaNToS 57194263/1 Técnico de ra-

diologia 2021 01/09/2022 a 20/09/2022

Maria dE NaZarETH NU-
NES ViaNa 5342279/2 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

Maria do Socorro SoU-
Sa PEiXoTo 5959919/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

Maria do Socorro TE-
lES diaS 57174407/1 ag. de artes Pra-

ticas 2020 18/09/2022 a 17/10/2022
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Maria EdiNa cUNHa da Sil-
Va laMEira 3214192/3 Nutricionista 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

Maria ElidiaNE SoarES Pa-
lHETa 5854733/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

Maria GraZiElla iMBEllo-
Ni fariaS dE fraN 57201840/1 Enfermeiro - Neo-

natologia 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

Maria lUcia dE oliVEi-
ra BarroSo 5843669/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

Maria lUZia dE MaToS 54189286/3 assistente Social 2021 16/09/2022 a 15/10/2022
Maria MarGarETE SaN-

ToS da coNcEicao 57196154/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 17/09/2022 a 16/10/2022

Maria NadEJE SoUSa cUNHa 80845659/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

Maria SUElY rodri-
GUES dE oliVEira 54195113/1 Enfermeiro - obs-

tetrícia 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

Maria TErEZa TEiXEi-
ra fErro 5799805/3 Psicologo 2020 16/09/2022 a 30/09/2022

MarilENE riBEiro PorTilHo 57197913/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

Marilia dE dEUS oliVEi-
ra coSTa 57174893/1 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

MariNa rodriGUES BaTiSTa 5146771/1 agente adminis-
trativo 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

MarlUcE GoMES da SilVa 57192712/1 assistente adminis-
trativo 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

MarTHa GorETTi GoNcal-
VES caMPEllo 54180534/4 Economista 2021 01/09/2022 a 15/09/2022

MaX MoNTEiro coSTa 5949556/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 18/09/2022 a 17/10/2022

MaYara MarVia MaTiaS Ma-
cHado 5957135/1 Médico S/ Espe-

cialidade 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

MoNiQUE liNdSY Sil-
Va dE SoUZa 5952097/1 Enfermeiro - obs-

tetrícia 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

NarciZa Maria craVo liMa 57193237/1 assistente adminis-
trativo 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

NilMa TaTiaNa dE SoUZa 54181057/2 Técnico de Enfer-
magem 2020 18/09/2022 a 17/10/2022

NilSoN MilaS cHU-
crE dE SoUZa 57197424/1 assistente adminis-

trativo 2020 16/09/2022 a 30/09/2022

NorMa dE NaZarE MoraES 
cordoVil 5172098/1 ag. de Saude 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

oliVia dE aViZ MiraNda 5172969/1 ag. de Saude 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

PaTricia coSTa SaNToS 57199341/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

PaTricia criSTiNa MorEira 
arrUda 5835461/2 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2020 01/09/2022 a 30/09/2022

PaTricia cUNHa SilVa 5949618/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

PaTricia do Socor-
ro PorTo 5955260/1 Enfermeiro - inten-

sivista 2021 17/09/2022 a 16/10/2022

PaUlo HENriQUE SEa-
Bra dE fariaS 57195865/4 Médico infecto-

logista 2021 01/09/2022 a 15/09/2022

PaUlo roBErTo dE BarroS 
MoraiS 5102987/2 Médico Urologista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

PaUlo SErGio lUZ do NaS-
ciMENTo 57193470/1 Técnico de ra-

diologia 2022 16/09/2022 a 05/10/2022

raiMUNda clEi-
dE da cUNHa araUJo 54189401/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

raQUEl SilVa dE aZEVEdo 57194379/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 18/09/2022 a 17/10/2022

rEGiNa carla SilVa Mar-
TiNHo 5322545/2 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

rEGiNa MErcE-
dES SENa dE carValHo 5326753/4 ag. de artes Pra-

ticas 2020 16/09/2022 a 30/09/2022

rENaTa Maria alMEi-
da doS SaNToS 57196730/4 Técnico de ra-

diologia 2021 16/09/2022 a 05/10/2022

riZoNETE VaSQUES fEr-
rEira 5955013/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 18/09/2022 a 17/10/2022

rociliNY riBEiro PaES 5949608/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 01/09/2022 a 30/09/2022

rodriGo doS SaNToS No-
GUEira 5955199/1 Médico S/ Espe-

cialidade 2020 01/09/2022 a 15/09/2022

roNaldo JoSE alVES da Sil-
Va 5087597/3 Médico cirur-

gião Pediátrico 2021 01/09/2022 a 15/09/2022

roSa dE faTiMa aMador VE-
loSo 5146712/3 assistente adminis-

trativo 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

roSaNGEla cElia liMa car-
ValHo 5606829/2 Enfermeiro - obs-

tetrícia 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

roSaNGEla SaNTaNa Mo-
raES 57198060/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

roSaNGEla TEiXEi-
ra doS SaNToS 57198121/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

roSElENE NoroNHa BraN-
dao 54187856/9 assistente adminis-

trativo 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

roSiMEirE dE SoUZa PENa 5171946/1 ag. de Saude 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

rUi GUilHErME dE alMEida 54184905/4 Médico clinica Mé-
dica 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

SaBriNa coSTa SaNToS 57197897/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

SalMa BriTo SaraTY 5102936/5 Médico - Terapia in-
tensiva Neo 2021 16/09/2022 a 30/09/2022

SaMUEl dE oliVEira MoTa 5174830/1 Jornalista 2021 05/09/2022 a 04/10/2022

SaNdra ElY PENoN diaS 5959587/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

SaNdro WaGNEr GoNcal-
VES fErrEira 57174915/1 Motorista 2021 18/09/2022 a 17/10/2022

SErGio coUTiNHo diaS fEr-
rEira 5533112/4 Médico - cirur-

gia Vascular 2021 01/09/2022 a 15/09/2022

SHEila BraSilEi-
ro aBEN aTHar 54180349/3 Médico Pediatra 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

SHEila rodriGUES MarTi-
NES liBEral 5711010/2 fisioterapeuta 2021 16/09/2022 a 30/09/2022

SilENE fariaS dUarTE 57193093/5 Enfermeiro - Ge-
neralista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

SilVaNa NUNES NaSciMENTo 54180569/3 Técnico de Enfer-
magem 2020 01/09/2022 a 30/09/2022

SilVia caMila coSTa 5949753/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

SilVia dE NaZarE No-
BrE dE oliVEira 54180994/7 Gerente 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

SilVio doS SaNToS coN-
cEicao 57192734/1 assistente adminis-

trativo 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

SiMoNE ladiSlaU MarTiNS 57193797/1 Técnico de ra-
diologia 2022 01/09/2022 a 20/09/2022

SiMoNiE TEiXEira BraGa 57175061/1 Médico - Neona-
tologia 2021 01/09/2022 a 15/09/2022

Socorro lidUiNa fa-
riaS raBElo 5762251/3 Médico Pediatra 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

SoNia Maria MoraES 
dE SoUSa 54190352/2 assistente Social 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

SUElY Maria alENcar SoU-
Za 5141958/1 Médico - Pneu-

mologia 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

SUYaNNE PaTricia Go-
MES caMPoS 5889370/1 assistente adminis-

trativo 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

SUZaNa PaTricia PiNHEiro 
NaSciMENTo 54191732/1 ag. de artes Pra-

ticas 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

SUZEaNE caMPoS dE SoUZa 57206415/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 03/09/2022 a 02/10/2022

SUZY rocHa da SilVa 5900659/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

TaNia Maria JENNiN-
GS da coSTa SilVa 54196686/1 Médico Pediatra 2020 16/09/2022 a 15/10/2022

TaNia Maria MoNTEi-
ro dE oliVEira 5275121/3 Técnico de Enfer-

magem 2021 17/09/2022 a 16/10/2022

TElMa criSTiNa doS SaN-
ToS NaSciMENTo 5554543/2 Médico Pediatra 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

TErEZiNHa dE JESUS ME-
lEM SilVa da SilVa 5843553/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

TErEZiNHa dE JESUS TriNda-
dE MEdEiroS 5171075/1 Nutricionista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

TErEZiNHa dE JESUS TriNda-
dE MEdEiroS 5171075/2 Nutricionista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

THElMa coSTa rodri-
GUES da SilVa 5954546/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

VaNESSa HElENa cordEi-
ro BraZ 57225175/3 Médico Pediatra 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

VaNESSa Maria SaMPaio Sil-
Va MaNEScHi 5857317/4 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

VilMa fraNciSca HU-
TiM GoNdiM dE SoUZa 585890/3 Médico Pediatra 2021 01/09/2022 a 15/09/2022

VilMa fraNciSca HU-
TiM GoNdiM dE SoUZa 585890/4 Médico Pediatra 2021 01/09/2022 a 15/09/2022

VirNa PorTEla coSTa dEUS-
dara 5828597/4 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 01/09/2022 a 15/09/2022

ViTor dE liMa foNSEca 5901783/6 Gerente 2021 16/09/2022 a 15/10/2022
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ViViaNE do Socorro Sil-
Va fErrEira 5775558/2 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

WaGNEr liMa dE SoUSa 57199597/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 03/09/2022 a 02/10/2022

Walda clEoMa loPES ValEN-
TE doS SaNTo 57173493/1 Enfermeiro - Ge-

neralista 2019 16/09/2022 a 30/09/2022

Walda clEoMa loPES ValEN-
TE doS SaNTo 57173493/2 Enfermeiro - Ge-

neralista 2019 16/09/2022 a 30/09/2022

WaldENicE aMaNaJaS Pi-
NHEiro 5831903/2 Enfermeiro - Ge-

neralista 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

WaldEZ da SilVa GoN-
calVES 5955161/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

WaNESSa Garcia Sil-
Va coSTa 5931422/2 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2021 16/09/2022 a 15/10/2022

YolaNda YUKo MiYaKE No-
GUEira 57193127/1 assistente adminis-

trativo 2020 01/09/2022 a 15/09/2022

ZHoraYa dE JESUS alMEida 5594065/2 Técnico de labo-
ratório 2021 02/09/2022 a 01/10/2022

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 4 de agosto de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 838276

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 001/2022/FscMP
PartÍciPes: FUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do 
ParÁ–FscMP e escoLa de tÉcNica do sUs do ParÁ – etsUs-Pa
daTa da aSSiNaTUra: 23/06/2022
PaE Nº 2022/301144
do oBJETo: o presente acordo de cooperação Técnica, tem por objeto ga-
rantir a troca mútua de esforços, para o desenvolvimento de cursos, estu-
dos, pesquisas e ações direcionadas à Educação Permanente e continuada 
de servidores e gestores públicos, assim como, cursos de qualificação.
da ViGÊNcia: o prazo de vigência do presente acordo de cooperação 
será de 02 (dois ) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado de comum acordo entre as partes, mediante aditivos, até o li-
mite legalmente permitido.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS:
BrUNo MENdES carMoNa, Presidente /fScMP
rÔMUlo rodoValHo GoMES, Secretário de Estado de Saúde Pública e
EliZETH do Socorro da SilVa BraGa, diretora Geral do ETSUS Pará.

Protocolo: 838044
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01482
Valor: r$89.400,00
data: 05/08/2022
objeto: SiSTEMa dE drENaGEM Torácica
PaE nº 2022/813169 - dispensa de licitação nº 079/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0269006841; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: NEoMEd MaTErial HoSPiTalar lTda – EPP, cNPJ/Mf: 
11.158.653/0001-10 ENdErEÇo: Sia, Trecho 4 nº 05, lote 1130, loja 
05, Edif. Senap i, Zona industrial, Brasília/df,cEP: 71.200-042 TElEfoNE: 
(61) 3462-1062
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 837907

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 878/2022 - aJUr/GaPre/HeMoPa, de 08 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
a ampla defesa;
considerando que nenhuma sanção poderá ser imposta a servidor público 
sem que se garanta, por intermédio do devido processo legal, o direito de 
defesa a ser exercitado da forma mais ampla possível, conforme estabele-
ce o art. 5º da constituição federal, reiterado pela lei. 5.810/94;
considerando a necessidade de instituição da comissão de Sindicância ad-
ministrativa disciplinar que irá apurar responsabilidade de servidores por 
infrações praticadas no exercício de suas atribuições, de acordo com os 
arts. 199 e seguintes da lei 5.810/94;

rESolVE,
i – designar as servidoras abaixo relacionadas, para, sob a Presidência 
do primeiro, constituírem a comissão de Sindicância administrativa 
investigatória, que irá apurar eventual responsabilidade de servidores, 
pelos fatos descritos nos processos nº 2022/959721 (PaE) e 2022/943085 
(ouvidoria), referente ao suposto assédio sexual e moral praticados por 
servidores da fundação Hemopa lotados no Hemocentro regional de 
Santarém, com prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta PorTaria, 
prorrogáveis por igual período:
• MARCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO (Presidente)
• OLINDA DA SILVA CAMPOS CARVALHO (Vogal)
• SELVINA MARIA MOREIRA TEIXEIRA LEITE (Secretária)
ii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 837896
Portaria nº 871/2022/aJUr/GaBiNete/HeMoPa, de 04 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a necessidade de proceder com o inventário dos bens de 
consumo e permanentes pertencentes à fundação Hemopa e o que preco-
niza o Manual de Gestão do Patrimônio Mobiliário do Estado, emitido pela 
SEPlad– Secretaria de Estado de administração;
considerando a prestação de contas com que recomenda o Tribunal de 
contas do Estado do Pará e auditoria Geral do Estado do Pará;
considerando, ainda, que o inventário é um instrumento de controle utili-
zado nos órgãos da administração Pública.
rESolVE:
constituir a coMiSSÃo dE iNVENTário doS BENS dE coNSUMo E PEr-
MaNENTES 2022 para realização de inventário da fundação HEMoPa, re-
ferente aos bens de consumo e permanentes existentes no Órgão, com 
seguinte constituição:
Presidente:
Maria onezima oliveira de Souza – matrícula 55589412
Membros:
Pedro Paulo Vinagre - matricula n.º 5630819
raul de abreu Soares – matrícula n.º 5266378
José augusto dos Santos Moraes – matrícula n.º 5937211
Janilson Pantoja lobato- matricula n.º 5917536
Moisés ferreira de lima- matrícula n.º 5949448
rosirez Pacheco e Silva – matrícula n.º 5936826
cileide do Socorro dutra Pereira – matrícula n.º 5322715
Jacqueline da Silva Maciel – matrícula n.º 59588123
Maria de Nazaré figueiró Tobias – matrícula n.º 5184495
Waldenei Nascimento Melo – matrícula n.º 5456355
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa.

Protocolo: 837889
Portaria Nº. 872/2022 – aJUr/GaPre/HeMoPa, de 05 de agosto de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e
considerando o que dispõe o decreto Estadual nº 1.359 de 31 de agosto 
de 2015, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em 01 
de setembro de 2015, que regula o acesso a informação pública no Poder 
Executivo Estadual, em especial o art. 61;
considerando o disposto na instrução Normativa – aGE nº 001/2015, de 
04 de setembro de 2015 que dispõe sobre a definição de procedimen-
tos a serem observados para designação de autoridade Hierarquicamente 
Superior no âmbito dos Órgãos/Entidades integrantes do Poder Executivo 
Estadual de que trata o decreto Estadual nº 1.359/2015;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir o servidor JorGE orioN M. dE aNdradE pela servido-
ra abaixo relacionada para exercer, com zelo e transparência, no âmbito 
desta fundação Hemopa, as atribuições, responsabilidades e competências 
de autoridade Hierarquicamente Superior, observando-se, tempestivamen-
te, aos preceitos legais e constitucionais, em especial aos procedimentos 
estabelecidos no decreto Estadual nº 1.359/2015 e demais exigências nor-
mativas aplicáveis à espécie. 

serVidor carGo MatrÍcULa
TErEZa criSTiNa rodriGUES BarroSo adMiNiSTrador 5937231/3

ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
iii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 05 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 837892
Portaria nº 870/2022 - aJUr/GaPre/HeMoPa, de 05 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
a ampla defesa;
considerando que nenhuma sanção poderá ser imposta a servidor público 
sem que se garanta, por intermédio do devido processo legal, o direito de 
defesa a ser exercitado da forma mais ampla possível, conforme o estabe-
lece o art. 5º da constituição federal, reiterado pela lei. 5.810/94;
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considerando a necessidade de instituição da comissão de Sindicância e 
Processo administrativo disciplinar que irá apurar responsabilidade de ser-
vidores por infrações praticadas no exercício de suas atribuições, de acordo 
com os arts. 199 e seguintes da lei 5.810/94;
rESolVE,
i – designar os servidores abaixo relacionados, para, sob a Presidência 
do primeiro, constituírem a comissão de Sindicância administrativa 
acusatória, que irá apurar eventual responsabilidade dos servidores desta 
fundação HEMoPa, pelos fatos descritos no processo nº 2022/943085, 
com prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta PorTaria, prorrogáveis 
por igual período:
• MÁRCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO (PRESIDENTE);
• OLINDA DA SILVA CAMPOS CARVALHO (VOGAL);
• SELVINA MARIA MOREIRA TEIXEIRA LEITE (SECRETÁRIA).
ii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 05 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 837894

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria nº 876/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 05 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 318206 – SEPlad/Perícia Médica
rESolVE,
 I – Conceder Licença Definitiva (o) servidor (a) Eunice Soares Nunes, 
matricula n° 54192988/2, cargo de agente de artes Práticas, lotada (o) na 
(o), Hemonúcleo de redenção, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 22 de janeiro de 2021, laudo 
Nº 318206.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 05 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 837970

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 053/2022/HeMoPa
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação referente 
ao Processo adm. 2022/684098 - oBJETo: aquisição de caiXaS TÉrMicaS 
coM TErMÔMETro para atender à demanda da fundação HEMoPa.
iTENS 01 ao 06 – EMPrESa: aUToMX SolUcoES EirEli; cNPJ: 
19.031.878/0001-12 com proposta no valor total de r$; 73.346,58 (se-
tenta e três mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito 
centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2022/684098 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 838257
PreGÃo eLetrÔNico Nº 044/2022/HeMoPa
Processo administrativo eletrônico nº 2021/1469388
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação referente 
ao Processo adm. nº 2021/1469388 - Pregão Eletrônico Nº 044/2022 
– contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
lavagem simples e lavagem completa dos veículos pertencentes à frota 
da fundação HEMoPa e aqueles eventualmente cedidos e/ou locados, 
com fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos 
necessários à execução dos serviços:
GrUPo ÚNico – Empresa ciNTia SilVa da coSTa - ME, cNPJ: 
26.904.546/0001-60. Proposta no Total de r$ 47.034,48 (Quarenta e sete 
mil e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2021/1469388 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação
  fundação HEMoPa.

Protocolo: 838155

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 887 de 09 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 949077/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  rEaliZarSErViÇo dE MaNUTENÇÃo No PrÉdio do HEMocEN-
Tro rEGioNal dE caSTaNHal/Pa no dia 30/07/2022.

ValTEr JUNior PoMPEU da lUZ, cPf: 903.017.902-30, Téc. Manut./GE-
MaN, MaT.: 5957978, 0,5 diaria,
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  09 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 838103

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 439, de 08 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
considerando os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/844539.
rESolVE:
rEMoVEr, em comum acordo, o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), lo-
tado(a) no(a) central de Material de Esterilização – cME para o(a) Serviço 
de apoio diagnóstico e Terapêutico – SadT.

MatrÍcULa NoMe carGo
54187855/1 JoSUE BraGa cEciM TEcNico dE ENfErMaGEM

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

Protocolo: 838097
Portaria Nº 440, de 08 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
PaE: 2022/779631.
rESolVE:
CONCEDER Gratificação de Tempo Integral do servidor abaixo relacionado, 
com percentual fixado em 60% (sessenta por cento), incidente sobre o 
vencimento do cargo.

Matri-
cULa NoMe carGo a coNtar 

de
5966090/1 Nadia MYlENa doS SaNToS rEiS aUXiliar adMiNiSTraTiVo PUBlicaÇÃo

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

Protocolo: 838100
Portaria N° 428 de 09 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 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 Marcia Paula dos Santos cordeiro (matrícula n° 
54195174), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 205/2022 – CAMPOS-MEDICAMENTOS EIRELI
oBJETo: aquisição de material médico hospitalar para atender à neces-
sidade da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fPEHcGV), pelo Serviço de centro cirúrgico.
ViGÊNcia: início em 09/08/2022 e término em 07/11/2022.
ProcESSo Nº 2022/543158
ModalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação Nº 72/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 838007

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 203/2022
Valor: r$114.133,10 (cento e quartoze mil, cento e trinta e três reais).
objeto: aquisição de material médico hospitalar para atender à necessidade 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
data de assinatura: 09/08/2022
Vigência: início em 09/08/2022 e término em 07/11/2022.
Modalidade: dispensa de licitação nº 72/2022
orçamento: 2022
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funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0103,0269,0669
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: caMPoS-MEdicaMENToS EirEli
Endereço: rua José Evaldo carneiro da Silva, nº 13 Sala 11 – Ed. Salete 
– centro
caMPoS doS GoYTacaZES – rJ – cEP: 28.010-520
Telefone: (22) 3233-3492
E-mail: camposmedicamentos@outlook.com.br
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 837989

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2°
data da assinatura: 02/08/2022.
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo visa promover a adequação dos 
serviços objeto do contrato nº 178/2020, conforme anexo i, alterando-se 
a cláUSUla iii – do PrEÇo.
contrato: 178/2020
Exercício: 2022
contratado: ElEVadorES HEXcEl lTda EPP
Endereço: rUa dioGo Moia Nº 868 - UMariZal
cEP: 66.055-170
Telefone: (91) 3228-4997 / (91) 3288-0249
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 838362

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 120/2022
 a presente licitação tem por objeto a aquisição de cânulas de Traqueos-
tomia para atender as necessidades da fundação Pública Estadual Hospital 
de clinicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), por um período de 12 (doze) meses, 
conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte 
integrante do edital, para adquirir nos prazos e condições constantes no 
referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
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: 25/08/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 837870

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 453, de 09 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.500,00 (Um mil e Quinhentos reais), para pagamento de despesas mi-
údas durante o mês de aGoSTo/2022, que não podem subordinar-se ao 
processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: riTa dE cáSSia carValHo da SilVa
carGo: PEdaGoGo
MaTrÍcUla: 5313783/2
rG: 17591130
cPf: 356.192.522-72
333903096 – MaTErial dE coNSU-
Mo….....................................................r$ 1.500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 838382

..

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

diÁria
.

Portaria: 103/2022
NoME: rENaTa do Socorro da rocHa dE aQUiNo
MaTricUla: 5966201-1
carGo: adMiNiSTradora
NoME: NoME: oScar da coNcEiÇÃo ParaENSE NETo
MaTricUla: 57175375-1
carGo: aGENTE administrativo
oBJETiVo: com o objetivo de reunir com a comissão de Plantão da SESPa, 
GT contratos e ida ao almoxarifado central.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 03 à 05/08/2022
Nº dE dÍariaS: 2,5 (dUaS E MEia) diáriaS.
Valor daS diáriaS: r$ 593,45 (Quinhentos Noventa e Três reais e Qua-
renta e cinco centavos
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
dirETor do Hrc
Portaria: 104/2022
NoME: ElViS roNiS aMÉrico GoMES
MaTricUla: 57194871-1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
oBJETiVo: com o objetivo de reunir com a comissão de Plantão da SESPa 
para resolver pendencias nas escalas de Plantões
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 04 à 05/08/2022
Nº dE dÍariaS: 1,5 (UMa E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
dirETor do Hrc
Portaria: 105/2022
NoME: MarcElo VEiGa coSTa
MaTricUla: 5967228-1
carGo: dirETor
oBJETiVo: com o objetivo de reunir com a comissão de Plantão da SESPa 
para resolver pendencias nas escalas de Plantões e Participar do evento de 
instauração do comitê Estadual de Elaboração do Planejamento Estratégico 
do Estado do Pará-Pará 2050 no Theatro da Paz as 9H
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 04 à 05/08/2022
Nº dE dÍariaS: 1,5 (UMa E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
dirETor do Hrc

Protocolo: 838077
..

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

Portaria Nº 337 de 01 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal METroPoliTaNo dE UrGÊNcia E EMErGÊN-
cia 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
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, aGENTE dE SaÚdE
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 24 À 27/07/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 332 de 01 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir 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):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 23 À 24/07/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
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Portaria Nº 335 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):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
raUaNNY raVilla dE JESUS araÚJo – MaT. 5904513-3, TÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 25 À 26/07/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 838463
Portaria Nº 348 de 08 de aGosto de 2022
oBJETiVo: 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):
cHriSTiNa aQUiNo foNTENEllE – MaT. 5878233-4, ENfErMEira
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 29 À 30/07/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 333 de 01 de aGosto de 2022
oBJETiVo: 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):
carÍcia coSTa liMa doS SaNToS – MaT. 5902499-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 23/07/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 838513

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 040 de 09 de aGosto de 2022
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021
coNSidEraNdo, a manifestação da assessoria Jurídica da SESPa Nº 
169/2018 presente nos autos do processo Nº 2016/460751 e 2018/13132.
coNSidEraNdo, o parecer da aGE Nº 009/2018 – GETEc iii/controladoria 
presente nos autos do processo Nº 2018/572720
coNSidEraNdo, a PorTaria nº 1035, de 16 de novembro de 2021 – 
doE 34.769 de 18/11/2021, que designou a comissão Permanente de 
Sindicância do Hospital regional de Salinópolis,
rESolVE:
i – instaurar a competente Sindicância administrativa na forma do art. 
199 da lei 5.810/94, nomeando para compor a comissão os servidores: 
criSTiaNE SEriQUE MoNTEiro, odontóloga, matrícula nº 57174941-1, 
EMErSoN SaNTiaGo MoNTEiro, agente administrativo - matrícula nº 
5808987-2 e EliUdY da SilVa BraNdÃo, agente administrativo - matrí-
cula nº 5913561-1, para sob a presidência do primeiro, para apurar possí-
veis irregularidades no serviço público.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, prorrogáveis por igual pe-
ríodo, desde que por motivo fundamentado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 838480

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022/Hrs
Processo Pae Nº 2022/109110
a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNoPoliS/SESPa, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento no inciso Vi, do art.43, da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores,
rESolVE:
HoMoloGar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 004/2022/HrS, do tipo Menor Preço por iTEM, destinado à aquisição 
de MaTErial dE coNSUMo: MEdicaMENToS, para suprir, pelo período 
de 12 (doze) meses as necessidades do ProNTo Socorro, PoSTo dE 
ENfErMaGEM (internação) e Bloco cirUrGico do Hospital regional de 
Salinópolis.
EMPrESaS VENcEdoraS:

1 – alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda – cNPJ: 
21.581.445/0001-82
iTEM: 4, 7, 10, 11, 22, 23, 25 e 28
Valor ToTal do iTEM: r$ 18.003,50. (dezoito mil três reais e cinquenta 
centavos);
2– caSMEd coMErcio dE arTiGoS MEdicoS HoSPiTalarES E MEdica-
MENToS lTda – cNPJ: 07.332.016/0001-40
iTEM: 2
Valor ToTal do iTEM: r$ 44.100,00 (qurenta e quatrto mil e cem reais);
3 – f. cardoSo & cia lTda – cNPJ: 04.949.905/0001-63
iTENS: 1, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 29, 33 e 40..
Valor ToTal doS iTENS: r$ 45.332,50. (quarenta e cinco mil trezentos 
e trinta e dois e cinquenta centavos);
4 – loBaTo coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda – cNPJ: 
34.875.727/0001-34
iTEM: 14, 17, 18 e 31.
Valor ToTal do iTEM: r$ 13.460,00. (treze mil quatrocentos e sessenta 
reais);
5 – PolYMEdH.EirEli – cNPJ: 63.848.345/0001-10
iTEM: 3.
Valor ToTal do iTEM: r$ 1.030,00. (um mil e trinta reais);
6 – ProliNE MaTErial HoSPiTalar EirEli – cNPJ: 32.708.161/0001-20
iTENS: 8.
Valor ToTal doS iTENS: r$ 8.549,00. (oito mil quinhentros e quarenta 
e nove reias);
7 – r c ZaGallo MarQUES E cia lTda – cNPJ: 83.929.976/0001-70
iTENS: 20, 21 e 36..
Valor ToTal doS iTENS: r$ 7.980,00. (sete mil novecentos e oitenta 
reais);
8 – SilVa E dElGado coMErcio dE ProdUToS MEdico HoSPiTalar 
EirEli – cNPJ: 08.393.709/0001-06
iTENS: 6.
Valor ToTal doS iTENS: r$ 22.968,00. (vinte e dois mil novecentos e 
sessenta e oito reais);
Valor ToTal PrEGÃo ElETrÔNico Nº 004/2022/HrS: r$ 161.423,00 
(cento e sessenta e um mil quatrocentos e vinte e três reais)
Salinópolis/Pa, 09 de agosto de 2022.
luana Kelly Noronha loiola
diretora do HrS/SESPa

Protocolo: 838262

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 281 de 09 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 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 98 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e ainda os termos do PaE nº 
2022/759692;
resolve:
coNcEdEr ao servidor UZiEl Maia dE SoUZa id. funcional nº 3275299/1, 
ocupante do cargo de Técnico de Estrada, lotado na diretoria Técnica de 
Transportes, 30 (trinta) dias de licença prêmio no período de 01/08 a 
30/08/2022, correspondente ao triênio 03/03/2009 a 02/03/2012.
PorTaria Nº 282 dE 09 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 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 98 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e ainda os termos do PaE nº 
2022/609599;
resolve:
coNcEdEr ao servidor fErNaNdo HENriQUE dE SoUZa coSTa id. 
funcional nº 3274918/1, ocupante do cargo de auxiliar de PorTaria, 
lotado na Gerência de documentação e informação, 90 (noventa) dias 
de licença prêmio a partir de 01/09/2022, correspondente aos triênios 
15/06/2009 a 14/06/2012, (60 dias) e 15/06/2012 à 14/06/2015 (30 
dias).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 09 de agosto de 2022.
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 838468

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 006/2021 Processo nº 2021/292271
Nº. do Termo: 2º  data de assinatura: 04/08/2022
Justificativa: presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio 
nº 006/2021 é decorrente do Oficio nº 152/2022-GAB datado encaminha-
do pela Prefeitura Municipal de cumaru do Norte solicitando prorrogação 
de prazo considerando que houve atraso no inicio das obras, em virtude 
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da primeira empresa contratada ter entrado com pedido desistência do 
contrato, uma vez que para continuidade da execução do objeto houve 
a necessidade de publicar uma nova licitação a qual teve como vence-
dora do certame a empresa ouro negro lTda, de acordo a empresa deu 
inicio a execução do objeto em 20/06/2022 conforme relatório fotográ-
fico (seq.102).  A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 
8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1 alínea “j”, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 13/08/2022 T. Vig.: 10/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUMarU do NorTE cNPJ nº: 
34.670.976/0001-93.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 838439
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 036/2021 Processo nº 2021/671489
Nº. do Termo: 2º  data de assinatura: 05/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 036/2021 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. 
a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “g”, passando consequente-
mente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias  inic. de Vig.: 06/08/2022  T. Vig.: 
03/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo dE PiraBaS
cNPJ nº: 22.981.153/0001-08.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 838441
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 037/2021 Processo nº 2021/337814
Nº. do Termo: 2º data de assinatura: 05/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 037/2021 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de 
Eldorado dos carajás através do ofício n° 140-SEPlaGEc/PMEc (seq.138) 
datado em 19 de Julho de 2022, em virtude das obras ainda estarem em 
andamento, havendo um atraso no início do ano devido às fortes chuvas, 
ocasionando atraso para conclusão, a obra encontrasse 60% concluída. 
a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “i”, passando consequentemente 
os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instru-
mento.
Prazo: 12 (doze) meses inic. de Vig.: 08/08/2022 T. Vig.: 05/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE Eldorado doS caraJáS
cNPJ nº: 84.139.633/0001-75
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 838444
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 003/2022 Processo nº 2021/1118717
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 04/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 003/2021 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal 
de curuça, através do ofício no 59/2022 – GP, considerando as precipita-
ções pluviais ocorridas nos meses de abril, maio e Junho, e a natureza do 
serviço deste Convênio, configuram condições incompatíveis com a perfei-
ta execução do objeto deste convênio, uma vez que os períodos de chuvas 
interferem na execução dos serviços de terraplenagem, impedindo assim a 
execução dos serviços compactuados e por esse motivo estamos com atra-
sos na execução dos serviços do referido objeto deste convênio. a prorro-
gação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na 
cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h”, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 225 (duzentos e vinte e cinco) dias inic. de Vig.: 26/08/2022 T. 
Vig.: 07/04/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrUÇa/Pa cNPJ nº: 22.981.088/0001-02.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 838437
eXtrato de terMo aditiVo de PraZo de coNVÊNio
Nº. do convênio: 128/2021  Processo nº 2021/1111652
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 02/08/2022
  Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 128/2021 é decorrente da solicitação feita através do ofício n° 
029/2022 - aProJ emitido pela Prefeitura Municipal de ourém, conside-
rando que, devido ao período de inverno amazônico de maio a junho de 
2022, teve a necessidade de paralisar os serviços, por conta das enchentes 
no município conforme decreto n° 26 de 24 de maio de 2022, e registro 
do clima Monitoramento Brasil cPTEc/iNPE em anexo (seq.131-132), que 
prejudicou em demasia a execução dos serviços proposto no cronogra-
ma de execução. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 
8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h” e “j”, pas-
sando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte 
integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 18/08/2022  T. Vig.: 
15/12/2022.
Parte: PrEfEiTUra MUNiciPal dE oUrÉM - cNPJ Nº: 05.149.133/0001-48.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira– SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 838435

..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 168/2022-GP de 09 de aGosto de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
  aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para afuá nos dias 23/08/2022 a 26/08/2022 a serviço da companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁ-
rias

Zilmar Batista Paiva Junior assessor 5946513 005.637.563-81 3.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 09 de agosto de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 838321
Portaria Nº 169/2022-GP de 09 de aGosto de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para São João da Ponta no dia 12/08/2022 a serviço da companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁria
Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 09 de agosto de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 838323
Portaria Nº. 166/2022-GP de 08 de aGosto de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
  aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém e Óbidos nos dias 08/08/2022 a 10/08/2022, a serviço da 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁ-
rias

Emanuel Tadaiesky Batista Supervisor ii 55208046 144.402.127-35 2.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 08 de agosto de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 837920
Portaria Nº 167/2022-GP de 08 de aGosto de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para cachoeira do arari e Soure nos dias 09/08/2022 a 11/08/2022 a ser-
viço da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁ-
rias

Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 2.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 08 de agosto de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 837922
Portaria Nº. 165/2022-GP de 08 de aGosto de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém e Óbidos nos dias 08/08/2022 a 10/08/2022, a serviço da 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁ-
ria

carlos Eduardo Viana Teixeira Supervisor i 5917398 010.268.812-50 2.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 08 de agosto de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
 diretor Presidente

Protocolo: 837919
Portaria Nº. 170/2022-GP de 09 de aGosto de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
  aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para São João da Ponta no dia 12/08/2022 a serviço da companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁria
Emanuel Tadaiesky Batista Supervisor ii 55208046 144.402.127-35 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 09 de agosto de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 838494
Portaria Nº 171/2022-GP de 09 de aGosto de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
  aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para afuá nos dias 23/08/2022 a 26/08/2022 a serviço da companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁ-
rias

anna Julia Sousa de Pina Gerente 5416973 430.798.812-49 3.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 09 de agosto de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 838496

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 673/2022 – arcoN - Pa, de 09 aGosto de 2022. 
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando o processo eletrônico 
2022/961032 – arcoN-GTo; rESolVE: i – aUToriZar EriKa HaYaNE 
rEiS BorGES E SilVa, matricula nº 5953257/1, ocupante do cargo de 
aUXiliar EM rEGUlaÇÃo, a gozar vinte (20) dias de férias, referente ao 
período aquisitivo 2020/2021, no período de 08/08/2022 a 27/08/2022. 
ii - Esta PorTaria retroagirá a contar de 08/08/2022. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE 
SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 09 dE aGoSTo dE 2022. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 837930

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 674/2022 – arcoN – Pa, 09 de aGosto de 2022. 
o diretor-Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela 
lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela 
lei nº 6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no 
art. 74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o 
ProcESSo ElETroNico nº2022/1007255; rESolVE: i – iNTErroMPEr 
por necessidade de serviços, o gozo das férias do servidor JoNaTHaN 
fErNaNdES da SilVa, matricula nº 57221329/2, ocupante do cargo 
controlador de Serviços Públicos, concedida através da PorTaria n.º 

507/2022-arcoN-Pa, de 30/06/2022, publicada no doE nº35.030 de 
01/07/2022, a contar de 11/08/2022. ii – Esta PorTaria entra em vigor 
na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor Geral – arcoN/Pa.

Protocolo: 838225

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 249 de 09 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decre-
to Governamental, publicado no doE nº 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/125103;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor dENYS dE SoUZa MarGaS, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão Pública, matricula nº 5901137/ 1, para acom-
panhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 36/2022, celebrado com 
a empresa dEVa VEÍcUloS lTda, cNPJ sob o nº 23.762.552/0003-02;
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, 
objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago mensalmente 
ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido no contrato, 
atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, juntando, inclusive, 
termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado; controlar o 
prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; apresentar relatórios 
mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 838131

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 247 de 08 de aGosto de 2022
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo nº 2022/861405;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora, roSaNa BarBoSa da SilVa, matrícula 20842/ 1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder pelo cargo 
de assessor Técnico, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, em virtude 
da titular roSEMarY rEBElo PErEira, matrícula nº 54194422/ 4, estar 
em gozo de férias
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca-SEdaP.

Protocolo: 838091
Portaria Nº 248 de 08 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o processo nº 2022/777971;
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor roMUaldo dE JESUS alVES , ocupante do car-
go de supervisor, Matrícula nº 5948100/ 1, para responder ao cargo de 
assistente regional Técnico administrativo, no período de 08/08/2022 a 
06/09/2022, em virtude da titular JESSica da SilVa alVES, matrícula nº 
5946778/ 1, estar em gozo de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 837973

.

.

coNtrato
.

contrato nº 36/2022-sedaP
Processo nº 2022/125103– sedaP
adESÃo À aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS PrEGÃo ElETrÔNico Por rE-
GiSTro dE PrEÇoS Nº 21/2021- codEVaSf
EMENda: 22dEf333902 - dEP. HÉlio lEiTE
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, item 01, na quantidade 
de 03(três) caminhões compactadores de resíduos sólidos.
Valor Global: r$ 1.173.952,74 (um milhão, cento e setenta e três mil, no-
vecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro) dotação orçamentá-
ria: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte de recurso: 0301; 
função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 28/03/2022
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Vigência: 28/03/2022 a 27/03/2023
contratado: dEVa VEicUloS lTda
Endereço: rua Teonilio Niquini, n° 32, distrito industrial Jardim Piemont 
Sul, Betim-MG cEP – 32.669-700.
ordenador: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 838130

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 680/2022 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019. BENEficiário: Grayce Maria da Silva costa.  carGo: 
coordenadora de capanema. MaTrÍcUla: 8061976-3. oriGEM: 
capanema/Pa. dESTiNo: Belém/ Pa. oBJETiVo: Prestação de contas no 
setor financeiro, reunião com a no setor de recursos Humanos e reunião 
com o gerente de transporte. PErÍodo: 17 a 19/08/2022. Nº dE diáriaS: 
2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – 
diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 694/2022 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019. BENEficiário: layene Everton de oliveira carGo: 
coordenadora. MaTrÍcUla: 5945909-1. oriGEM: Paragominas/Pa. 
dESTiNo: aurora do Pará/Pa. oBJETiVo: apoio com barracas e organização 
de feiras artesanais e rurais em parceria com a Sala do Empreendedor 
(SEBraE) PErÍodo: 25 a 27/08/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Protocolo: 838313
Portaria de diÁria Nº 718/2022 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019 BENEficiário:Max Miguel Pardal Possas . carGo: Técnico em 
Gestão de infra-estrutura – Eng civil. MaTrÍcUla:55587277/3oriGEM: 
Belém/Pa dESTiNo: abaetetuba/Pa oBJETiVo: Visita Técnica para 
levantamento das condições físicas do predio NUrEG abaetetuba para 
orçamento de reforma. PErÍodo: 16/08/2022 Nº dE diáriaS: ½ (meia) 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 723/2022 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019  BENEficiário: Bruna Gomes ribeiro Santos. carGo: Técnica 
em infraestrutura – arquiteta. MaTrÍcUla: 80845779. oriGEM: Belém/
Pa. dESTiNo: abaetetuba/Pa oBJETiVo: levantamento do prédio da 
regional para futura ação de manutenção.PErÍodo: 16/08/2022 Nº dE 
diáriaS: ½ (meia) ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – 
diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 709/2022 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019 BENEficiário: Kamal Jorge Bastos abou El Hons. carGo: 
Motorista. MaTrÍcUla:5893618/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: 
abaetetuba/Pa oBJETiVo: conduzir servidores que irão realizar 
levantamento físico da regional de abaetetuba. PErÍodo: 16/08/2022Nº 
dE diáriaS: ½ (meia) ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – 
diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 838304
Portaria de diÁrias Nº 685/2022 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual 
n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: delmar Miranda de Queiróz carGo: assistente administra-
tivo MaTrÍcUla: 11053 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Santarém/Pa. oB-
JETiVo: reunião na coordenadoria do regional de Santarém e da Unidade 
de Santa rosa, visando complementação dos trabalhos referente aos Pro-
cessos N°s 2019/546718 e 2019/609037. PErÍodo: 15 a 23/08/2022. Nº 
dE diáriaS: 8 ½ (oito e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 686/2022 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual 
n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: rita de cássia duarte franco carGo: assistente admi-
nistrativo MaTrÍcUla: 24260-1 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Santa-
rém/Pa. oBJETiVo: reunião na coordenadoria do regional de Santarém 
e da Unidade de Santa rosa, visando complementação dos trabalhos re-
ferente aos Processos N°s 2019/546718 e 2019/609037. PErÍodo: 15 
a 23/08/2022. Nº dE diáriaS: 8½ (oito e  meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 687/2022 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual 
n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: antonio fernando de Souza reis carGo: Engenheiro agrô-
nomo MaTricUla: 24350  oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Santarém/Pa. 
oBJETiVo: reunião na coordenadoria do regional de Santarém e da Uni-
dade de Santa rosa, visando complementação dos trabalhos referente aos 
Processos N°s 2019/546718 e 2019/609037.  PErÍodo: 15 a 23/08/2022. 
Nº dE diáriaS: 8 ½ (oito e  meia). ordENador: Márcio Marcelo de Sou-
za Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 838292

Portaria de diÁrias Nº 702/2022 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019. BENEficiário: Geraldo dos Santos Tavares. carGo: 
Engenheiro agrônomo. MaTrÍcUla: 18880-2. oriGEM: Belém/Pa. 
dESTiNo: Tomé açu/Pa. oBJETiVo: Participar do Xi Seminário de Sistemas 
Agroflorestais de Tomé Açu “Sistemas Agroflorestais e a Bioeconomia na 
Amazônia: oportunidades e desafios”. PERÍODO:18 a 20/08/2022. Nº dE 
diáriaS: 2 ½ (duas e meia).  ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 721/2022 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019. BENEficiário: Jonatas Tavares de Souza. carGo: Motorista. 
MaTrÍcUla: 5214424. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Tomé açu /Pa. 
oBJETiVo: conduzir servidor que irá participar do Xi Seminário de Sistemas 
Agroflorestais de Tomé Açu “Sistemas Agroflorestais e a Bioeconomia na 
Amazônia: oportunidades e desafios”. PERÍODO:18 a 20/08/2022. Nº DE 
diáriaS: 2 ½ (duas e meia).  ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 838358
Portaria de diÁria Nº 719/2022 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019 BENEficiário:Max Miguel Pardal Possas . carGo: Técnico 
em Gestão de infra-estrutura – Eng civil. MaTrÍcUla:55587277/3 
oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Soure/Pa oBJETiVo: Visita Técnica para 
levantamento das condições físicas do predio cedido a SEdaP para 
orçamento de reforma. PErÍodo: 17 a 18/08/2022 Nº dE diáriaS: 1 ½ 
(uma e meia) ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 714/2022 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019 BENEficiário: Bruna Gomes ribeiro Santos. carGo: Técnica 
em infraestrutura – arquiteta. MaTrÍcUla: 80845779. oriGEM: Belém/Pa. 
dESTiNo: Soure/Pa oBJETiVo: levantamento do prédio doado a SEdaP 
pela SEfa para adaptações da futura regional. PErÍodo: 17 a 18/08/2022 
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia) ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 710/2022 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019 BENEficiário: Kamal Jorge Bastos abou El Hons. carGo: 
Motorista. MaTrÍcUla:5893618/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Soure/
Pa oBJETiVo: conduzir o técnicos da SEdaP que irão realizar levantamento 
físico da furura regional de Soure.  PErÍodo: 17 a 18/08/2022 Nº dE 
diáriaS: 1 ½ (uma e meia) ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 838415

.

.

oUtras MatÉrias
.

termo de Fomento n° 01/2022 - sedaP
concedente: secretaria de estado de desenvolvimento agropecu-
ário e da Pesca.
organização da Sociedade civil: Polo de Proteção da Biodiversidade e Uso 
Sustentáveis dos recursos Naturais - PoloProBio
Endereço: alameda fábio Miranda, 937 – Bairro Nova olinda Bairro: Naza-
ré, cEP 68741-432 – castanhal – Pa.
Objeto: A alocação de recursos financeiros com o objetivo de reativar a explo-
ração de borracha extrativa no município de Portel, no Marajó, atingindo um 
total de 2.000 famílias de seringueiros e ribeirinhos a partir da qualificação e 
aparelhamento de um grupo inicial de 200 seringueiros multiplicadores, os quais 
vão capacitar e orientar, cada um deles, um grupo de no mínimo outros nove 
seringueiros. Estes, após o treinamento ministrado pelos multiplicadores, vão ser 
encaminhados para apresentarem suas propostas de financiamento às institui-
ções bancárias, as quais então financiarão os materiais necessários.
data de assinatura: 09/08/2022
Vigência: 10/08/2022 à 31/08/2023
Valor Total da Parceria: r$ 721.920,00
contrapartida da organização da Sociedade civil: r$ 22.400,00(vinte e 
dois mil, e quatrocentos reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715/Natureza da despesa: 
335041/445042/funcional Programática: 20.608.1491.8715/fonte de re-
cursos: 0301
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 838354
terMo de cessÃo de Uso Nº 131/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE BaGrE.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa, cHaSSi: 
9BlP09001NG000082
daTa dE aSSiNaTUra: 09/08/2022
ViGÊNcia: 09/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 838096
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..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2014/324460
Maria lEoNicE NUNES 

alVES TEiXEira SilVa
cHacara dEUS 

É fiEl
48,9938Ha

coNcEiÇÃo 
do araGUaia

1456/2022

Belém(Pa), 09/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2013/307756 BrUNa SiGNoraTi
faZENda THai-

MaÇU
464,8918Ha JacarEacaNGa 1457/2022

2013/468176
oliBio dE araUJo 

GarcEZ
faZENda SoNHo 

MEU i
257,7453Ha JacarEacaNGa 1458/2022

2013/307831
SaNdro roBErTo dE 

oliVEira
faZENda liBEr-

dadE
581,1792Ha JacarEacaNGa 1459/2022

Belém(Pa), 09/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 838333
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 
aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio
Porta-
ria

2014/324390
rEiNaldo GoMES dE 

oliVEira
cHacara flor 

do dia
46,8180Ha

coNcEiÇÃo do 
araGUaia

1454/2022

Belém(Pa), 09/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
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 aUToS 
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

2022/663007 carMiNo caNdido dE oliVEira 77,1404Ha SÍTio SaNTa Maria 1455/2022

Belém (Pa), 09/.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 838139
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS 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

050902287/2022
JoÃo BaTiSTa 
dE SoUSa 
araÚJo

faZENda SÃo 
fraNciSco

149,5182 Ha doM EliSEU 1548/2022

Belém (Pa), 09.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 838183

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS 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
051602362/2022 EdilSoN lEiTE liMa faZENda áGUa Boa 129,7076 Ha doM EliSEU 1606/2022

Belém (Pa), 09.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 837934
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS 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

051600251/2019
BrUNo SoarES 

araUJo
faZENda SErra 

NEGra
213,3889 Ha MaraBá 1637/2022

072202172/2020
cElio GoNcalVES dE 

oliVEira
rETiro BoM JESUS 229,5727 Ha

SÃo MiGUEl 
do GUaMá

1546/2022

Belém (Pa), 09.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 837925
Portaria Nº 1460 de 09 de aGosto de 2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975 e,
considerando a necessidade de se dotar esses entes públicos de condições 
que permitam promover o adequado ordenamento de suas bases terri-
toriais, através do planeamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo rural e urbano;
Considerando que o Estado do Pará concedeu o Título Definitivo (Licitação) 
nº 085, expedido em favor de iVoNE SEaBra alENcar, em data de 23 de 
maio de 1985, constante das fls. 085 e verso, do Talonário Próprio nº 06, e,
considerando, ainda, que foram preenchidos todos os requisitos técnicos para 
retificação da área, localização e perímetro do Título mencionado, previstos 
na lei Estadual nº 8.878/2019 e, no seu decreto Estadual regulamentador n° 
1.190/2020, de 25/11/2020, art. 104, §1 e seus respectivos incisos, confor-
me Processo administrativo n° 052602505/2022 –iTErPa/Sicarf.
rESolVE:
1. aUToriZar a rETificaÇÃo do TÍTUlo dEfiNiTiVo (liciTaÇÃo) Nº 
085 , expedido em favor de iVoNE SEaBra alENcar, em data de 23 
de maio de 1985, constante das fls. 085 e verso, Talonário Próprio nº 
06, com as seguintes características: Município: São félix do Xingu; área: 
2.900ha00a00ca (dois mil e novecentos hectares); denominação: Gleba 
altamira Vi- Projeto integrado Trairão; localização:lote rural nº 26 Se-
tor G, com a consequente lavratura do TErMo dE rETificaÇÃo da área, 
perímetro, e descrição do perímetro, passando a ter a seguinte redação:, 
área: 3.096,2214 ha (três mil noventa e seis hectares, vinte e dois ares e 
quatorze centiares); Perímetro: 25.673,21 m (vinte e cinco mil seiscentos 
e setenta e três metros e vinte e um centímetros) e dEScriÇÃo do PE-
rÍMETro de acordo com o Memorial descritivo constante dos trabalhos de 
georreferenciamento da área, cujas peças técnicas foram aprovadas pelos 
setores técnicos deste instituto e fazem parte integrante do Processo ad-
ministrativo n°052602505/2022-iTErPa/Sicarf.
2. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
3. PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 838505

.

.

errata
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ
errata:
Processo nº 053002534/2022
interessado: VicENTE dE PaUda arViM
Edital publicado no doE nº 35.069 de 05 de agosto de 2022
Protocolo: 836656
onde se lê:
área: 231,5121 ha;
Leia-se:
área: 239,0501 ha;
Belém (Pa), 09.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 838475
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terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terMo aditiVo 02/2022 ao coNtrato 015/2020
coNtrataNte: iNstitUto de terras do ParÁ – iterPa -cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado:  lUiZ ViaNa TraNSPorTES lTda cNPJ: 07.590.934/0001-70
ENdErEÇo: rua cristiano Moreira Sales, nº 42, Bairro: Estoril– cEP: 
30494-360-Belo Horizonte/MG.
ProcESSo: 2020/223353-PaE
oBJETo: Prorrogação de prazo e equilibrio econômico do contrato.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 57, inciso ii, da lei 8.666/93.
ViGÊNcia: 07/08/2022 a 06/08/2023 (doze meses)
Valor aNUal: r$ r$ 827.458,80 (oitocentos e vinte e sete mil, quatro-
centos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)
EXErcÍcio: 2022 - ação: 273.724; Projeto atividade: 21.631.1497.8366; 
Elemento de despesas: 339033
 fonte: 0397; P.i.: 210.000.8366c
daTa aSSiNaTUra: 05/08/2022- ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos 
– Presidente

Protocolo: 837885
.

FÉrias
.

Portaria nº 01448/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (Trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação:

3167984/1 ciro Sousa Goes GGP 01/09/2022 a 30/09/2022 2020/2021
80845094/1 danny Silverio ferreira Sousa GcG 12/09/2022 a 11/10/2022 2021/2022

57221039/1 lucas oliveira de almeida 
Sobrinho SPJ 01/09/2022 a 30/09/2022 2020/2021

3166350/1 Maria das Graças Barbosa 
Gama daf 17/08/2022 a 15/09/2022 2021/2022

Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 08 
de agosto de 2022

Protocolo: 838356
.

oUtras MatÉrias
.

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

ord Processo iNteres-
sado

iMÓ-
VeL

Área 
(ha)

LocaLiZa-
ÇÃo MUNiciPio

1 050402146/2022
MarcoS 

BEZErra dE 
araUJo

fa-
ZENda 
rEdEN-

ÇÃo

687,8938

GlEBa SÃo 
BENEdiTo, 

ESTrada GEr-
SoN SErafiM, 

KM 50

NoVo Pro-
GrESSo

2  020900206/2022
JUVENal 
GoMES 

PErEira

SÍTio 3 
cora-
ÇÕES

26,9873 ViciNal BaN-
dEira KM-12 MaraBá

3 050602266/2022

clEiToN 
criSTiaNo 

BoUrS-
cHEidT

SÍTio 
BocHa 33,3546

Br 222 KM 
20, a 25 KM Na 
colÔNia áGUa 

da lUZ

doM EliSEU

4 030300311/2021
NaTaSHa 

SUfrEdiNi 
folETTo

fa-
ZENda 
SaNTa-
Na ii

195,3475

rodoVia Pa 
150, KM 156, 

ViciNal 33, KM 
3, ZoNa rUral

TailÂNdia

5 2014/266015

MarcEliNo 
da SilVa 
araUJo 
JUNior

faZEN-
da ilHa 

VErdE ii
297,0996 raMal do 

NoVo BraSil
MoNTE alE-

GrE/PraiNHa

6 2018/527149

adailToN 
BriTo 

fErrEira 
filHo

PorTo 
JEQUiri-

QUi
6,2984

ESTrada do 
JEQUiriQUi, a 

2,5 KM
MoNTE alEGrE

Belém (Pa), 09.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 838472

..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 052/2022-NGPr/rH Belém, 09 de agosto de 2022
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadual 
nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 de acordo com oficio n° 074/2022 
publicado no doE N° 35.000, de 08/06/2022, processo nº 2022/ 998695.
coNSidEraNdo, o termo do ofício circular aGE nº 009/2022-GaB
i - dESiGNar a Servidora lariSSa Eloi caSTro SaNToS, matrícula 
5959363/1/, lotada no cargo de apoio Técnico, para acompanhar junto a 
AGE todas etapas, conforme oficio circular n° 09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fraNciSco faBricio GliNS dE araUJo
Gerente Executivo Em Exercicio–NGPr
MaT- 57231674/6

Protocolo: 838420

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 4878 de 05 de aGosto de 2022.
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará – 
adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art.1º - designar o servidor Márcio daS NEVES PiNTo - Matrícula: 
5882877/3 - lotação: GSiE/SiE 012 - cPf: 455716272-04 e como suplente 
o servidor: HaMilToN alTaMiro NoNaTo da SilVa - Matrícula: 5861497-
3 - GicVf/GiPoV, para exercerem a função de fiscal do Termo de coope-
ração nº 02/2021, firmado pela ADEPARÁ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
aNaNiNdEUa, cNPJ nº 05.058.441/001-68, que tem por objeto integração 
de esforços, aspirando o desenvolvimento de atividades de interesse de 
ambas as instituições, objetivando a valorização da produção agropecuária 
paraense. Sobretudo com a segurança alimentar dos produtos de origem 
animal, apoio técnico visando adequação da legislação sanitária, imple-
mentação e estímulo à constituição do Serviço de inspeção Municipal - SiM 
no Município de ananindeua, na qual a adEPará fornecerá subsídios legais 
necessários para tal ação, através do “Programa de desenvolvimento do 
Serviço de inspeção com ênfase na obtenção de alimentos seguros”.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
BElÉM, 05 dE aGoSTo dE 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adEPará

Protocolo: 838216
Portaria Nº 4966/2022 de 09 de agosto de 2022.
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor MarcElo EdUardo fErrEira aMoraS, 
lotado na GMaP/SEdE BElÉM, matrícula nº 51855445/3, para a função 
de fiscal e Marcio SErrÃo da SilVa, lotado na GaPloG/SEdE BElÉM, 
matrícula nº 5951960/2, para suplente do Contrato nº 48/2022, firmado 
pela adEPará e B&l iNdUSTria E coMErcio dE arTiGoS dE dEcora-
ÇÕES EirEli, cNPJ:10.302.648/0001-76, que tem por objeto a contrata-
ção de empresa especializada para realização de serviços de confecção e 
instalação de cortinas tipo persiana.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adEPará

Protocolo: 838208

.

.

errata
.

errata da Portaria 4682/2022, publicada dia 28/07/2022
onde se lê: 10/08/2022 a 15/08/2022.
Leia-se: 17/08/2022 a 23/08/2022.
ordenador: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 837886
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.

coNtrato
.

coNtrato Nº 48/2022
Processo N° 2022/307412
Projeto/atividade – 928338
Elemento da despesa – 339039
fonte - 0261
Valor ToTal: r$ 63.998,45
ViGÊNcia: 10/08/2022 à 09/08/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: contratação de empresa especializada para
realização de serviços de confecção e instalação de cortinas tipo persiana
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: r&l iNdUSTria E coMErcio dE arTiGoS dE dEcoracoES
EirEli, cNPJ nº 10.302.648/0001-76
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 837428
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4957/2022: 
BENEficiário: aNa PaUla PEdroSo dE SoUZa;Matrícula: 
55588179;função:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 
8338;fonte:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviços de Pessoa física e aquisições de materiais diversos 
de consumo, para suprir as necessidades da Gerência regional de altamira.
Elemento de despesa/ Valor: 339030/39/ r$ 2.000,00;Prazo de aplicação 
(em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de 
despesas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 837895
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4956/2022: 
BENEficiário: MarZUVETH da SilVa ValENTE NoGUEira;Matrícula: 
5947243;função:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 
8338;fonte:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de pessoa jurídica, para atender as necessidades 
da Gerência de desenvolvimento Humano.Elemento de despesa/ Valor: 
339039/ r$ 2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação 
de contas (em dia):15.ordenador de despesas: TaTiaNE ViaNNa da 
SilVa.

Protocolo: 837891
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4951/2022: 
BENEficiário: ENEiaS MarcEliNo dE araUJo MarQUES;Matrícula: 
54187139;função:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 
8338;fonte:0261;objetivo: realizar despesa de pronto pagamento 
de prestação de serviço de locomoção, para suprir as necessidades 
do Eac - Escritório de acará.Elemento de despesa/ Valor: 339033/ r$ 
2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em 
dia):15.ordenador de despesas: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 837849
..

diÁria
.

Portaria: 4963/2022 
Objetivo: Realizar Interdição de propriedade com foco de Mormo, Notificar 
o proprietário, solicitar isolamento do animal até o recebimento de exame 
conclusivo no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNTarÉM/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: 05870917/ 
aNdrEZa Scafi alMEida dE oliVEira (MÉdico VETEriNário) / 
1,5 diária / 08/07/2022 a 09/07/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 838098
Portaria: 4962/2022 
objetivo: realizar laudo de vistoria em agroindústria de produto de origem 
vegetal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/
Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 5922600/ EdENilToN NoNaTo lEiTE / 
(aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 02/08/2022 a 03/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 838090
Portaria: 4964/2022 
objetivo: atender ao Plano de ação de contenção de um foco de raiva 
no município de canãa dos carajás e Parauapebas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ doS 
caraJáS, ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 5922600/ EdENilToN NoNaTo 
lEiTE / (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 25/07/2022 a 
29/07/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 838104
Portaria: 4965/2022 
objetivo: realizar vigilância ativa de captura de morcegos, vigilância e 
atualização cadastral em 10 propriedades rurais com bovinos, equídeos 
consideradas de risco sob critérios dos programas sanitários nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa 
destino: MaracaNÃ, MaraPaNiM/Pa Servidor: 54187171/ fraNciSco 
rodriGUES MoNTEiro (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 
a 25/08/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 838107
Portaria: 4959/2022 
objetivo: realizar atendimento na unidade, abertura de cadastros, 
vigilância ativa entre outras ocorrências no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: 
Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 5922600/ EdENilToN NoNaTo 
lEiTE / (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 18/07/2022 a 
22/07/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 837938

Portaria: 4960/2022 
Objetivo: Dar apoio a médico Veterinário em atendimento de notificação de 
doenças em suínos, em uma propriedade rural no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa 
destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 57223551/ NaElSoN carValHo 
GoMES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 29/07/2022 
a 29/07/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 837943
Portaria: 4961/2022 
objetivo: realizar busca a inadimplentes da campanha de vacinação 
contra febre aftosa 2022 no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa 
Servidor: 54187187/ MaciEl carValHo araUJo (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 837946
Portaria: 4950/2022 
objetivo: realizar atividade para cumprir as metas técnicas que são inerentes 
aos médicos veterinário no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/
Pa Servidor: 57225387/ fEliPE Baraldi SoBral (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 
12/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 837845
Portaria: 4949/2022 
objetivo: realizar ação de captura de morcego na região de cUrUPaiTi, 
incluindo as localidades de centro alegre, firmino, São Miguel e Serra 
do Piriá, na região do segundo distrito, no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/
Pa Servidor: 57224213/ NElSoN JoSE dE liMa fErNaNdES (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 22/08/2022 a 27/08/2022. 
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 837840
Portaria: 4955/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/Pa 
destino: aNaJáS/Pa Servidor: 59430009/ raiMUNdo frEirE PErEira 
JÚNior (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 09/08/2022 a 11/08/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 837871
Portaria: 4953/2022 
objetivo: realizar Monitoramento da Mosca da carambola.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMETá/Pa destino: liMoEiro 
do aJUrU/Pa Servidor: 55586144/ JoSE EVEraldo doS SaNToS 
caNTao (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 15/08/2022 a 
16/08/2022.ordenador: lucionila Pantoja Pimentel.

Protocolo: 837866
Portaria: 4952/2022 
objetivo: realizar supervisão e capacitação para servidores dos Pfa dos 
programas sanitários animal e procedimentos técnicos de fiscalização 
de trânsito agropecuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: MoNTE alEGrE, SaNTarÉM/Pa Servidor: 
57223711/ PaUlo fErNaNdo PirES BaSToS JUNior (MÉdico 
VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 837859
Portaria: 4948/2022 
objetivo: iniciar e dar continuidade em 5 focos de aiE, cadastramento 
e recadastramento de propriedades no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil NoVo/Pa destino: MEdicilÂNdia/
Pa Servidor: 54185761/ cEliJaNE diNiZ E SilVa / (MÉdico VETEriNário) 
/ 4,5 diáriaS / 01/08/2022 a 05/08/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 837834
Portaria: 4947/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção das pragas dos citros em 
propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/Pa Servidor: 6403712/ lorENa lira lEiTE 
SaBiNo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) 
/ 2,5 diáriaS / 16/08/2022 a 18/08/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 837832
Portaria: 4954/2022 
objetivo: levantamento de detecção da Mosca da carambola.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: 
MaGalHÃES BaraTa, MaracaNÃ/Pa Servidor: 54187171/ fraNciSco 
rodriGUES MoNTEiro (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 15/08/2022 
a 16/08/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 837868
Portaria: 4958/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização em evento agropecuário 1ª Prova de Laço 
do Parque ouro Verde no município. Em caráter de urgência.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: 
MoNTE alEGrE/Pa Servidor: rG5098149/ roSENildo SilVa dE 
alMEida (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 23/07/2022 a 
24/07/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 837901
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0436/2022 – 05.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/08/2022 a 30/08/2022, a Extensionista 
rural l– SWaSilaNNE da foNSEca E SilVa - Matrícula nº 57206611/1, 
para responder pela Chefia do Núcleo de Programas Especiais/COPER, em 
virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/932928)..
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 838138
Portaria Nº 0457/2022 – 09.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
NoMEar, a contar da data da assinatura do contrato, o empregado Jorri-
Mar MariaNo PErEira (Titular)- Matricula nº 5039150/1 e o empregado 
PaUlo roBErTo NUNES PErEira (Suplente)-Matrícula nº 57175795/1, 
para, na qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a execução do con-
trato nº 028/2022, celebrado entre a EMaTEr-Pará e EMPrESa SaNTiaGo 
E fariaS SErViÇoS dE ENGENHaria E coNSTrUÇÃo ciVil lTda, cons-
titui objeto do presente contrato a contratação de Empresa Especializada 
na prestação de serviços de manutenção em um quadro de distribuição de 
energia com fornecimento de material, para atender as necessidades desta 
Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará-EMa-
TEr/Pa, de acordo com as normas e diretrizes. PaE (2022/323793).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 838266

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 82/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidores Ellen Tatiane de oliveira Queiroz, matrícula Nº 
5898179/1 como fiscal e Rafaela Veloso Matos Nascimento, matrícula 
5947400/1, como suplente de fiscal, do contrato de pessoa jurídica espe-
cializada no fornecimento de MaTErial dE EXPEdiENTE, para atender a 
CEASA/PA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SEPLAD/DGL Nº 011/2021, firmado 
com a empresa aPolo coMErcial lTda, a contar de 07 de julho de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 04 de agosto de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 838002
Portaria Nº 83/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidores Marcos oliveira Guerreiro, matrícula 5898796/3 
como fiscal e Rafaela Veloso Matos Nascimento, matrícula 5947400/1, 
como suplente de fiscal, do contrato para prestação de serviço de locação 
de veículo automotor terrestre, para atender a cEaSa/Pa, PrEGÃo ElE-
TRÔNICO SRP/SEPLAD/DGL Nº 6/2021, firmado com a empresa UNIDAS 
VEicUloS ESPEciaiS S.a, a contar de 07 de julho de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 05 de agosto de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 837998

.

.

coNtrato
.

contrato: 024/2022
Processo 2022/140942
objeto: contrato de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Ma-
TErial dE EXPEdiENTE, para atender em todo território estadual, os ór-
gãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP/SEPlad/dGl Nº 011/2021.

fundamento legal: lei federal nº 8.666, de 21 de junho de1993, da lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da lei Estadual nº 6.474, de 06 
de agosto de 2002, do decreto Estadual nº 534, de 4 de fevereiro de 2020, 
lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016
Valor Total: r$ 312,50
data da assinatura: 07/07/2022 Vigência: 07/07/2022 a 06/07/2023
orçamento:
Unidade orçamentária: 58201
fonte do recurso: 0261
Programa: 1297 – Manutenção de Gestão
PTrES: 588338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de consumo
contratada: aPolo coMErcial lTda
cNPJ: 02.567.637/0001-90
Endereço: AV. Almirante Wandenkolk, Nº 270 B.
cEP: 66.055-030 – Umarizal – Belém/Pa ordenador: fraNciSco alVES 
dE aGUiar
diretor Presidente cEaSa/Pa

Protocolo: 837993
contrato: 022/2022
Processo 2022/562084
objeto: Prestação de serviço de locação de veículo automotor terrestre.
fundamento lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da lei federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da lei Estadual nº 6.474, de 06 de 
agosto de 2002, do decreto Estadual nº 534, de 4 de fevereiro de 2020, 
lei nº 13.303, de 30 dejunho de 2016.
Valor Total: r$ 84.000,00
data da assinatura: 05/07/2022
Vigência: 05/07/2022 a 04/07/2024
orçamento
Unidade orçamentária: 58201
fonte do recurso: 0261006355
Programa: 1297 - Manutenção de Gestão
PTrES: 588338 – operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 33.90.33 – PaSSaGENS E dESPESaS coM loco-
Mocao
SUB-ElEMENTo: 33.90.33.03 – locacao dE MEioS dE TraNSPorTE
contratado: UNidaS VEicUloS ESPEciaiS S.a
cNPJ: 02.491.558/0001-42
Endereço: aV. deputado rubens Granja, 121
cEP: 04.298-000 – Sacomã – SÃo PaUlo - SP
ordenador: fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 837988

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2022/ 748029
rEcoNHEÇo a dispensa de licitação nº 12/2022 para a contratação da 
empresa
MGS ENGENHaria lTda, (cNPJ: 45.429.361/0001-96), com sede na Tv. 
Padre Prudencio, 220, sala 209, campina, Belém/Pa, cEP nº 66.019-080, 
no valor global de r$ 49.552,00 (Quarenta e Nove Mil, Quinhentos e cin-
quenta e dois reais), referente à prestação de Serviços Técnicos Especia-
lizados na Elaboração do Projeto Elétrico de reforma, adequação e Moder-
nização do Sistema Elétrico do Prédio administrativo da cEaSa/Pa, nos 
termos do inciso ii do art. 29, da lei federal nº 13.303/2016.
os recursos orçamentários necessários para atender à despesa acima 
mencionada constarão conforme a seguir especificado:

Unidade orçamentária 58201

fontes de recurso 0261

Programa 1297 - Manutenção da Gestão

Projeto-atividade 588233 - operacionalização das ações administrativas

Natureza de despesa 33.90.39 – outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica.

Sub Elemento: 33.90. 39.05 – Servicos Tecnicos Profissionais.

Belém, 05 de agosto de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa
raTifico  a dispensa de licitação nº 12/2022 para a contratação da empresa
MGS ENGENHaria lTda, (cNPJ: 45.429.361/0001-96), com sede na Tv. 
Padre Prudencio, 220, sala 209, campina, Belém/Pa, cEP nº 66.019-080, 
no valor global de r$ 49.552,00 (Quarenta e Nove Mil, Quinhentos e cin-
quenta e dois reais), referente à prestação de Serviços Técnicos Especia-
lizados na Elaboração do Projeto Elétrico de reforma, adequação e Moder-
nização do Sistema Elétrico do Prédio administrativo da cEaSa/Pa, nos 
termos do inciso ii do art. 29, da lei federal nº 13.303/2016.
Belém, 05 de agosto de 2022.
PUBliQUE-SE
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 837982
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..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1762/2022-GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso das atribuições, conferidas pelo decreto Estadual s/n, de 19 de fe-
vereiro de 2021, publicado no Diário Oficial n°. 34.497, de 19 de fevereiro 
de 2021;
considerando o Processo n° 2022/943066;
r E S o l V E:
I – CONCEDER, a contar de 05/08/2022, Gratificação por Tempo Inte-
gral, por permuta, no percentual de 60% (sessenta por cento), a servi-
dora PriScila coSTa doS SaNToS, matrícula nº 5939171/4, ocupante 
função de Técnico em Gestão Meio ambiente, em razão do encerramento 
do contrato temporário, a contar de 19/07/2022, do ex-servidor rENa-
To aUGUSTo SoarES rodriGUES, matrícula nº 5936359/3, ocupante da 
função de Técnico em Gestão de Meio ambiente.
ii – determinar à Secretaria adjunta de Gestão administrativa e Tecnolo-
gia – SaGaT que, através do setor competente, tome devidas providências 
ao fiel cumprimento do presente Ato.
Belém, 08 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias - SaGaT

Protocolo: 838270
Portaria Nº 1761/2022-GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso das atribuições, conferidas pelo decreto Estadual s/n, de 19 de fe-
vereiro de 2021, publicado no Diário Oficial n°. 34.497, de 19 de fevereiro 
de 2021;
considerando o Processo n° 2022/947081;
r E S o l V E:
I – CONCEDER, a contar de 09/08/2022, Gratificação por Tempo Integral, 
por permuta, no percentual de 60% (sessenta por cento), ao servidor car-
loS alBErTo aMaral da SilVa JÚNior, matrícula nº 5953156/1, ocu-
pante função de assistente administrativo, em razão do encerramento do 
contrato temporário, a contar de 08/08/2022, do ex-servidora JUSaNE Sil-
Va SaNToS, matrícula nº 57202627/2, ocupante da função de assistente 
administrativo.
ii – determinar à Secretaria adjunta de Gestão administrativa e Tecnolo-
gia – SaGaT que, através do setor competente, tome devidas providências 
ao fiel cumprimento do presente Ato.
Belém, 08 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias - SaGaT

Protocolo: 838255
Portaria Nº 1758/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com as PorTarias nº 420 de 
05 de abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 
34544 do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/977877 e o teor do Me-
morando nº 146/2022 GEiNd-SEMaS;
rESolVE:
i – autorizar viagem, do servidor ErNildo cESar da SilVa SErafiM, 
Matrícula n° 57214856/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
Meio ambiente, com o objetivo de participação em devolutiva dos resulta-
dos obtidos na oficina de revisão de Plano de Manejo do Parque Estadual 
Serra dos Martírios/andorinhas - PESaM, que ocorrerá no período de 10/08 
a 13/08/2022, em São Geraldo do araguaia/Pa, sem ônus para a SEMaS.
Belém, 08 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837375

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 01759/2022-dGaF/GaB/seMas, de 08/08/2022.
Nome: daNiEla da SilVa E SilVa
Matrícula: 57214709/1
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 272 (duzentos e setenta e dois) dias - Prorrogação de licença 
para Tratamento de Saúde
Período: 31/12/2021 a 28/09/2022
laudos Médicos: 87083 de 09/03/2022 e 92496 de 27/07/2022
Processo: 2022/959948
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 837980

Portaria Nº 01760/2022-dGaF/GaB/seMas, de 08/08/2022.
Nome: MaNoEl aBrEU diaS
Matrícula: 57194280/1
cargo: auxiliar operacional
concessão: 120 (cento e vinte) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 06/07/2022 a 02/11/2022
laudo Médico: 92488 de 27/07/2022
Processo: 2022/993571
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 837985

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01743/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2022/366112;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria n° 00108/2022 - GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.855 de 4 de fevereiro de 2022, o fiscal Suplente do Contrato 
n° 007/2022-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa arGS 
diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro-ElETroNicoS EirEli lTda, 
o servidor WilSoN rocHa MarTiNS, matrícula nº 57201901/1 pelo 
servidor lUiZ alfrEdo fraNco PiNHEiro, matrícula n° 5888701/5, a 
contar da data de publicação desta PorTaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837879
Portaria Nº 01722/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2022/366112;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria n° º 01405/2021 - GaB/SEMaS/Pa, 
publicada no DOE n° 34.679 de 24 de agosto de 2021, o fiscal Suplente 
do contrato n° 084/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria 
dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a 
empresa forTclEaN coMÉrcio dE EQUiPaMENToS EirEli, o servidor 
WilSoN rocHa MarTiNS, matrícula nº 57201901/1 pelo servidor lUiZ 
alfrEdo fraNco PiNHEiro, matrícula n° 5888701/5, a contar da data de 
publicação desta PorTaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa,  08 de  agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837833
Portaria Nº 01733/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2022/366112;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria n° º 01406/2021 - GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.679 de 24 de agosto de 2021, o fiscal Suplente do Contrato n° 
085/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio 
aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa ddS coMÉrcio 
dE liXEiraS E PlacaS lTda EPP, o servidor WilSoN rocHa MarTiNS, 
matrícula nº 57201901/1 pelo servidor lUiZ alfrEdo fraNco PiNHEiro, 
matrícula n° 5888701/5, a contar da data de publicação desta PorTaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de  agosto  de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837838
Portaria Nº 01739/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2022/366112;
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rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria n° 01937/2021 - GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.749 de 27 de outubro de 2021, o fiscal Titular do Contrato 
n° 113/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa r B 
doS SaNToS coMErcial EirEli, o servidor WilSoN rocHa MarTiNS, 
matrícula nº 57201901/1 pelo servidor lUiZ alfrEdo fraNco PiNHEiro, 
matrícula n° 5888701/5, a contar da data de publicação desta PorTaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa,  08  de  agosto  de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837862
Portaria Nº 01741/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2022/366112;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria n° 00104/2022 - GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.855 de 4 de fevereiro de 2022, o fiscal Suplente do Contrato 
n° 002/2022-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado 
dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa 
QUaliTY aTacado EirEli, matrícula nº 57201901/1 pelo servidor lUiZ 
alfrEdo fraNco PiNHEiro, matrícula n° 5888701/5, a contar da data de 
publicação desta PorTaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837867
Portaria Nº 01740/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2022/366112;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria n° 00008/2021 - GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.823 de 07 de janeiro de 2022, o fiscal Titular do Contrato 
n° 001/2022-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa EMPrESa 
iMPÉrio SolUÇÕES adMiNiSTraTiVaS E PUBlicaS lTda, o servidor 
WilSoN rocHa MarTiNS, matrícula nº 57201901/1 pelo servidor lUiZ 
alfrEdo fraNco PiNHEiro, matrícula n° 5888701/5, a contar da data de 
publicação desta PorTaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837864
Portaria Nº 01742/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2022/366112;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria n° 00106/2022 - GaB/SEMaS/Pa, publicada no 
DOE n° 34.855 de 4 de fevereiro de 2022, o fiscal Suplente do Contrato n° 
005/2022-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio 
aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa SaNToS & dUarTE 
SUPriMENToS Para iNforMaTica lTda, o servidor WilSoN rocHa MarTiNS, 
matrícula nº 57201901/1 pelo servidor lUiZ alfrEdo fraNco PiNHEiro, 
matrícula n° 5888701/5, a contar da data de publicação desta PorTaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837872
Portaria Nº 01745/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2022/366112;

rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria n° º 00105/2022 - GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.855 de 4 de fevereiro de 2022, o fiscal Suplente do Contrato 
n° 004/2022-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa P.a. 
ENGENHaria coMErcial lTda, o servidor WilSoN rocHa MarTiNS, 
matrícula nº 57201901/1 pelo servidor lUiZ alfrEdo fraNco PiNHEiro, 
matrícula n° 5888701/5, a contar da data de publicação desta PorTaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837869
Portaria Nº 01744/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2022/366112;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria n° 00107/2022 - GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.855 de 4 de fevereiro de 2022, o fiscal Suplente do Contrato 
n° 006/2022-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa B. TEc 
coMErcio ElETroNico lTda, o servidor WilSoN rocHa MarTiNS, 
matrícula nº 57201901/1 pelo servidor lUiZ alfrEdo fraNco PiNHEiro, 
matrícula n° 5888701/5, a contar da data de publicação desta PorTaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837875
Portaria Nº 01732/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2021/803634;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria n° 01430/2021 - GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.681 de 26 DE AGOSTO DE 2021, o fiscal Titular do Contrato 
n° 088/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa laYoUT 
MÓVEiS Para EScriTÓrio lTda EPP, o servidor WilSoN rocHa MarTiNS, 
matrícula nº 57201901/1 pelo servidor lUiZ alfrEdo fraNco PiNHEiro, 
matrícula n° 5888701/5, a contar da data de publicação desta PorTaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08  de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837843
Portaria Nº 01735/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2021/939287;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria n° 01430/2021 - GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.722 de 04 de outubro de 2021, o fiscal Titular do Contrato 
n° 097/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa iNPUT 
SErVicE iNforMáTica lTda EPP, o servidor WilSoN rocHa MarTiNS, 
matrícula nº 57201901/1 pelo servidor lUiZ alfrEdo fraNco PiNHEiro, 
matrícula n° 5888701/5, a contar da data de publicação desta PorTaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837848
Portaria Nº 01736/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2022/366112;
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rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria n° 01259/2021 - GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.726 de 06 de outubro de 2021, o fiscal Titular do Contrato 
n° 101/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa arTMEd 
iNdUSTria E coMÉrcio dE MoVEiS E ProdUToS HoSPiTalarES lTda, o 
servidor WilSoN rocHa MarTiNS, matrícula nº 57201901/1 pelo servidor 
lUiZ alfrEdo fraNco PiNHEiro, matrícula n° 5888701/5, a contar da 
data de publicação desta PorTaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837851
Portaria Nº 01737/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 
2022/366112;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria n° 01936/2021 - GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.749 de 27 de outubro de 2021, o fiscal Titular do Contrato 
n° 112/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa aracUa 
coMErcio dE MoVEiS EirEl, o servidor WilSoN rocHa MarTiNS, 
matrícula nº 57201901/1 pelo servidor lUiZ alfrEdo fraNco PiNHEiro, 
matrícula n° 5888701/5, a contar da data de publicação desta PorTaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 837854
Portaria Nº 01695/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/117795 SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 050/2022- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E 
SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa PorTo SEGUro coMPaNHia 
dE SEGUroS GEraiS, os servidores: clEBEr PENa cardoSo, matrícula 
nº 55585598/3 como fiscal Titular e DELTON ARAÚJO DA SILVA, matrícula 
nº 5936126/1 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do 
contrato em 28 de julho de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 09 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 838501

.

.

errata
.

 errata da Portaria Nº 00128/2021-dGaF/GaB/seMas de 
05/02/2021, PUBLicada No doe Nº 34.489 de 11/02/2021.
onde se lê: “(...) 2ª parcela do triênio 2007/2010(...)”
Leia-se: “(...) 2ª parcela do triênio 2008/2011 (...)”

Protocolo: 838028
errata da Portaria Nº 1959/2018-dGaF/GaB/seMas de 
03/10/2018, PUBLicada No doe Nº 33.715 de 05/10/2018.
onde se lê: “(...) 1ª parcela do triênio 2007/2010, considerando a aver-
bação(...)”
Leia-se: “(...) 1ª parcela do triênio 2008/2011(...)”

Protocolo: 838024

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 022/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa coNSUlTrE – coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 36.003.671/0001-53.
do oBJETo: contratação de Empresa especializada em cursos e Treinamento 
para participação e inscrição de 04 (quatro) servidores no curso “comunica-
ção 360º: aperfeiçoamento de comunicadores e Porta-Vozes. carga Horária: 

28h, com Walkiria Almeida e Max Müller Cândido.”, que será realizado no pe-
ríodo de 27 a 30 de Setembro de 2022, no formato presencial em Natal/rN, 
conforme fundamentação constante nos autos do processo.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, inciso Vi 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/898867 de 
14 de julho de 2022, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 12.768,00 (doze mil, setecentos e sessenta e oito reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
UNidadE 27102; GESTÃo 00001; PTrES 278887; foNTE 0116; ElEMEN-
To 339039; P i 4120008887c; aÇÃo 183711
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lília Marcia ramos reis, diretora de Ges-
tão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa, 5 de agosto de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 838489

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 022/2022 para contratação 
de Valor: r$ 12.768,00 (doze mil, setecentos e sessenta e oito reais).
Belém/Pa, 5 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 838492

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1766/2022 - GaB/seMas 09 de aGosto de 2022.
objetivo: Elaborar, junto a entidade gestora do fundo da amazônia orien-
tal (fao), o planejamento de curto prazo e questões relativas à estrutura-
ção do fundo para o 2º semestre de 2022.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: rio de Janeiro/rJ
Período: 08/08 a 14/08/2022 – 06 e ½ diárias
Servidor:
- 57176357/2 – WENdEll aNdradE dE oliVEira - (diretor)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 838245
Portaria Nº 1646/2022 - GaB/seMas 27 de julho de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental em combate ao desma-
tamento ilegal por meio da força Estadual de combate ao desmatamento, 
além de identificar atividades irregulares ou ilícitas durante o período de 
fiscalização.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Uruará, Placas, rurópolis, itaituba, Santarém e Mojuí dos campos/Pa.
Período: 18/07 a 01/08/2022 – 14 e ½ diária.
Servidores:
- 55587537/ 1 – carla TaTiaNi do carMo PErEira- (TÉcNico EM GES-
TÃo dE MEio aMBiENTE)
- 73504298/ 3 – JEffErSoN SalVador liMa PadilHa da SilVa- (TÉcNi-
co EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE)
- 5954902/ 1 – dENiS dE PiNHo SoUSa- (TÉcNico EM GESTÃo dE MEio 
aMBiENTE)
- 5959964/ 1 – aNa PaUla riBEiro MEdEiroS- (TÉcNico EM GESTÃo 
dE MEio aMBiENTE)
- 5953252/ 1 – Karla KaroliNE lEiTE do roSário- (TÉcNico EM GES-
TÃo dE MEio aMBiENTE)
- 5912113/ 2 – aNdrÉa Maria dE araÚJo- (TÉcNico EM GESTÃo dE 
MEio aMBiENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 832894
Portaria Nº 1670/2022 - GaB/seMas 28 de JULHo de 2022.
Objetivo: Realização de vistoria técnica, a fim de contribuir para análise de 
licença de instalação.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tomé-açu/Pa e Barcarena/Pa.
Período: 22/08 a 26/08/2022 – 4 e ½ diárias
Servidores:
5907566/ 2 - diEGo SilVa SaldaNHa - Gerente
5953091/ 1 - BrUNo GilMar SilVa da SilVa – Técnico em Gestão de 
Meio ambiente
8001279/ 5 - WilHElM aBUd KlEiNlEiN – Técnico em Gestão de Meio 
ambiente
5943119/ 1 - JoSÉ rUBENi liMa dE aBrEU - Motorista
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 833799
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Portaria Nº 1756/2022 - GaB/seMas 08 de aGosto de 2022.
Objetivo: Participar do Treinamento de uso do aplicativo TerraOnTrack em 
comunidades com atuação do Imaflora, no âmbito da parceria com SERVIR 
aaMaZoNia, no município de São félix do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Parauapebas/Pa e São félix do Xingu/Pa.
Período: 14/08 a 19/08/2022 – 05 e ½ diária.
Servidoras:
- 57194469/2 – aNdrÉa doS SaNToS coElHo - (Professor ad-4 / assessora)
- 5914604/3 - JaKEliNE da SilVa ViaNa - (assessora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 837254
Portaria Nº 1765/2022 - GaB/seMas 09 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar procedimento de vistoria técnica pré-exploratória do 
processo de Plano de Manejo florestal Sustentável.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Mojuí dos campos/Pa.
Período: 18/08 a 19/08/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
- 5889409/ 2 – aNdrÉa coNcEiÇÃo BoNaTo colarES- (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 54194174/ 3 – GlaUBEr NoNaTo fErrEira oliVEira- (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 838000
Portaria Nº 1480/2022 - GaB/seMas 08 de JULHo de 2022.
objetivo: realizar ação de fiscalização ambiental integrada com os órgãos 
que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São felix do Xingu/Pa
Período: 08/07 a 01/08/2022 – 24 e ½ diárias
Servidores:
- 54276901 - EdSoN BorGES dE MElo – Sargento BM
- 5620589-1 - KlEBEr MoNTEiro da SilVa – Sargento BM
- 57173337-1 - aliSSoN cHUMBEr SilVa – Sargento BM
- 57217718 - allaN florENcio da SilVa – cabo BM
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 826422
Portaria Nº 1518/2022 - GaB/seMas 13 de JULHo de 2022.
objetivo: realizar ação de fiscalização ambiental integrada com os órgãos 
que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, no municí-
pio de São félix do Xingu (aPa Triunfo do Xingu).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa e São félix do Xingu (aPa Triunfo do Xingu)
Período: 08/07 a 01/08/2022 – 24 e ½ - diárias
Servidores:
- 54194708/1 - KirKPaTriK MoNTEiro fErNaNdES VaZ - (3° SGT PM)
- 54195427/1 - EriVElTo da coSTa laraNJEira - (3° SGT PM)
- 4220348/1 - raMoN HENriQUE doS SaNToS BaTiSTa - (cB PM)
- 42203801/1 - MarcElo dE SoUZa carNEiro - (cB PM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 828060
Portaria Nº 1583/2022 - GaB/seMas 20 de JULHo de 2022.
Objetivo: Realizar ação conjunta de fiscalização, monitoramento e atendi-
mento à denúncias acumuladas de atividades de mineração ilegal de areia 
na Unidade de conservação resex Marinha de Soure.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Soure/Pa e Salvaterra/Pa
Período: 22/07 a 30/07/2022 – 8 e ½ diárias
Servidores:
5888396/ 2 PaTricK diNiZ alVES QUiNTEla -Técnico em Gestão de Meio ambiente
5954934/ 1 GUSTaVo airES SarMaNHo - Técnico em Gestão de Meio 
ambiente
5654831/ 1 EVaNdro dE SoUZa PaES BarrETo - Motorista
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 830742
Portaria Nº 1576/2022 - GaB/seMas 20 de JULHo de 2022
objetivo: Participar do XXiV- Encontro Nacional de comitês de Bacia Hidro-
gráfica do Brasil- ENCOB.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Mocajubinha/Terra alta/Pa
destino: Belém/Pa e foz do iguaçu/Pr
Período: 20/08 a 28/08/2022 - 08 e ½ diárias.
colaborador eventual:
- roSilENE daS cHaGaS GoNÇalVES - (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 830452

Portaria Nº 1577/2022 - GaB/seMas 20 de JULHo de 2022
objetivo: Participar do XXiV- Encontro Nacional de comitês de Bacia Hidro-
gráfica do Brasil- ENCOB.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: curuçá/Pa
destino: Belém/Pa e foz do iguaçu/Pr
Período: 20/08 a 28/08/2022 - 08 e ½ diárias.
colaborador eventual:
- ENildo cHarlES MENdES cardoSo - (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 830468
Portaria Nº 1578/2022 - GaB/seMas 20 de JULHo de 2022
objetivo: Participar do XXiV- Encontro Nacional de comitês de Bacia Hidro-
gráfica do Brasil- ENCOB.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: agrovila de areal/Terra alta/Pa
destino: Belém/Pa e foz do iguaçu/Pr
Período: 20/08 a 28/08/2022 - 08 e ½ diárias.
colaborador eventual:
- EdiValdo da SilVa raiol - (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 830485
Portaria Nº1499/2022 - GaB/seMas 12 de JULHo de 2022.
Objetivo: Ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos que com-
põem a força Estadual de combate ao desmatamento, nos municípios 
citados..
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tucuruí/Pa, rurópolis/Pa, Novo Progresso, itaituba/Pa e altamira/Pa
Período:08/07 a 01/08/2022 – 24 e ½ diárias.
Servidores:
- 5954905/1 - dEYSE JacQUEliNE da PaiXao MalcHEr - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 7565492/2 - WilSoN loBaTo MoNTEiro JUNior - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5954940/1 - faBio BENTES PiNHEiro - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 827434
Portaria Nº 1551/2022 - GaB/seMas 14 de JULHo de 2022.
objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com os 
órgãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, nos 
municípios de São félix do Xingu e altamira (aPa Triunfo do Xingu).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, São félix do Xingu/Pa e altamira/Pa(aPa Triunfo do Xingu)
Período: 20/07 a 31/07/2022 – 11 e ½ diárias
Servidores:
- 54181475 - VEra fraNciSca BaTiSTa fErrEira – (delegado)
- 54189365 - EdMilSoN daNiEl doS aNJoS JUNior - (investigador de 
Polícia)
- 5600596 - iZaN dE SoUZa SilVa - (investigador de Polícia)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 828983
Portaria Nº 1763/2022 - GaB/seMas 09 de aGosto de 2022.
Objetivo: Acompanhar o Exmo. Governador do Estado em agenda oficial no 
município de canaã dos carajás.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: canaã dos carajás/Pa
Período: 08/08 a 09/08/2022 – 01 e ½ diária
Servidor:
- 5945727/1 - JoSE MaUro dE liMa o’ dE alMEida - (Secretário de Es-
tado de Meio ambiente e Sustentabilidade)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 837828
Portaria Nº 1764/2022 - GaB/seMas 09 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar da 1ª reunião Extraordinária do fórum regional Per-
manente do Ministério Público do Estado do Pará com a sociedade civil para 
Questões agrárias e fundiárias de 2022.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 04/08 a 05/08/2022 – 01 e ½ diária
Servidores:
- 5961613/1 - lUciaNo loUZada do coUTo – (diretor)
- 5954872/1 - laYSE PErEira faVacHo da rocHa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 837888
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..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria nº. 575 de 09 de agosto de 2022
coNSidEraNdo a instauração da Sindicância investigativa, com a 
nomeação de comissão através da PorTaria nº 470, de 11 de julho de 
2022, publicada no doE n° 35.042 de 12/07/2022.
coNSidEraNdo o memorando n° 03/2022 – comissão de Sindicância, 
datado no dia 08 de agosto de 2022, que faz referência aos fatos apurados 
nos autos do Processo nº 2022/423605, em que a Presidente da comissão 
do Processo, ana cláudia chaves Simoneti, matrícula nº 5885078, solicitou 
a prorrogação, por mais 30 (trinta) dias, do prazo para conclusão dos 
trabalhos.
rESolVE:
art.1º - Prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, para conclusão dos 
trabalhos da PorTaria n° 470, de 11 de julho de 2022, publicada no doE 
n° 35.042 de 12/07/2022, a contar de 11 de agosto de 2022.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 838299
Portaria nº. 561 de 08 de agosto de 2022
art. 1º - designar a servidora raquel de Barros Bezerra, matrícula n° 
57234596, ocupante do cargo de assessor Especial i, para responder como 
primeiro membro responsável pela reclamação no Sistema de informação 
ao cidadão – Sic, em substituição ao servidor Gustavo o’ de almeida de 
Sousa matrícula n° 5959184, designado pela PorTaria nº 569 de 01 de 
outubro de 2021, publicada no doE nº 34.722 de 04/10/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 837936

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº. 571 de 08 de agosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – Matrícula – cargo: átila Santos Brandão – 57210925 – Técnico 
em Gestão de Pesca e agricultura
PTrES: 798689
fonte: 0316009325
Elemento: 33.90.30.. r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
ação: 263374
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 572 de 08 de agosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – Matrícula – cargo: Jossandra carvalho da rocha Pinheiro – 
55585772 – Gerente
PTrES: 798689
fonte: 0316004714
Elemento: 33.90.36.. r$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
Elemento: 33.90.47.. r$ 800,00 (oitocentos reais)
ação: 258186
ação: 258187
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 838279

.

.

diÁria
.

Portaria nº. 567 de 08 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Bragança-Pa, de 09 a 11/08/2022:

servidor objetivo

fábio fonseca filgueira, matrícula nº 
5950032, ocupante do cargo de Motorista.

conduzir equipe técnica da dGBio para realizar consulta Pública e 
apoio logístico de deslocamentos no município, com vistas a criação 

de Unidade de conservação da Natureza na ilha chaú e recategoriza-
ção da Unidade de conservação da ilha canela.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/910526 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 568 de 08 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Santarém e Santana do Tapará-Pa, de 10 a 20/08/2022:

Servidor objetivo
átila Santos Brandão, matrícula nº 

57210925, ocupante do cargo Técnico em 
Gestão de Pesca e aquicultura.

Ministrar curso de Piscicultura para agentes ambientais que atuam 
no Parque Estadual de Monte alegre.

ii - conceder 10,5 (dez e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/931705 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 570 de 08 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Medicilândia-Pa, de 15 a 19/08/2022:

servidor objetivo
andressa Júlia Santos Vasconcelos, 

matrícula nº 5923512, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão ambiental.

orientação técnica para produção de mudas.

cleison dos Santos Vieira, matrícula nº 
900265, ocupante do cargo de Motorista.

Condução de veículo oficial para locomoção da servidora em atividade 
institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/979733 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 838285
Portaria nº 565 de 08 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Mojuí dos campos-Pa, de 08 a 10/08/2022:

servidor objetivo
Weden José Mota da Silva, matrícula nº 5958152, 

ocupante do cargo de Gerente.

Monitorar atividades realizadas com o  agricultorPeterson Silva de Sousa, matrícula  nº 5953423, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental.
Gizele luciana cabral ramos, matrícula nº 5957611, 

ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental.
Paulo césar alves Gonçalves, matrícula nº 

54187118, ocupante do cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 

atividade institucional.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/968171 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº 564 de 08 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Uruará-Pa, de 08 a 12/08/2022:

servidor objetivo

andressa Júlia Santos Vasconcelos, matrícula nº 
5923512, ocupante do cargo de Técnico em Gestão  

ambiental.

Monitoramento de Saf´s implantados e orientação técnica 
para tratos culturais.

cleison dos Santos Vieira,  matrícula nº 900265, 
ocupante do  cargo de Motorista.

Condução de veículo oficial para locomoção da servidora 
em atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/979698 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 563 de 08 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de abaetetuba-Pa, de 09 a 12/08/2022:

servidor objetivo

cleberson da Silva Salomão, matrícula n° 
57204725, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.
Visita Técnica de monitoramento para avaliação dos Sistemas 
Agroflorestais - SAF´s e viveiros florestais implantados nos 

municípios beneficiados pelo PROSAF.Estevam Jorge cavalcante coqueiro, matrícula nº 
57230920, ocupante do cargo de Gerente.

Jefferson de Oliveira Medeiros, matrícula nº 
5953395, ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidores em 
atividade institucional.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/985546 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 562 de 08 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Senador José Porfírio-Pa, de 08 a 12/08/2022:

servidor objetivo

israel alves de oliveira, matrícula  nº 57207773, 
ocupante do cargo de Gerente. orientação técnica para adubação e  nutrição de plantas, 

orientação técnica para poda, técnicas e cuidados pós 
colheita e levantamento de coordenadas geográficas das 

áreas de Safs.alessandra Santos Mota, matrícula  nº 5897625, 
ocupante do cargo de assistente administrativo.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 
atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/982273 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
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Portaria nº. 560 de 08 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Mojuí dos campos-Pa, de 04 a 06/08/2022:

servidor objetivo
Weden José Mota da Silva, matrícula nº 5958152, 

ocupante do cargo de Gerente.

Monitorar atividades realizadas com o  agricultor.Peterson Silva de Sousa, matrícula  nº 5953423, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental.
Ebenezaide Monteiro Pereira, matrícula nº 5950917, 

ocupante do cargo de assessor Especial i.
Paulo césar alves Gonçalves, matrícula nº 

54187118, ocupante do cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 

atividade institucional.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/968135 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 559 de 08 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de São João do araguaia, São domingos do araguaia, Eldorado dos 
carajás e curionópolis -Pa, de 22 a 26/08/2022:

servidor objetivo
Keylah regina Borges, matrícula  nº 5783631, 

ocupante do cargo de Gerente.
Monitoramento e Manutenção nos viveiros.Emmanuell carrolo Sobrinho, matrícula nº 

57200772, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
de Meio ambiente.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/942937 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 558 de 08 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Bragança-Pa, de 09 a 11/08/2022:

servidor objetivo
crisomar raimundo da Silva lobato, matrícula nº 

3253570, ocupante do cargo de diretor.

criação de Unidade de conservação da  Natureza ilha chaú 
no rio caeté e recategorização da Unidade de conservação da 

ilha canela.

Jocilete de almeida ribeiro, matrícula  n° 
57175480, ocupante do cargo de Gerente.

rosigrêde lima da Silva, matrícula nº 5939761, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão am-

biental..
José renan Gaia Galhardo, matrícula nº 5915962, 

ocupante do cargo de assistente Técnico de 
informática

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/910424 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 838027

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria n.º 1458/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP
Belém/Pa, 09 de agosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o contrato nº 126/2022-SEGUP, celebrado com a em-
presa TrUcKVaN iNdÚSTria E coMÉrcio lTda, oriundo do Processo n.º 
2022/627671, disposto na aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 05/2021, 
oriundo do PrEGÃo ElETrÔNico SrP 010/2021-dPE, cujo objeto é a aqui-
sição de 01 (um) Semirreboque adaptado com instalação, mobiliários e 
equipamentos adaptados para funcionamento de unidade móvel, incluindo 
o fornecimento e instalação de todos os seus equipamentos e acessórios, 
inclusive garantia, visando atender as demandas do projeto “SEGUraNÇa 
POR TODO O PARÁ”, de forma itinerante, conforme as especificações técni-
cas e condições estabelecidas no Temo de referência.
CONSIDERANDO o despacho referente à Comissão fiscalizadora do Contrato 
nº 126/2022 - SEGUP/Pa, o qual solicita a revogação da PorTaria nº 
855/2022 - ccc/GaB.SaGa/SEGUP, para que seja reformulada conforme 
indicação abaixo.
coNSidEraNdo que os servidores foram nomeados, através da PorTaria 
n.º 855/2022-ccc/GaB.SaGa/SEGUP de 30.05.2022, publicada no dia 
31.05.2022;

rESolVE:
i - revogar os termos da PorTaria n.º 855/2022-SaGa, de 30.05.2022, 
publicada no dia 31.05.2022, que nomeou os servidores
- Tc PM celton otávio costa de Jesus, Mf: 5807859/1, como Presidente  
da comissão
 - 2º SGT PM Kleber damasceno Santana, Mf: 54193240/1, como  Membro 
da comissão;
- cB PM francisco ribeiro de Menezes Junior, Mf: 57222022/1, Membro 
da comissão;
II - Nomear os servidores abaixo para acompanharem e fiscalizarem a 
execução do contrato administrativo n° 126/2022 - SEGUP/Pa;
- cB PM francisco ribeiro de Menezes Junior, Mf: 57222022/1, como Presidente;
- Tc PM celton otávio costa de Jesus, Mf: 5807859/1, como Membro;
- roalde Gualberto ribeiro Neves filho, Mf: 5787360/3, como Membro;
- antonio carlos dantas Barroso, Mf: 56120, como Membro;
- andré augusto da Silva oliveira, Mf: 5950944, como Membro;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 838326
Portaria Nº 025/2022 – FisP 
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de 
Segurança Pública - fiSP, designada através da PorTaria nº 1.015/2022-
ccG, de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 03.08.2022 e 
rESolUÇÃo nº 002/2022-fiSP, de 03.08.2022, publicada no doE nº 
35.068 em 04.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
 coNSidEraNdo: Processo nº 2022/253901, referente a aTa dE rEGiSTro 
dE PrEÇoS n.º 10.999/2021-PccE do PrEGÃo PrESENcial nº 20210015-
PccE (Polícia civil do ceará), que gerou o coNTraTo nº 017/2022 - fiSP, 
firmado entre este Fundo de Investimento de Segurança Pública - FISP e 
a empresa SiG SaUEr, para aquisição de 400 (quatrocentas) unidades de 
SUBMETRALHADORAS modelo MPX cano 8” - Cal. 9mm, com a finalidade 
de atender as necessidades da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará;
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei nº 
8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a PorTaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor ricardo oliVEira do roSário - dPc - 
Mf: 80845034, para atuar como fiScal, do contrato supramencionado, 
junto a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, visando ao efetivo 
cumprimento das disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer ao fiscal que encaminhe a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou 
fatura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e 
Previdência) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de 
recebimento do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a 
liquidação e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao fiscal, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, antes 
do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as medidas 
competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei nº 8.666/93.
art. 4º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 09 de agosto de 2022.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesa do fiSP

Protocolo: 838092
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1457/2022-saGa Belém, 09 de agosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/974395, e Mem. nº 22/2022-cPl-
SEGUP, de 02.08.2022.
coNSidEraNdo: PorTaria nº 1456/2022-SaGa, de 
05.08.2022,publicada no DOE nº 35.073, de 09.08.2022, que retificou o 
período de gozo de férias da servidora JoYcE KEllE SilVa da coSTa, 
Gerente de integração de Sistemas, Mf 5913794/3, 2021/2022, do 
período de 01.09 a 30.09.2022, para 19.09.2022 a 03.10.2022 (15 dias), 
e 15 dias para 01.11 a 15.11.2022.
r E S o l V E: designar o servidor aldENor coElHo da SilVa, Escritu-
rário, Mf 3279979/1, para responder pelo cargo de Gerente de integração 
de Sistemas, nos referidos períodos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 838347
Portaria Nº 1459/2022-saGa Belém, 09 de agosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/877611, e Mem. nº 42/2022-cEP-
SEGUP, de 11.07.2022.
coNSidEraNdo: PorTaria nº 851/2022-SaGa de 27.05.2022, publicada 
no doE nº 34.988 de 31.05.2022, que concedeu férias a servidora 
SiMoNNE Maria BaSToS MacHado fErrEira, Gerente Técnico 
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Pedagógico de Ensino Profissional, MF 5675014/3, 2021/2022, no período 
de 01.07.2022 a 30.07.2022.
r E S o l V E: designar o servidor cB PM daNilo GilVaNi caBral PaS-
SiNHo, Mf57222258, para responder pelo cargo de Gerente Técnico Peda-
gógico de Ensino Profissional, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 838350
..

coNtrato
.

coNtrato: 20-2022-FisP - exercício: 2022
objeto: aquisição de 06 (seis) unidades de ventilador oscilante de pa-
rede - iTEM 2, para atender às necessidades do instituto de Ensino de 
Segurança Pública do Pará - iESP. Valor Total: r$ 1.489,98 (mil quatro-
centos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos). data da as-
sinatura: 09/08/2022, Vigência: 09/08/2022 à 08/08/2022, Processo nº 
2021/1378675, Edital do P.E. nº 005/2022/fiSP. funcional Programá-
tica: 44.101.06.181.1502.8264, Natureza da despesa: 449052, fonte: 
0141 / 0341. contratada: arGoS lTda, com sede na rua Bahia, nº 1447, 
Bairro do Salto, Blumenau/Sc, cEP 89031-000, devidamente inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 42.262.411/0001-03. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS 
BorGES, diretora e ordenadora de despesas do fiSP. JoNaTHaN PErEi-
ra. arGoS lTda.

Protocolo: 838137
coNtrato: 19-2022-FisP - exercício: 2022
objeto: aquisição de 06 (seis) unidades de lavadora de roupa e 35 (trin-
ta e cinco) unidades de ventiladores de teto, respectivamente, item 1 e 
item 3, para atender às necessidades do instituto de Ensino de Segu-
rança Pública do Pará - iESP. Valor Total: r$ 33.800,00 (trinta e três mil 
e oitocentos reais), sendo r$ 23.055,00 (vinte e três mil e cinquenta e 
cinco reais) destinados para a compra do item 1, e r$ 10.745,00 (dez 
mil, setecentos e quarenta e cinco reais) para a compra do item 3. data 
da assinatura: 08/08/2022, Vigência: 08/08/2022 à 07/08/2022, Proces-
so nº 2021/1378675, Edital do P.E. nº 005/2022/fiSP. funcional Progra-
mática: 44.101.06.181.1502.8264, Natureza da despesa: 449052, fonte: 
0141 / 0341. contratada: r P S dE oliVEira EirEli, com sede na rua fé 
em deus, nº 17, Sala 01, bairro Mangueirão, cEP 66640-520, devidamente 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 41.288.529/0001-30. dPc rENaTa GUrGEl 
SaNToS BorGES, diretora e ordenadora de despesas do fiSP. rENaN 
PaUlo SoarES dE oliVEira. r P S dE oliVEira EirEli.

Protocolo: 838128
coNtrato: 21-2022-FisP - exercício: 2022
objeto: aquisição de 01 (uma) unidade de escada extensível de alumínio e 05 
(cinco) unidades de coletores de lixo, respectivamente, item 6 e item 8, para 
atender às necessidades do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - 
iESP. Valor Total: r$ 5.930,45 (cinco mil, novecentos e trinta mil e quarenta e 
cinco centavos), sendo r$ 1.440,45 (mil quatrocentos e quarenta reais e qua-
renta e cinco centavos) destinados para a compra do item 6, e r$ 4.490,00 
(quatro mil quatrocentos e noventa reais), para a compra do item 8. data 
da assinatura: 09/08/2022, Vigência: 09/08/2022 à 08/08/2022, Processo 
nº 2021/1378675, Edital do P.E. nº 005/2022/fiSP. funcional Programáti-
ca: 44.101.06.181.1502.8264, Natureza da despesa: 449052, fonte: 0141 
/ 0341. contratada: froNT coMErcial lTda ME, com sede na rua dois de 
Setembro, nº 1536, Bairro itoupava Norte, Blumenau/Sc, cEP 89052-003, 
devidamente inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 43.731.740/0001-00. dPc rENa-
Ta GUrGEl SaNToS BorGES, diretora e ordenadora de despesas do fiSP. 
ciNTia rEGiNa do NaSciMENTo SESTrEM. froNT coMErcial lTda ME.

Protocolo: 838146
coNtrato: 22-2022-FisP - exercício: 2022
objeto: aquisição de 03 (três) unidades de containers - iTEM 7, para aten-
der às necessidades do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará 
- iESP. Valor Total: r$ 5.361,81 (cinco mil, trezentos e sessenta e um re-
ais e oitenta e um centavos). data da assinatura: 09/08/2022, Vigência: 
09/08/2022 à 08/08/2022, Processo nº 2021/1378675, Edital do P.E. nº 
005/2022/fiSP. funcional Programática: 44.101.06.181.1502.8264, Nature-
za da despesa: 449052, fonte: 0141 / 0341. contratada: PlaNEJar diSTri-
BUidora E iMPorTadora lTda, com sede na rua das águas, nº 309, Bairro 
independência, Belo Horizonte/MG, cEP 30.666-500, devidamente inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 26.405.348/0001-52. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS Bor-
GES, diretora e ordenadora de despesas do fiSP. lUiZ aNTÔNio da SilVa. 
PlaNEJar diSTriBUidora E iMPorTadora lTda.

Protocolo: 838151
coNtrato: 24-2022-FisP - exercício: 2022
objeto: contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de logradouros públicos em todas as 
unidades da Polícia civil do interior do Estado do Pará, excluindo-se aquelas 
pertencentes à região metropolitana de Belém/Pa, com o fornecimento de to-
dos os materiais, equipamentos e mão de obra. Valor Total: r$ 8.419.958,97 
(oito milhões, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e oito 
reais e noventa e sete centavos). data da assinatura: 08/08/2022, Vigên-
cia: 08/08/2022 à 07/08/2022, Processo nº 2022/525449. ata de registro 
de Preços nº 001/2022 - SEcid, da concorrência nº 026/2021 - cSl/SEcid/
Ma. funcional Programática: 44.101.06.181.1502.7559, Natureza da des-
pesa: 339039, fonte: 0141 e 0341. contratada: QUaliTEcH ENGENHaria 
lTda, com sede na Estrada do Sítio Grande, nº 1.000, Sítio Grande, Paco 
do lumiar/Ma, cEP 65130-000, devidamente inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 69.388.361/0001-53. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES, diretora e 
ordenadora de despesas do fiSP. fláVio HENriQUE SilVa caMPoS. QUali-
TEcH ENGENHaria lTda.

Protocolo: 838226

..

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

 resULtado das ProPostas - toMada de PreÇos Nº 02/2020-FisP
a comissão Permanente de licitações do fundo de investimento de Se-
gurança Pública-fiSP/SEGUP após reunião e análise da documentação de 
propostas das empresas participantes da TP 02/2022-fiSP, cujo objeto é a 
oBra dE rEforMa da dPol do MUNiciPio dE cUrraliNHo/Pa, resolve 
tornar público o resultado do referido julgamento, com base na avaliação 
técnica e sua conclusão, a comissão, à unanimidade dEcidE considerar 
CLASSIFICADAS em definitivo e em ordem crescente de valores as seguin-
tes empresas: Em PriMEiro lugar, a empresa aTiTUdE coNSTrUTora 
EirEli-EPP com a proposta no valor de r$ 863.755,07 ( oitocentos e ses-
senta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos); Em 
SEGUNdo lugar, a empresa oPUS coNSTrUTora EirEli que apresentou 
o valor de r$ 937.458,48 (novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos 
e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos); Em TErcEiro lu-
gar, a empresa PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli com 
o valor de r$ 979.212,62 (novecentos e setenta e nove mil, duzentos 
e doze reais e sessenta e dois centavos); Em QUarTo lugar, a empresa 
NoNa coMÉrcio E SErViÇoS EirEli - ME que apresentou o valor de r$ 
986.428,19 (novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito 
reais e dezenove centavos); Em QUiNTo lugar, a empresa J E coNSTrU-
ÇÃo ciVil E locaÇÃo EirEli, com o valor de r$ 999.847,28 (novecentos 
e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito 
centavos); Em SEXTo lugar, a empresa a 3 ENGENHaria lTda EPP, com o 
valor de r$ 1.013,848,61 (um milhão e treze mil, oitocentos e quarenta e 
oito reais e sessenta e um centavo). Em SÉTiMo lugar, a empresa c liMa 
rEPrESENTaÇÕES ENGENHaria SErViÇoS EirEli, r$ 1.049,991,90 (um 
milhão e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e noventa 
centavos). Em oiTaVo lugar, a empresa B&M coNSTrUTora lTda com o 
valor de r$ 1.067.680,87 (um milhão e sessenta e sete mil, seiscentos e 
oitenta reais e oitenta e sete centavos); Em NoNo lugar, a empresa Eco 
ENGENHaria lTda - EPP com o valor de r$ 1.079.391,76 (um milhão e 
setenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e seis cen-
tavos); Em dÉciMo lugar, a empresa coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS 
dE coNSTrUÇÃo com o valor de r$ 1.091.382,47 (um milhão e noventa 
e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos); Em 
dÉciMo PriMEiro lugar, a empresa aZUl coNSTrUÇÕES EirEli, com o 
valor de r$ 1.103.680,31(um milhão cento e três mil, seiscentos e oitenta 
reais e trinta e um centavos).
as empresas J E construção civil e locação Eireli, c lima representações 
Engenharia Serviços Eireli, Nona comércio e Serviço Eireli, continental 
Service Serviços de construção e a 3 Engenharia ltda Epp, conforme pa-
recer técnico do setor de engenharia da PcPa apresentaram propostas irre-
gulares, sendo assim, foram desclassificadas nesta fase do certame. Con-
soante a decisão acima expendida pela Comissão, fica declarada VENcE-
DORA DESTA LICITAÇÃO a empresa abaixo identificada, classificada em 
primeiro lugar após análise técnica das propostas da aTiTUdE coNSTrU-
Tora EirEli-EPP com a proposta no valor de r$ 863.755,07 ( oitocentos e 
sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos). 
Permanecem os autos franqueados para vistas aos licitantes interessados, 
ficando assim notificadas as empresas do julgamento acima. No prazo legal 
a contar desta publicação, querendo, poderão apresentar recurso adminis-
trativo, correndo igual prazo para eventuais contrarrazões.
a comissão
Belém, 09 de agosto de 2022.

Protocolo: 838500

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1437/2022 –saGa
oBJETiVo: para realizar transporte de servidores.
ProcESSo: 2022/992801
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaUaPEBaS/Pa
PErÍodo: 01 à 02.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
MaJ PM WElliNGToN alaN dE MacEdo cHaVES, Mf: 54185286-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1438/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/953235
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo fEliX do XiNGU E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 01 à 11.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor (ES): NilSoN NEVES SilVa, Mf: 5886724
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1439/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/954182
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraSÍlia/df
PErÍodo: 14 à 19.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor (ES): lUiS JorGE lEal GoNÇalVES, Mf: 5156645
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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Portaria Nº 1440/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/953170
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): GarrafÃo do NorTE E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 05 à 15.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor (ES): alEXaNdrE coSTa dE SoUZa, Mf: 5891588
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1441/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/954090
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraSÍlia/df
PErÍodo: 14 à 19.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM MarcoS aNdrÉ SaNTaNa MoNTEiro, Mf: 
54194872
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 838328

.

.

oUtras MatÉrias
.

reaViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 12/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica 
que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do 
tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo GloBal do 
GrUPo, modo de disputa aBErTo E fEcHado.
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços, 
de forma continua de apoio administrativo, limpeza, conservação, higieni-
zação e manutenção, com fornecimento de mão de obra, todos os mate-
riais, equipamentos e ferramentas necessários, a serem executados nas 
dependências internas e externas dos prédios que integram a Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa Social, conforme especificações estabelecidas 
neste Termo de referência.
daTa da aBErTUra: 23/08/2022.
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), 09 de agosto de 2022.
luciana cunha da Silva
coordenadora do Núcleo de licitação

Protocolo: 837873

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2495/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no artigo 98, 
inciso Viii e o 127, da lei Estadual nº 5.251/1985, considerando a cópia da 
certidão de óbito, matricula nº 066845 01 55 2022 4 00069 054 0014115 
94, expedida pelo cartório do 3º ofício de registro civil e Notas - Bragan-
ça/Pa, do 1º SGT PM rG 18947 BENEdiTo carloS liMa MoraiS, expedi-
da em 03 de agosto de 2022;
rESolVE:
art. 1º EXclUir do serviço ativo da PMPa, o 1º SGT PM rG 18947 BENE-
diTo carloS liMa MoraiS, a contar de 31 de julho de 2022, em virtude 
do seu falecimento.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 08 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 838351

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 2221/21/di/dF, contida no doe nº 34.766 
do dia 16/11/2021; onde Lê-se: Servidor: SGT PM Eliachar Ghisolfi 
francischeto. Leia-se: Servidor: SGT PM Eliachar Ghisolfi Francischetto. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 837991

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 051/2022/dL/PMPa
Pae 2022/752027
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.054.994/0001-42, e a contratada, EXcElENcia EdUcaÇÃo E ENSiNo 
lTda, inscrita sob o cNPJ nº 26.855.539/0001-16.
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica com notória especialização na 
capacitação de agentes públicos na área de licitações e contratos admi-
nistrativos, através da participação de Policiais Militares da corporação no 
“coNGrESSo dE EXcElÊNcia EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBli-
CAS – CONEX 2022”, a fim de capacitar servidores pertencentes à PMPA.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, ii c/c o art. 
13, Vi, da lei nº 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços 
que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(PTrES) – 26/8832 - capacitação dos agentes de segurança pública; Natu-
reza da despesa: 3.3.90.39 – Serviço de PJ; Plano interno: 1050008832c; 
fonte do recurso: 0101 (recurso ordinário).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE – GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 09 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 837937

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 051/2022/dl/PMPa, PaE nº 2022/752027, visando à con-
tratação de pessoa jurídica com notória especialização na capacitação de 
agentes públicos na área de licitações e contratos administrativos, atra-
vés da participação de Policiais Militares da corporação no “coNGrESSo 
dE EXcElÊNcia EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS – coNEX 
2022”, a fim de capacitar servidores pertencentes à PMPA.
Valor: r$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).
Belém - Pa, 09 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 837939

.

.

aPostiLaMeNto
.

7º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 034/2019–
ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
034/2019-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa NorTE TUriSMo 
lTda EPP, cujo objeto consiste na “contratação de Pessoa Jurídica Especia-
lizada Na Prestação de Serviço de agenciamento de Viagens;fica incluída a 
dotação orçamentária abaixo descrita:Programa: 1500 – cidadania, Justiça e 
direitos Humanos; ação (projeto/atividade): 26/6730 - ProErd; Narureza de 
despesa: 33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção; Plano interno: 
22dEMP00351; fonte de recurso: 0101 (recursos ordinário);Belém/Pa, 09 
de agosto de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 838001
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria nº 708/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido arTHUr BEZErra da SilVa, TEN cEl PM, Mf 5817900/1, do efetivo 
do (a) cfaP: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 706/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido rENaTo BraNdÃo dE MoraES filHo, MaJ PM, Mf: 541933711, 
do efetivo do (a) Mosqueiro – 25° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 799/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido EladYr NoGUEira liMa NETo, MaJ PM, Mf:58183461, do efetivo 
do (a) 3° BPM/SaNTarÉM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 727/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido JoÃo HailToN araÚJo dE BriTo, 1º TEN PM, Mf 4220571/1, do 
efetivo do (a) capanema – 11° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria nº 703/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido iVo MarcElo dE BriTo PErEira, 2º TEN PM, Mf 571995812, do 
efetivo do (a) oriximiná – 12° ciPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Be-
zerra, cel QoPM.
Portaria nº 704/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido daNiEl MiraNda BriTo, MaJ PM, Mf 57553871, do efetivo do (a) 
Parauapebas – 23° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSi-
ÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); orde-
nador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 705/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido HarlEY alVES da coSTa, MaJ PM, Mf 541945111, do efetivo do 
(a) Marabá – 4° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 702/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido JaNdErSoN liMa doS SaNToS, caP PM, Mf 571997322, do efetivo 
do (a) castanhal – 5° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); or-
denador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 709/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido JUlio cESar dioGENES aNdradE, caP PM, Mf 572329851, do 
efetivo do (a) Santa isabel – 12° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Presta-
ção de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Be-
zerra, cel QoPM.
Portaria nº 707/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido daViSoN aNdrÉ BaSToS da SilVa, MaJ PM, Mf:5834066/1, do 
efetivo do (a) Bragança – 33° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Be-
zerra, cel QoPM.
Portaria nº 710/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido WElliNGToN alVES NolaSco, MaJ PM, Mf 541868362, do efe-
tivo do (a) Tucuruí – 13° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Be-
zerra, cel QoPM.
Portaria nº 711/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido PEdro YoSHioKa da SilVa, caP PM, Mf 57231749/1, do efe-
tivo do (a) Salinópolis – 1° ciPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Be-
zerra, cel QoPM.
Portaria nº 712/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido EldErBaraN QUEiroZ lEal, MaJ PM, Mf 571996981, do efetivo do 
(a) Tailândia – 6° ciPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSi-
ÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); orde-
nador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 722/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido MarcoS aNTÔNio da SilVa oliVEira, caP PM, Mf: 54192550/2, 
do efetivo do (a) altamira – 16° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Presta-
ção de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Be-
zerra, cel QoPM.
Portaria nº 721/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido roBSoN fariaS VicENTE, caP PM, Mf 571990752, do efetivo do 
(a) redenção – 7° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSi-
ÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); orde-
nador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 720/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido EdEr PErEira dE JESUS, MaJ PM, Mf 541852072, do efetivo do 
(a) conceição do araguaia – 22° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Presta-
ção de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Be-
zerra, cel QoPM.
Portaria nº 719/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido WaNdErlEY coSTa da SilVa, MaJ PM, Mf 58332641, do efetivo do 
(a) Barcarena – 14° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); or-
denador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 718/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido alESSaNdra loPES lEal BaNdEira, MaJ PM, Mf 541926412, 
do efetivo do (a) Paragominas – 19° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Bou-
lhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria nº 717/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido lEoNardo fErrEira dUTra, caP PM, Mf 571991852, do efetivo 
do (a) Monte alegre – 18° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Be-
zerra, cel QoPM.
Portaria nº 716/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido GlEidSoN SaNToS da SilVEira, MaJ PM, Mf 58330001, do efe-
tivo do (a) abaetetuba – 31° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Be-
zerra, cel QoPM.
Portaria nº 715/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido alaN darlES dE VaScoNcEloS MaGalHÃES, TEN cEl PM, Mf 
58178201, do efetivo do (a) rio Maria – 84° Pel. dest./17°BPM: 60(ses-
senta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 
200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 714/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido lUciaNa corrÊa E SilVa, MaJ PM, Mf 541930791, do efetivo 
do (a) rondon do Pará – 11° ciPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Be-
zerra, cel QoPM.
Portaria nº 713/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido EdEr SaNToS araÚJo, MaJ PM, Mf: 57199655/1, do efetivo do (a) 
itaituba – 15° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSi-
ÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); orde-
nador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 725/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido fraNciSco cElSo dE liMa MacHado, cEl PM, Mf 5626510/1, 
do efetivo do (a) aPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 724/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido lEoMar coSTa dE aViZ, TEN cEl PM, Mf: 5808049-1, do efetivo 
do (a) Soure – 8° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSi-
ÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); orde-
nador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 723/2022-dF-sUP FUNdos; 
Suprido carloS EdUardo NUNES dE MElo, caP PM, Mf: 57230732/1, 
do efetivo do (a) Breves – 9° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Be-
zerra, cel QoPM.

Protocolo: 838269
.

diÁria
.

Portaria Nº4341/22/di/dF – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: curuçá-Pa; destino: cachoeira do arari-Pa; 
Período: 30/06/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: 
cB PM Hilton cabral Távora; cPf: 010.014.432-25; Valor: r$126,60. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4342/22/di/dF – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 25 a 26/07/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM 
Eldem Belchiol Brito; cPf: 989.734.792-53; Valor: r$253,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4343/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: São domingos do capim-Pa; Perí-
odo: 07/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: 
cB PM Weslley de Souza Moraes; cPf: 885.408.632-00; Valor: r$126,60. 
cB PM Marlon de oliveira Vidal; cPf: 718.670.902-87; Valor: r$126,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4344/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 30/06 a 
04/07/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: TEN PM Tarciso diniz de lima; cPf: 992.520.822-04; Valor: 
r$1.128,88. SGT PM regisson Moreira do Nascimento; cPf: 657.509.262-
49; Valor: r$1.055,04. cB PM armando Neto Vasconcelos Pinto; cPf: 
007.054.352-61; Valor: r$1.012,80. cB PM iuri luis costa da rocha; cPf: 
002.931.452-61; Valor: r$1.012,80. cB PM Wilhan Silva ferreira; cPf: 
947.420.492-68; Valor: r$1.012,80. Sd PM Wallen Bruno carvalho dias; 
cPf: 019.018.462-02; Valor: r$1.012,80. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4345/22/di/dF – 
objetivo: realizar ações de corregedoria; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 19 
a 20/05/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: TEN cEl PM cesar Gomes Magno; cPf: 443.585.202-00; Va-
lor: r$474,78. TEN PM adivaldo dias Vaz da costa; cPf: 235.277.142-00; 
Valor: r$423,33. TEN PM Gildiomar almada de aguiar; cPf: 391.806.462-
04; Valor: r$423,33. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4346/22/di/dF – 
objetivo: realizar ações de corregedoria; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Muaná-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; 
Período: 20 a 22/06/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 
02 de pousada; Servidores: MAJ PM Kojak Antonio Da Silva Santos; CPF: 
591.825.712-87; Valor: r$633,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4347/22/di/dF – 
objetivo: realizar ações de corregedoria; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Mãe do rio-Pa; destino: Paragominas-
Pa; Período: 22 a 23/06/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimenta-
ção e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Tiago aleixo Nogueira; cPf: 
989.737.112-53; Valor: r$282,22. Sd PM Joel dos Santos Brito; cPf: 
002.093.862-40; Valor: r$253,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4349/22/di/dF – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: São Sebastião da 
Boa Vista-Pa; Período: 18 a 20/07/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM claudio Soares Borges; 
cPf: 303.246.882-53; Valor: r$527,52. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4350/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 02 a 
03/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousa-
da; Servidores: cB PM Paulo Ederson Marques lobato; cPf: 789.150.312-
53; Valor: r$253,20. Sd PM francisco otávio de Souza Viegas; cPf: 
007.480.782-07; Valor: r$253,20. Sd PM luiz adriano Machado alves; 
cPf: 962.130.782-15 ; Valor: r$253,20. caP PM Benedito de Souza Sarja 
Júnior; cPf: 996.074.502-30; Valor: r$253,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4351/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 18/07 a 
03/08/2022; Quantidade de diárias: 16 de alimentação e 16 de pousa-
da; Servidores: SGT PM reginaldo cláudio Velasco azevedo Júnior; cPf: 
489.891.262-15; Valor: r$4.220,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4352/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 18/07 a 
03/08/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 16 de pousa-
da; Servidores: SGT PM denilso Nazaré Tapajós; cPf: 302.963.152-49 
; Valor: r$4.088,28. SGT PM francisco carlos Gomes dos Santos; cPf: 
300.114.692-34 ; Valor: r$4.088,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4353/22/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 14 a 16/06/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM 
Edson Baratinha Pinheiro; cPf: 570.493.002-68; Valor: r$395,64. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4354/22/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Santarém-Pa; destino: faro-Pa; Período: 05 a 09/07/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM 
Jadson da Silva Petronilo; cPf: 005.391.522-42; Valor: r$886,20. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4355/22/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Salvaterra-Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 27 a 29/06/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM 
douglas oliveira da Silva; cPf: 452.119.812-00 ; Valor: r$261,12. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4356/22/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: São Sebastião da Boa Vista-Pa; destino: Belém-Pa; 
Período: 11 a 13/07/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 
01 de pousada; Servidores: SGT PM José alfredo Soares da Silva; cPf: 
442.999.582-68 ; Valor: r$395,64. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4357/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marabá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 10 a 
14/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: MaJ PM Joaquim Batista Barros; cPf: 591.747.652-72; Valor: 
r$1.424,34. SGT PM Manoel Borges da Silva filho; cPf: 627.205.892-68; 
Valor: r$1.186,92. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4358/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 15 a 
18/07/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: cB PM renan Vieira Gibson; cPf: 527.841.422-72; Valor: 
r$886,20. Sd PM francisco otávio de Souza Viegas; cPf: 007.480.782-07; 
Valor: r$886,20. Sd PM luiz adriano Machado alves; cPf: 962.130.782-
15; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4359/22/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Óbidos-Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 28 a 30/06/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
SGT PM João fábio lopes corrêa; cPf: 683.899.492-53; Valor: r$395,64. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4360/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Soure-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 24 a 26/06/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
SGT PM renato antônio da Silva Mesquita; cPf: 361.865.462-68; Valor: 
r$527,52. SGT PM olenilson da Silva Mesquita ; cPf: 295.634.612-15; 
Valor: r$527,52. SGT PM francisco claudemberg fernandes freitas; cPf: 
713.201.722-53; Valor: r$527,52. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4361/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: itaituba-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 23 a 
27/06/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousa-
da; Servidores: SGT PM agamenon da Silva Sousa; cPf: 512.071.092-15; 
Valor: r$1.186,92. Sd PM Wallace Painiu de Souza; cPf: 021.397.572-
62; Valor: r$1.139,40. Sd PM Wanderson de Jesus albano; cPf: 
020.073.252-84; Valor: r$1.139,40. Sd PM leony Serique do carmo; 
cPf: 942.383.592-91; Valor: r$1.139,40. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4362/22/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Mocajuba-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 07 a 08/06/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM 
Estevão Zuriel Silva do Nascimento; cPf: 015.940.982-98; Valor: r$253,20. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4363/22/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: Medicilândia-Pa; Período: 25 
a 27/05/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pou-
sada; Servidores: SGT PM Edivaldo Milton cavalcante da costa; cPf: 
442.439.792-00; Valor: r$659,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4364/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mãe do rio-Pa; Período: 18 a 
20/06/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: SGT PM ananias campos rosa; cPf: 268.321.782-04; Valor: 
r$527,52. cB PM ana Paula ramos Bentes; cPf: 935.648.642-53; Va-
lor: r$506,40. cB PM Paulo alberto franco de Souza; cPf: 884.941.522-
20; Valor: r$506,40. Sd PM francisco carlos Nunes Moraes Junior; cPf: 
017.505.822-95; Valor: r$506,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4365/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: altamira-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 22 a 24/06/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
SGT PM Marcelo cardoso de Jesus; cPf: 392.080.012-53; Valor: r$659,40. 
SGT PM cleiton Silva damaceno; cPf: 427.229.692-20; Valor: r$659,40. 
Sd PM alex rodrigo Paiva Viana; cPf: 982.764.412-20; Valor: r$633,00. 
Sd PM adriano ferreira Moraes; cPf: 016.922.422-88; Valor: r$633,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4366/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: altamira-Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 22 
e 23/06/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pou-
sada; Servidores: TEN cEl PM rodrigo Henrique da Silva E Silva; cPf: 
658.257.482-53; Valor: r$316,52. SGT PM Manoel francinaldo dos Santos 
filho; cPf: 783.854.312-68; Valor: r$263,76. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4367/22/di/dF – 
objetivo: Participar do curso operacional de roTaM; fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Goiânia-
Go; Período: 30/05 a 11/06/2022; Quantidade de diárias: 11 de alimen-
tação e 12 de pousada; Servidores: Sd PM davi Melo dos Santos; cPf: 
016.335.922-94; Valor: r$4.125,28. Sd PM Genivaldo Gomes da cunha; 
cPf: 016.696.402-64; Valor: r$4.125,28. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4368/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: Óbidos-Pa; Período: 22/06 
a 05/07/2022; Quantidade de diárias: 14 de alimentação e 13 de pousa-
da; Servidores: SGT PM Heriberto Viana de Sousa; cPf: 402.886.682-00; 
Valor: r$3.560,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4369/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: afuá-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 13 a 15/06/2022 ; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM 
alessandro corrêa ribeiro; cPf: 528.183.492-49; 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 Nº4370/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Belo Horizonte-BH; Período: 29 a 
30/06/2022 ; Quantidade de diárias: 01 de alimentação, 01 de pousada e 
01 indenização de trasporte; Servidores: caP PM osmarley furtado; cPf: 
777.580.052-68; Valor: r$531,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4371/22/di/dF – 
objetivo: ações de corregedoria; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; 
Período: 18 a 19/05/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 
01 de pousada; Servidores: caP PM carlos Eduardo Nunes de Melo; cPf: 
915.604.382-15; Valor: r$435,21. TEN PM Jean costa da costa; cPf: 
746.060.342-20; Valor: r$423,33. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4372/22/di/dF – 
objetivo: curso Superior de Polícia E Bombeiros Militar-cspbm/2022; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; des-
tino: Marituba-Pa; Período: 03 a 09/07/2022 ; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação, 01 de pousada; Servidores: TEN cEl PM afonso Geomar-
cio alves dos Santos; cPf: 467.136.112-49; Valor: r$1.582,56. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4373/22/di/dF – 
objetivo: ações de Polícia Judiciária Militar; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 01 
a 03/06/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: TEN PM felipe diego lopes da Silva; cPf: 011.942.612-99; 
Valor: r$564,44. SGT PM Benedito Silva azevedo; cPf: 367.173.472-87; 
Valor: r$527,52. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4374/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 02 
/06/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM 
fredy lopes rua; cPf: 998.310.152-15; Valor: r$87,04. Sd PM Gleydson 
assuncao da costa ramos; cPf: 017.681.292-07; Valor: r$85,72. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4375/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Gebson de Sousa ro-
drigues; cPf: 278.648.392-15; Valor: r$696,32. Sd PM alcindo Souza da 
costa; cPf: 653.791.602-04; Valor: r$696,32. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4376/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM cleison carlos Silva 
do rosario; cPf: 615.315.102-72; Valor: r$1.055,04. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4377/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; des-
tino: Maracanã-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM José Maria da cruz 
Júnior; cPf: 721.156.022-34; Valor: r$696,32. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4378/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM diego ricardo Souza da 
cruz; cPf: 029.820.001-56; Valor: r$685,76. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4379/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diá-
rias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Marclei de 
oliveira; cPf: 890.103.452-20; Valor: r$696,32. SGT PM rafael Sestare 
Vasconcelos; cPf: 650.340.662-20; Valor: r$696,32. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4380/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Barcarena-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM fabiana Silva Souza; cPf: 
909.396.032-68; Valor: r$1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4381/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM diego 
lucian dos Santos Bechir; cPf: 023.222.132-41; Valor: r$685,76. Sd PM 
daniel fonseca rodrigues; cPf: 016.612.372-23; Valor: r$685,76. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4382/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
ilha do cotijuba-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM cássio da luz Vidal; 
cPf: 888.674.802-78; Valor: r$685,76. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4383/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM ronildo dos Santos Sil-
va; cPf: 319.700.872-34,; Valor: r$928,40. cB PM renan da Silva Neves; 
cPf: 918.840.632-68; Valor: r$685,76. cB PM Eduardo conceição Silva 
de araújo Júnior; cPf: 882.756.712-72,; Valor: r$685,76. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4384/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM Thiago cardoso Miranda; 
cPf: 005.142.272-73; Valor: r$1.012,80. Sd PM Eduardo Valente Silva; 
cPf: 002.215.692-51; Valor: r$1.012,80. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4385/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM João Nezanildo 
Moraes almeida; cPf: 709.101.622-04; Valor: r$1.055,04. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4386/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém,-Pa; des-
tino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM Wellington leite 
cutrim; cPf: 016.666.352-27; Valor: r$685,76. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3002/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM Mattheus Pires Vieira; 
cPf: 017.435.782-61; Valor: r$685,76. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4388/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Thais Silva costa; cPf: 
886.817.262-34; Valor: r$928,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4389/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM Sergio Henrique Gue-
des da Silva; cPf: 025.569.752-02; Valor: r$1.012,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4390/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM luiz renan da cruz 
costa; cPf: 919.571.762-53; Valor: r$1.012,80. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4391/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará 2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM daniel Souza araújo; 
cPf: 748.355.642-00; Valor: $1.055,04. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4392/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará/2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM robson cabral costa; 
cPf: 750.725.212-49; Valor: r$1.055,04. SGT PM fabio Márcio Santos 
frança; cPf: 737.124.182-72; Valor: r$1.055,04. cB PM Marcone ferreira 
Pereira; cPf: 712.056.082-49; Valor: r$1.012,80. Sd PM Thomas Victor 
castro Goulart; cPf: 019.555.952-59; Valor: r$1.012,80. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4393/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará/2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: São Miguel do Gua-
má-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM lucio Mau-
ro carvalho de Melo Junior; cPf: 849.092.692-15; Valor: r$685,76. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4394/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará/2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópo-
lis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação 
e 04 de pousada; Servidores: SUB TEN PM raimundo de Sousa Pantoja; cPf: 
428.871.862-72; Valor: r$1.055,04. SGT PM débora cristhina oliveira an-
drade; cPf: 912.283.102-97; Valor: r$1.055,04. cB PM renato Monteiro dos 
Santos; cPf: 904.803.762-04; Valor: r$1.012,80. cB PM fábio dos Santos 
oliveira; cPf: 985.563.552-34; Valor: r$1.012,80. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4395/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. adesão do Pará/2022); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CB PM Jefferson Oliveira 
da Silva; cPf: 926.957.282-04; Valor: r$1.012,80. Sd PM davi ribeiro 
Pimenta; cPf: 023.775.262-09; Valor: r$1.012,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4396/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Verão/2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: afuá-Pa; destino: Belém-Pa; 
Período: 11 a 12/07/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 
de pousada; Servidores: SGT PM Ericka Danielle Miranda De Queiroz; CPF: 
839.938.512-34; Valor: r$395,64. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 838511
..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

..

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
contrato n°020/2018 - M. taVeira dos saNtos Ltda – ceoP 
(ceNtro de oLHos do Para)
objeto: alteração da conta Bancária da empresa.
data da assinatura: 08/08/2022
contratada: M. TaVEira doS SaNToS lTda – cEoP (cENTro dE olHoS 
do Para)
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 838361

..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria N°137/iN/coNtrato, de 01 de aGosto de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/883272
contrato n° 099/2022
fiscal do contrato: 1° SGT BM afoNSo riBEiro da coSTa, Mf: 
5428599/1.
fiscal Suplente do contrato: 3° SGT BM NElSoN loBaTo aBrEU, Mf: 
5623472-1.
objeto: forNEciMENTo dE áGUa MiNEral NaTUral.
Valor: r$ 73.000,00 (setenta e três mil reais)
Vigência: Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli
cNPJ: 37.170.992/0001-05.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 838075
eXtrato da Portaria N°135/iN/coNtrato, de 05 de aGosto de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/1302316,
contrato n°113/2022
Presidente: 3º SGT BM oTHoNiEl alEXaNdriNo fErrEira, Mf: 
57218006/1
Membro: 3º SGT QBM EMaNUEl loBaTo rodriGUES, Mf: 54185198/1
Membro: Sd QBM carloS HENriQUE BarBoSa alcolUMBrE, Mf: 
5932508/1
Suplente: Sd QBM WallaN criSTHiaN alMEida BraGa, Mf: 5932484
objeto: contratação empresa especializada de Engenharia, visando à exe-
cução dos serviços projetados e especificados, incluindo todas as despe-
sas com fornecimento de materiais, fretes e mão de obra necessários, 
ferramental, equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, 
cessão técnica, licenças inerentes às especialidades, testes e comissiona-
mentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros necessários para a 
rEforMa E aMPliaÇÃo do Bloco oPEracioNal E acoModaÇÕES No 
QUarTEl coMaNdo GEral.
Valor: r$ 1.003.348,60 (um milhão, três mil, trezentos e quarenta e oito 
reais, sessenta centavos)
Vigência: Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTd EPP
cNPJ: 18.409.353/0001-05.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 837902
eXtrato da Portaria N°136/iN/coNtrato, de 05 de JULHo de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2021/1303034
contrato n°: 114/2022
Presidente: 3º SGT BM oTHoNiEl alEXaNdriNo fErrEira, Mf: 
57218006/1
Membro: 3º SGT QBM EMaNUEl loBaTo rodriGUES, Mf: 54185198/1
Membro: Sd QBM carloS HENriQUE BarBoSa alcolUMBrE, Mf: 
5932508/1
Suplente: Sd QBM WallaN criSTHiaN alMEida BraGa, Mf: 5932484
objeto: contratação empresa especializada de Engenharia, visando à exe-
cução dos serviços projetados e especificados, incluindo todas as despe-
sas com fornecimento de materiais, fretes e mão de obra necessários, 
ferramental, equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, 
cessão técnica, licenças inerentes às especialidades, testes e comissiona-
mentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros necessários para a 
coNSTrUÇÃo do PÓrTico E NoVo PrÉdio da GUarda.
Valor: r$ 1.028.006,04 (um milhão, vinte e oito mil, seis reais e quatro 
centavos).
Vigência: Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTd EPP
cNPJ: 18.409.353/0001-05.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 837900
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº: 099/2022
eXercÍcio: 2022
objeto: forNEciMENTo dE áGUa MiNEral NaTUral
origem: Edital de licitação N°012/2020 (Pregão Eletrônico)
data da assinatura: 01/08/2022
Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 – fundo dos Bombeiros.
funcional Programática: 06.182.1502.7701 - adequação de Unidades do 
cBMPa.
Elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007701c
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Valor Global: r$ 73.000,00 (Setenta e três mil reais).
Vigência: 01/08/2022 aTÉ 01/08/2023
contratada: Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli.
cNPJ: 37.170.992/0001-05.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 838068
eXtrato do coNtrato Nº: 113/2022
eXercÍcio: 2022
objeto: contratação de empresa especializada de Engenharia, visando à 
execução dos serviços projetados e especificados, incluindo todas as des-
pesas com fornecimento de materiais, fretes e mão-de-obra necessários, 
ferramental, equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, 
cessão técnica, licenças inerentes às especialidades, testes e comissio-
namentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros necessário para 
a reforma e ampliação do Bloco operacional e acomodações no Quartel 
comando Geral.
origem: rdc ElETrÔNico N° 04/2022 e Processo Eletrônico 
2022/1302316.
data da assinatura: 05/08/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0301000000 - Superavit do Tesouro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 - adequação de Unidades do cBMPa.
Elemento de despesa: 449051 - obras e instalações
Plano interno: 105rBlcacBE
Valor Global: r$ 1.003.348,60 (um milhão, três mil, trezentos e quarenta 
e oito reais, sessenta centavos).
Vigência: 05/08/2022 aTÉ 05/08/2023
contratada: coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTd EPP.
cNPJ: 18.409.353/0001-05
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 837897
eXtrato do coNtrato Nº: 114/2022
eXercÍcio: 2022
objeto: contratação de empresa especializada de Engenharia, visando à 
execução dos serviços projetados e especificados, incluindo todas as des-
pesas com fornecimento de materiais, fretes e mão-de-obra necessários, 
ferramental, equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, 
cessão técnica, licenças inerentes às especialidades, testes e comissiona-
mentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros necessários para a 
construção do Pórtico e novo prédio da Guarda.
origem: rdc ElETrÔNico N° 03/2022 – cBMPa e Processo Eletrônico 
2021/1303034.
data da assinatura: 05/08/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0301000000 – Superávit doTesouro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cBMPa.
Elemento de despesa: 449051 – obras e instalações.
Plano interno: 105cGUaGaBE
Valor Global: r$ 1.028.006,04 (um milhão, vinte e oito mil, seis reais e 
quatro centavos)
Vigência: 05/08/2022 aTÉ 05/08/2023
contratada: coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTd EPP
cNPJ: 18.409.353/0001-05.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 837893

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

 eXtrato de terMo aditiVo
Termo aditivo: 2. contrato: 069/2021-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Esta-
do do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. refrigeração chama azul. cNPJ 
nº 07.850.772/0001-61. objeto: acréscimo de 25% do valor do contrato. 
data da assinatura: 02/08/2022. Vigência: 02/08/2022 à 30/06/2023. Va-
lor: r$=414.524,32. orçamento: Programa de Trabalho Natureza da despesa 
fonte de recurso origem do recurso. 40101.06.122.1297.8338.339039.0
101. Estadual. Processo nº 2022/543743. contratada: refrigeração chama 
azul. Endereço: rua otávio rÔla, Nº 771, Bairro: conquista. cidade de rio 
Branco/ac. ordenadora responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 838280

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de coNVaLidaÇÃo do coNtrato Nº 341/2022-Pc/Pa
termo de convalidação
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais.
considerando, os termos do art. 37, da constituição federal de 1988, que 
dispõe que a administração Pública obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
considerando, que o princípio da segurança jurídica também baliza os atos 

da administração Pública, notadamente em suas relações contratuais;
considerando, o que dispõe o art. 55, da lei nº. 9.784/99, aplicada subsi-
diariamente aos demais entes federados, no que couber, tocante ao insti-
tuto da convalidação de atos administrativos;
considerando, o que reza o acórdão do Plenário nº 610/2016, o Tribunal 
de Contas da União que reafirmou jurisprudência anterior no sentido de 
que “[…] a publicação de termos aditivos fora do prazo legal consiste em 
defeito passível de convalidação, até mesmo porque o art. 61, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, define a citada publicação 
como condição de eficácia, e não de validade, dos contratos e dos respec-
tivos aditamentos”;
considerando, a PorTaria nº 182/2020-dG/PcPa de 28 de outubro de 
2020, publicado no doE nº 34.394 de 04 de novembro de 2020.
considerando, o contrato nº 341/2022-Pc/Pa, celebrado entre Polícia ci-
vil do Estado do Pará e a empresa BraSofTWarE iNforMáTica lTda, 
referente a não publicação do Extrato do contrato dentro do prazo de 10 
dias, conforme consta no Processo nº 2022/229053, após a publicação do 
Contrato no Diário Oficial do Estado , em decorrência de ERRO MATERIAL;
considerando, que o contrato nº 341/2022-Pc/Pa, trata de contratação da 
empresa BraSofTWarE iNforMáTica lTda .
considerando, que não houve prejuízo para a empresa BraSofTWarE iN-
forMáTica lTda
rESolVE:
com fundamento em todas as circunstâncias acima delineadas e, ainda 
na lei nº. 9.784/99 e lei nº 8.666/93, coNValidar o VÍcio SaNáVEl, 
consistente na extemporaneidade da ausência da publicação no Diário Ofi-
cial do Estado, no prazo devido, Processo nº 2022/229053 do contrato nº 
341/2022-PC/PA, descrito acima, ficando convalidada a publicação no DOE 
nº 35.012 de 20/06/2022.
Para tanto, determino que o presente Termo de convalidação, seja enca-
minhado aos autos do Processo administrativo nº. 2022/229053, referente 
contrato nº 341/2022-Pc/Pa, assentados no departamento de licitação 
e contratos, que por sua vez, o presente termo deverá ser publicado na 
íntegra, desta feita, figurando como representante da parte contratante 
– Polícia civil do Estado do Pará, por sua chefe de Gabinete do delegado 
Geral delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo.
Gabinete do delegado Geral de Polícia do Pará, aos cinco dias do mês de 
agosto de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
cHEfE dE GaBiNETE do dElEGado GEral da PolÍcia ciVil

Protocolo: 838286

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 230/22-GaB/dGPcP de 08 de aGosto de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n°2022/993209.
r E S o l V E:
designar o servidor JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo, Perito cri-
minal, matrícula n°5156823/1, para responder pela Gerência do Nú-
cleo de fonética forense, GEP-daS-011.2, no período de 01.09.2022 a 
15.09.2022, em virtude de férias do titular do cargo. (ibsen rodrigues 
Maciel, Mf:5958527/1).
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 08 de agosto de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 837955

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Pae nº 2022/307444 / Pregão eletrônico nº 054/2022 - PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
(PaE nº 2022/307444), bem como as disposições do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 054/2022 – PcEPa, que tem como objeto a aQUiSiÇÃo da 
crEaTiVE cloUd da adoBE, para atender as necessidades da Gerência de 
Fonética Forense da Polícia Científica do Pará (PCEPA), RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:

 eMPresas/ cNPJ iteM VaLor totaL

1
MaPdaTa-TEcNoloGia, iNforMáTica E 

coMÉrcio lTda
cNPJ nº 66.582.784/0001-11 1

r$ 59.680,00
(cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta 

reais)

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
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designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta Po-
lícia Científica do Pará.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 09 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 838201
Pae nº 2022/737706 / Pregão eletrônico nº 053/2022 – PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
(PaE nº 2022/737706), bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 053/2022 – PcEPa, que tem objeto a aQUiSiÇÃo dE Ma-
TErial Para ProTEÇÃo, acoNdicioNaMENTo E EMBalaGEM dE ca-
dáVErES (Saco Para rEMoÇÃo dE cadáVEr) para atender as necessi-
dades da sede, Unidades regionais e Núcleos avançados da Polícia cien-
tífica do Pará (PCEPA), para fins de abastecimento do almoxarifado cen-
tral por um período de 12 (doze) meses, rESolVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:

 eMPresas/ cNPJ iteM VaLor totaL

1
UMariZal officE coMÉrcio dE EPi E

SErViÇoS
cNPJ nº 09.243.146/0001-32

1 r$ 131.712,00 (cento e trinta e um mil 
setecentos e doze reais)

 ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que in-
teressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta 
Polícia Científica do Pará.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, Pa, 09 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarElHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 838509

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

 Pae nº 2022/307444 / Pregão eletrônico nº 054/2022 - PcePa
A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA nº 143/2022 de 
19/05/2022 - GaB/dG/PcP, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
(art. 3º, iV, da lei 10.520/02), e após a constatação do cumprimento das 
exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 054/2022 – PcEPa, 
que tem como objeto a aQUiSiÇÃo da crEaTiVE cloUd da adoBE, 
para atender as necessidades da Gerência de fonética forense da Polícia 
Científica do Pará (PCEPA), RESOLVE:
i - adJUdicar o item deste certame para a empresa:

 eMPresas/ cNPJ iteM VaLor totaL

1
MaPdaTa-TEcNoloGia, iNforMáTica E 

coMÉrcio lTda
cNPJ nº 66.582.784/0001-11 1

r$ 59.680,00
(cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta 

reais)

 lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial

Protocolo: 838200
Pae nº 2022/737706 / Pregão eletrônico nº 053/2022 – PcePa
A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA nº 143/2022 de 19/05/2022– 
GaB/dG/PcP, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, da 
lei 10.520/02), e após a constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao Pregão Eletrônico nº 053/2022 – PcEPa, que tem como obje-
to a aQUiSiÇÃo dE MaTErial Para ProTEÇÃo, acoNdicioNaMENTo E 
EMBalaGEM dE cadáVErES (Saco Para rEMoÇÃo dE cadáVEr), para 
atender as necessidades da sede, Unidades regionais e Núcleos avan-
çados da Polícia Científica do Pará (PCEPA), para fins de abastecimen-
to do almoxarifado central por um período de 12 (doze) meses, rESolVE:
i - adJUdicar o item deste certame para a seguinte empresa:

 eMPresas/ cNPJ iteM VaLor totaL

1
UMariZal officE coMÉrcio dE EPi E

SErViÇoS
cNPJ nº 09.243.146/0001-32

1 r$ 131.712,00 (cento e trinta e um mil 
setecentos e doze reais)

Maria do Socorro da SilVa dE alMEida
Pregoeira Oficial

Protocolo: 838506

.

.

diÁria
.

Portaria n°. 1376/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 31/07/2022 a 01/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar NEcroPSia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria n°. 1378/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 27/07/2022 a 28/07/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na NEcroPSia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior
Portaria n°. 1389/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 23/07/2022 a 24/07/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na NEcroPSia.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior
Portaria n°. 1388/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 19/07/2022 a 20/07/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na NEcroPSia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 838443
Portaria n°. 1456/ 2022
HEiTor caPEla SaNJad
MaTrÍcUla: 5922805/2
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 23/07/2022 a 27/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior
Portaria n°. 1293/ 2022
JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo
MaTrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
lEiliaNE carValHo PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5898775
carGo: auxiliar operacional
liliaN JaNE arGolo ParEdES
MaTrÍcUla: 5129990/1
carGo: Perito criminal
cidadE: SalVaTErra - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 22/07/2022 a 25/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1515/ 2022
PaUlo SÉrGio fErrEira oZEla
MaTrÍcUla: 5156777/1
carGo: Perito criminal
cidadE: cacHoEira do arari - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 01/08/2022 a 05/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1449/ 2022
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: rEdENÇÃo - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 24/07/2022 a 31/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 838458
Portaria n°. 801/ 2022
Márcia dE NaZarÉ BarBoSa dE Sá
MaTrÍcUla: 5130204/2
carGo: Perito criminal
cidadE: campinas/ SP
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 17/05/2022 a 20/05/2022
oBJETiVo: Participar do XXVi congresso Nacional de criminalista.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHa
Portaria n°. 1232/ 2022
aNa Maria raBElo coSTa
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
dUrVal SaNTaNa cordEiro filHo
MaTrÍcUla: 5923280/1
carGo: Motorista
fErNaNdo doUGlaS JardiM SaNToS
MaTrÍcUla: 54188040/1
carGo: Perito criminal
MaNoEl coSTa SaNTa BrÍGida filHo
MaTrÍcUla: 54194454/2
carGo: Motorista
rodriGo loPES da coSTa
MaTrÍcUla: 54189294
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WaGNEr dE SoUSa SoSiNHo
MaTrÍcUla: 5888229/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/07/2022 a 20/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior
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Portaria n°. 1302/ 2022
MarcoS PaUlo UcHoa da SilVa
MaTrÍcUla: 5914930
carGo: Gerente
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 29/07/2022 a 01/08/2022
oBJETiVo: 0PEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1542/ 2022
HEiTor caPEla SaNJad
MaTrÍcUla: 5922805/2
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 31/07/2022 a 01/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 838455
Portaria n°. 1260/ 2022
daNiEl alVES JaTi
MaTrÍcUla: 5958574/1
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 11 1/2 (onze e meia) PErÍodo: 20/07/2022 a 31/07/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1278/ 2022
arNaldo aUGUSTo alMEida dE SoUZa JÚNior
MaTrÍcUla: 5832144/1
carGo: Perito criminal
doUGlaS Vidal diaS cic: 558.359.882-49
MaTrÍcUla: 57220780/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diáriaS: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 18/07/2022 a 28/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia VEicUlar.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1312/ 2022
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 12 1/2 (doze e meia) PErÍodo: 20/07/2022 a 01/08/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 838461

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 231/22-GaB/dGPcP de 08 de aGosto de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Memo. N° 12/2022 
- Gi/PcP.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias do servidor EUrico oliVEira da rocHa, Perito 
criminal, matrícula n°5157099/2, no período de 01.08.2022 a 30.08.2022, 
concedida pela PorTaria N°189/2022-GaB/dGPcP de 29.06.2022, publicada 
no doE nº 35.030 de 01.07.2022, para posterior gozo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 08 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 837944
Portaria N° 229/22-GaB/dGPcP de 08 de aGosto de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/970293.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias do servidor MarcElo MoraES, Perito 
criminal, matrícula n°54185853/1, no período de 16.08.2022 a 30.08.2022, 
concedida pela PorTaria N°189/2022-GaB/PcPPa de 29.06.2022, publicada 
no doE nº 35.030 de 01.07.2022, para 16.09.2022 a 30.09.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 08 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 837910

..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 131/2022-cGd/diVersos 
Belém, 04 de agosto de 2022.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial
do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes ao corregedor chefe para 
instauração de Processo de Sindicância
investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 01/2022-SiNd.
iNVESTiGaTiVa, de 04.08.2022 subscrito pela
presidente da comissão, lissandra cecília Martins Erero, por meio do qual 
solicita e justifica a necessidade de novo
prazo para a conclusão da Sindicância investigativa nº 2022/365566.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 30 dias, o prazo da Sindicância investigativa instituída 
pela PorTaria nº 013/2022-cGd/SiNd. iNVESTiGaTiVa, publicada no 
doE nº 35.020, de 24 de junho de 2022, para a conclusão dos trabalhos, 
a contar de 04 de agosto de 2022;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedora chefe - dETraN/Pa.
Portaria 032/2019-dG/cGP
PorTaria Nº 128/2022- SiNd. iNVESTiGaTiVa/diVErSoS Belém, 27 de 
julho de 2022
a corregedora chefe, em exercício do departamento de Trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo a delegação de competência de que dispõe a PorTaria 
nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, publicada no doE nº 33400, em 22 de 
junho de 2017.
coNSidEraNdo os autos da Sindicância investigativa nº 2021/775367, 
instaurada através da PorTaria 09/2021 - cGd/SiNd. iNVESTiGaTiVa, 
PUBlicada No doE 34. 655, em 30 dE JUlHo dE 2021, para apurar 
possíveis irregularidades nos atos e condutas de servidores deste 
departamento de Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 27/2022 - corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu o relatório final da comissão Sindicante, pelos funda-
mentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo tendo em vista a 
insuficiência de provas.
r E S o l V E:
i– acaTar o relatório da comissão Sindicante e o Parecer correicional n° 
27/2022 – corrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo da Sindicância investigativa nº 
2021/775367, instaurada através da PorTaria 09/2021 - cGd/SiNd. 
iNVESTiGaTiVa, PUBlicada No doE 34. 655, em 30 dE JUlHo dE 2021, 
com fundamento do art. 201, i da lei 5.810/94.
iii– À Secretaria da corregedoria Geral do dETraN para que adotem as 
providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MariSE PaES BarrETo MarQUES
ProcUradora aUTárQUica-dETraN/Pa
rESPoNdENdo PEla corrEGEdoria
PorTaria N°2948/2022-dG/cGP

Protocolo: 837929
Portaria Nº 134/2022-cGd/Pad/diVersas, de 08/08/2022.
a corregedora-chefe, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e …
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07/06/2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor-chefe para instauração de sindicância, 
investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do MEMoraNdo 06/2022-cPad de 08 de 
agosto de 2022, subscrito pelo Presidente do colegiado processante, Sr. 
fernando Zanuto ferrari, no qual solicita e fundamenta a necessidade de 
recondução, por mais 60 (sessenta) dias, dos trabalhos apuratórios da 
comissão designada pela PorTaria nº 21/2021 – cGd/Pad, de 13/08/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.679 de 24/08/2021, atinente ao 
Processo administrativo Eletrônico - PaE (Pad nº 2021/885392), conforme 
disposição do artigo 208, “caput”, da lei nº 5.810/94.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir, por mais 60 (sessenta) dias a tríade processante 
instituída pela PorTaria n° 21/2021 – cGd/Pad, de 13/08/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.679 de 24/08/2021, a contar 
da data de 18/08/2022;
ii – ENcaMiNHar à coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à co-
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ordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para 
o pleno cumprimento do presente ato.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora-chefe dETraN/Pa
Portaria Nº 135/2022-cGd/Pad/diVersas, de 08/08/2022.
a corregedora-chefe, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e …
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07/06/2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor-chefe para instauração de sindicância, 
investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do MEMoraNdo 03/2022-cPad de 08 de 
agosto de 2022, subscrito pelo Presidente do colegiado processante, Sr. 
fernando Zanuto ferrari, no qual solicita e fundamenta a necessidade de 
recondução, por mais 60 (sessenta) dias, dos trabalhos apuratórios da 
comissão designada pela PorTaria nº 23/2021 – cGd/Pad, de 13/08/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.679 de 24/08/2021, atinente ao 
Processo administrativo Eletrônico - PaE (Pad nº 2021/886858), conforme 
disposição do artigo 208, “caput”, da lei nº 5.810/94.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir, por mais 60 (sessenta) dias a tríade processante 
instituída pela PorTaria n° 23/2021 – cGd/Pad, de 13/08/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.679 de 24/08/2021, a contar 
da data de 18/08/2022;
ii – ENcaMiNHar à coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à co-
ordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para 
o pleno cumprimento do presente ato.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora-chefe dETraN/Pa

Protocolo: 838487

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 3369/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 05/08/2022.
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 solicitação constante do Memº 92/2022-GEdoE-
dETraN, datado de 07/07/2022, e demais despachos no Processo 
2022/868210,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor andré Pereira de araújo, assistente de Trânsito, ma-
trícula 57198727/1, para responder pela Gerência da cirETraN “B” de 
dom Eliseu, no período de 08/08 a 06/09/2022, durante as férias da titular.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor a partir 08/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 3257/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 29/07/2022.
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 solicitação constante do Memº 45/2022-GEMEd-
dETraN, datado de 01/07/2022, e demais despachos no Processo 
2022/837314,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JoSÉ dE alMEida SalES, auxiliar Técnico, matrícula 
3226000/1 para responder pela Gerência da cirETraN “B” de Medicilân-
dia, no período de 01/08 a 30/08/2022, durante as férias da titular.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor a partir de 01/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 838238

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3303/2022-daF/cGP, de 03/08/2022
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/953812;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Paloma Mendes dos Santos, matrícula nº 5958758/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
gencias e de pronto pagamento decorrente de atividades diárias de fiscali-
zação de trânsito desenvolvidas no municipio de Goianésia do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 01 à 17/08/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3330/2022-daF/cGP, de 04/08/2022
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/959270;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jorge Henrique Santos lima, matrícula nº 3261743/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergen-
cias e de pronto pagamento, e locomação nos municipios de Salvaterra, 
Soure, cachoeira do arari, Santa cruz do arari.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 15/08 à 28/08/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 838089

.

.

diÁria
.

Portaria nº 3315/2022-daF/cgp, Belém, 03/08/2022.
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 2022/955416;
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 Acará no período de 18/08 à 01/09/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para acompanhar 
os trabalhos da empesa que fará a pesagem de veiculo de carga na balança 
localizada no referido municipio.

NoMe MatricULa

adenor de Jesus Guedes 54186678 /3

rosana abreu fernandes 57226481 /1

Marcela de Jesus Pinheiro 57228952 /1

Karine Monik Almeida da Costa 57226816 /1

raimundo daniel Santos da Silva 57200355 /1

Gilvan rabelo Normandes 57193929 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 838244
Portaria nº 3295/2022-daF/cgp, de 03/08/2022
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 2022/957007;
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 
redenção para o município de Santana do araguaia no período de 11 à 
25/08/2022 a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ção de fiscalização de Trânsito em cumprimento a programação da dTo.

NoMe MatricULa

davi de castro e Silva 57201909/1

Everaldo cunha da Silva 5822661/2

raoni daniel dias da Silva 57205774/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3297/2022-daF/cgp, de 03/08/2022
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 2022/956498;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZESSEiS E MEia (16 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Capanema para os municípios de VISEU – 08/08 a 24/08/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.
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NoMe MatricULa
Bruno lucas de freitas 57201366/1

Elizângela da Silva Veras de oliveira 57201949/1
leandro oliveira Souza 57201362/1
raphael rocha Mesquita 57201378/1
renata Sousa da Silva 57201382/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3298/2022-daF/cgp, de 03/08/2022
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 2022/956457;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de MARITUBA – 16/08 a 31/08/2022, a fim de 
desenvolver ações de controle de veículo, fiscalização de trânsito e ações 
determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa
Bárbara de cássia ferreira Moreira 57226452/1
clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741/3

allan Soares Monteiro 57200349/1
inês Maria Miléo Guerreiro 8080089/1
fabrício Gomes de oliveira 54192712/2

antonio robson cascaes dantas 57217207/2
alexandre caetano de Sousa 57209138/1
luis antonio Pinheiro cardoso 57230582/1

Sávio Marcelo oliveira Henriques 57226858/1
Jorge Eduardo Prazer da conceição 57226691/1

inaldo carlos costa araujo 57211166/2
deninson Henrique Monteiro Maia 57200271/1

luana aline cardoso leitão 54192725/2
João das Merces oliveira Júnior 57226382/1

Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687/2
antonia Pereira de oliveira coelho 57226492/1
Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231/1

liliane ferreira Pontes 5945397/1
Karina Sant’ana aleixo 57226498/1

Edmilson Juarez dos Santos Borges 5843219/2
inivens Nazaré dos Santos andrade 57198613/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3299/2022-daF/cgp, de 03/08/2022
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 2022/956248;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de TAILÂNDIA – 19/08 a 01/09/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, desenvolver 
ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

NoMe MatricULa
daniel Souza campelo 57190500/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3301/2022-daF/cgp, de 03/08/2022
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 2022/955665;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SANTA BÁRBARA – 18/08 a 01/09/2022, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito em cumprimento ao cronogra-
ma de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

NoMe MatricULa
Kelly Maia Santana 57228950/1

andré dos reis Piquet 57198260/1
ivan luis da conceição Jaster 57198279/1
rosivaldo oliveira de Sousa 57193604/2

Sandro araújo da costa 57211244/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria nº 3310/2022-daF/cgp
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/956200;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Tailândia no período de 18/08 à 01/092022, a fim de rea-
lizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, desenvol-
ver ações determinadas pela dTo, em especial para acompanhar os trabalhos 
da empesa que fará a pesagem de veiculo de carga na balança localizada no 
referido municipio conforme Oficio nº 681/2019-GAB/SETRAN.

NoMe MatricULa
Marcos allan dos Santos Brito 57232048/1

Britis Helena Valente do carmo 57202136/2
Bruno Moreira dos Santos calumby 57198289/1

Jofre costa e cunha 54191302/2
Mauro Moura da Silva 54195728/2

Klécio de Tarcio Brito Pereira 57214999/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3311/2022-daF/cgp, de 03/08/2022
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 2022/956221;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias ao servidor abai-
xo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o 
município de Tailândia no período de 18/08 à 31/08/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, desenvolver 
ações determinadas pela dTo, em especial para acompanhar os trabalhos 
da empesa que fará a pesagem de veiculo de carga na balança localizada no 
referido municipio conforme Oficio nº 681/2019-GAB/SETRAN.

NoMe MatricULa
alcir ferreira Quadros 57227594/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3312/2022-daF/cgp, de 03/08/2022
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 2022/955444;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Acará no período de 19/08 à 01/09/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para acompanhar 
os trabalhos da empesa que fará a pesagem de veiculo de carga na balança 
localizada no referido municipio.

NoMe MatricULa
Maria de lourdes ferreira Batista 54187987/3

Walmero Jesus costa 57226865/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3316/2022-daF/cgp, de 03/08/2022
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 2022/953947;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e um e meia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Paragominas – 16 à 21/08/2022, dom 
Eliseu – 22/08 à 01/09/2022, Mãe do rio/Belém – 02/09 à 06/09/2022, a 
fim de realizar fiscalização do objeto do Contrato nº 049/2019, executar a 
instalação de equipamentos de refrigeração na nova agencia de dom Eliseu 
e efetivar demais serviços que se fizerem necessários no que tange aos 
sistemas de refrigeração nos municipios acima citados.

NoMe MatricULa
alan rafael Menezes do Vale 57193607/1

Jacó Epifânio dos Santos 80845612/1
francisco de assis Bentes Nahmias 80845491/1

Jailson ferreira Pereira chaves 57196175/1
adaias de oliveira Santos 57226609/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 838087
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Portaria nº 3307/2022-daF/cGP, de 03/08/2022.
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 2022/956745;
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 Marituba no período de 18/08 à 01/09/2022, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trân-
sito, desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender 
ao longo do trecho (Km-0 ao K-18) da rodorvia Br-316, em cumprimento 
ao convênio nº 003/2018-Srfrf-Pa.

NoMe MatricULa
Paulo roberto c. Barroso 57227620 /1
ademilton Vaz de Quadros 57230538 /1
Mauro luiz da Silva costa 57194178 /2

Eudo Mamede da costa Junior 57212965 /2
alberto Jansen ferreira 57231977 /1

osvaldo Batista de oliveira Junior 57194796 /2
Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226 /1
Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2

fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715 /2
Benedito Nascimento Sidônio 57226314 /1

Normando Queiroz Borges 57194381 /2
antonio luiz rodrigues Neri 54187949 /2

luciano Batista Santos Braga 57201668 /2
José roberto dos S. ferreira 57208054 /1

Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558 /1
daniel figueiredo Guerreiro 57198721 /1

Marcus roberto Saldanha Batista 57228955 /1
Willy de Souza Pena 57198712 /1

adenilson Martins Nascimento 54193763 /3
José Humberto daniel lisboa 5557135 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3339/2022-daF/cGP, de 04/08/2022.
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/954211;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José ribamar Silva lima, matrícula nº 773492 /3, no cargo de analista 
adm. finanças, lotado na rENaiNf.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
300,00 (TREZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
gencias e de pronto pagamento, com passagens rodoviárias de fluviais 
necessária ao deslocamento do servidor que irá ministrar treinamento do 
Sistema rENaiNf, no municipio de Monte alegre.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-300,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 15/08 à 09/09/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria nº 3292/2022-daF/cGP, de 03/08/2022.
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 2022/956723;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oNZE E MEia (11 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Itaituba para os municípios de RURÓPOLIS – 08/08 a 19/08/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
Jairo Nogueira da costa 57201191 /1

Kátia da Silva Sá 57214238 /2
Marcos aurélio castro feitosa 57201534 /1

Willian cândido félix 57224024 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria nº 3357/2022-daF/cGP, de 04/08/2022.
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 2022/973401;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Paragominas 
para o município de Dom Eliseu no período de 11 à 28/08/2022, a fim de de-
semvolver suas atividades funcionais em operação de fiscalização de trânsito, em 
cumprimento a programação ações da dTo, no referido municipio.

NoMe MatricULa
cássio Vinicius da Silva e Silva 5958745 /1

Jair Kaio oliveira carmo 57232648 /2
Marcos Elionai Marques Garcia de Souza 5958546 /1

Monyque Barros campos 5958756 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3362/2022-daF/cGP, de 04/08/2022.
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 2022/973929;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santa-
rém para o município de Belterra no período de 11 à 23/08/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
trânsito , em cumprimento a programação da dTo, no referido municipio.

NoMe MatricULa
Benedito dos Santos araújo Júnior 57201660 /1

derivaldo Gonzaga alves 57201632 /1
Jean da Silva e Silva 57201709 /1

Sharley Jones Valente Barbosa 55207765 /1
rodolfo campos Sales 57201770 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3354/2022-daF/cGP, de 04/08/2022.
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 2022/973511;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Pa-
ragominas para os municípios de DOM ELISEU – 11/08 a 26/08/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
alexandre dos Santos da Silva 57201985 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3340/2022-daF/cGP, de 04/08/2022.
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/953495;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Rosângela Noriko Oda Dias, matrícula nº 5946545 /1, no cargo de Gerente, 
lotado na cirETraN de Barcarena.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
gencias e de pronto pagamento da cirETraN do municipio de Barcarena.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 3332/2022-daF/cGP, de 04/08/2022.
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/954768;
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rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
carlos Magno Trindade ferradais, matrícula nº 57188923 /1, no cargo de 
auxiliar operacional de Trânsito, lotado na dTo/cEd/GEPTraN.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
gencias e de pronto pagamento, e locomação nos municipios de itaituba 
e Santarém.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 500,00
3339033-r$-1.500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 16/08 à 10/09/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 3331/2022-daF/cGP, de 04/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/954423;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Heldecir lima conceição, matrícula nº 3157300 /1, no cargo de assistente 
administrativo, lotado na dTo/cEd/GEPTraN.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
gencias e de pronto pagamento, e locomação nos municipios de Pacajá e 
São Miguel do Guamá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 500,00
3339036-r$-1.500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 15/08 à 04/09/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria nº 3328/2022-daF/cGP, de 04/08/2022.
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 2022/967851;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de abaetetuba para o município de igarapé-Miri no período de 10 à 
26/08/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em opera-
ção de fiscalização de trânsito em cumprimento a programação da DTO no 
referido municipio.

NoMe MatricULa

claudionilso Quaresma lima 5212650 /2

dayane cordovil Pamplona 5958503 /1

Jorge Magno ferreira de carvalho 5964196 /1

Pedro Paulo ferreira Barbosa 57202090 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3320/2022-daF/cGP, de 03/08/2022.
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 2022/968108;
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 
conceição do araguaia para o município de Santa do araguaia no período 
de 11 à 25/08/2022, a fim de realizar desempenhar suas atividades fun-
cionais, em operação de fiscalização de trânsito em cumprimento a progra-
mação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa

Eder franco rosa 57201933 /1

Leikhan Moraes Sousa 57201999 /1

rodrigo lima Barros 57202029 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 838483

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de citaÇÃo Para aPreseNtaÇÃo de deFesa
o Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, designada 
pela PorTaria nº 21/2021-cGd/Pad, de 13 de agosto de 2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.679, de 24 de agosto de 2021, prorrogada 
pela PorTaria nº 258/2021-cGd/Pad/diVErSaS de 16 de novembro de 
2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.770, de 19 de novembro 
de 2021, aditada pela PorTaria nº 02/2022-cGd/Pad/diVErSaS, de 
13 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.839, 
de 21 de janeiro de 2022, reconduzida pela PorTaria nº 36/2022-cGd/
PAD/DIVERSAS, de 16 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do 
Estado nº 34.868, de 17 de fevereiro de 2022 e novamente reconduzida 
pela PorTaria n° 81/2022-cGd/Pad/diVErSaS, de 09 de maio de 2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.966, de 11 de maio de 2022, 
a primeira da lavra da corregedora-chefe, em exercício, desta autarquia, 
Sra. Marise Paes Barreto Marques, sendo a segunda, terceira, quarta e 
quinta da lavra do corregedor-chefe desta autarquia, Sr. Marlenilson luiz 
Pinheiro Miranda, no uso de suas atribuições e com fulcro no disposto 
no artigo 219 da lei Estadual nº 5.810/94, de 24 de janeiro de 1994, 
em combinação com o artigo 256 do código de Processo civil, ciTa, 
pelo presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, a 
ex-servidora comissionada, na época gerente da cirETraN “B” de Monte 
dourado/Pa, Sra. cEliaNE ToScaNo GÓES, a qual responde ao Processo 
administrativo Eletrônico - PaE (Pad nº 2021/885392), assim como iNTiMa 
a mesma para apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 
após a publicação do presente instrumento editalício, da competente 
defesa para o exercício mais amplo dos princípios constitucionais do devido 
Processo legal, do contraditório e da ampla defesa, materializados, 
respectivamente, no art. 212 da lei Estadual nº 5.810/94, em consonância 
com o disposto no art. 5º, lV da constituição da república federativa 
do Brasil de 1988. os autos processuais acima apontados, bem como o 
despacho/Termo de indiciamento podem ser consultados, analisados, 
reproduzidos e fornecidos a acusada e/ou a causídico que a represente, 
durante o horário normal de desenvolvimento das atividades do colegiado 
processante na autarquia de Trânsito, com endereço na avenida augusto 
Montenegro, km 03, s/n, Bairro Mangueirão, município de Belém/PA, 
corregedoria/comissão de Pad. Por derradeiro, cumpre salientar que por 
meio da PorTaria nº91/2022-cGd/Pad/diVErSaS, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.982, de 25 de maio de 2022, houve a designação 
legal de servidor público estadual para o devido acompanhamento dos atos 
de instrução processual, realização de diligências e demais atos necessários 
para promoção da defesa da ex-servidora em tela.
fErNaNdo ZaNUTo fErrari
Presidente da comissão de Pad
PorTaria nº 21/2021-cGd/Pad

Protocolo: 838490

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2303/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 09 de aGosto de 2022.
Nome: Nair criSTiNa d oliVEira MENEZES, Matrícula nº 5945831/1; 
cargo: assessor.
Período aquisitivo: 2019/2022
Período de Gozo: 02/08/2022 a 30/09/2022 (60) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838331
Portaria Nº 2165/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa, 25 de JULHo de 2022.
Nome: SilaS PiNTo corrEa, Matrícula nº 5950143/1; cargo: Policial Pe-
nal.
Período aquisitivo: 2019/2022
Período de Gozo: 07/08/2022 a 05/10/2022 (60) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 837956

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 005/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
do ESTado  do  Pará - SEaP, com sede na cidade de Belém, Estado do 
Pará, situada na rua dos Tamoios, n° 1592, Bairro: Batista campos, cEP. 
66.033-172, inscrita no cNPJ nº 05.929.042/0001-25, inscrição Estadual 
nº 15.246.940-0 e inscrição Municipal nº 160284-3, e a empresa ZENiTE 
iNforMaÇÃo E coNSUlToria S/a, rua, avenida Sete de Setembro, 4698, 
3º e 4º andar – Batel – curitiba/ Pr, Telefone: (41) 21098666, e-mail: 
emanuelle.soanne@zenite.com.br, inscrita no cNPJ: 86.781.069/0001-15.
do oBJETo: contratação para capacitação de servidores para a realização 
do Seminário Presencial – advogados e a nova lei de licitações – Zênite, 
que se realizará no período de 08 a 10 de agosto de 2022 em Brasília/df.
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da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i da 
lei nº 8.666/93, considerando a exclusividade do fornecedor.
Valor: r$ 22.750,00 (ViNTE dE doiS Mil, SETEcENToS E ciNQUENTa rEaiS)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Programa de trabalho: 97.101. 03.128.1502.8832 – capacitação de agen-
tes de Segurança Pública
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101 - recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa ro-
driGUES - Secretário de Estado de administração Penitenciária
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 08 de agosto de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 838039

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
  O Secretário Estado De Administração Penitenciária resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 005/2022-SEaP para contratação 
para capacitação de servidores para a realização do Seminário Presencial – 
advogados e a nova lei de licitações – Zênite, que se realizará no período 
de 08 a 10 de agosto de 2022 em Brasília/df.
  Valor: r$ 22.750,00 (ViNTE dE doiS Mil, SETEcENToS E ciNQUENTa rEaiS)
Belém (Pa) 08 de agosto de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 838035

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº. 01 ao coNtrato adMiNistratiVo Nº. 
146/2021/seaP
aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 176/2021/SEaP, ViSaNdo a rETifi-
caÇÃo da doTaÇÃo orÇaMENTária, firMado ENTrE a SEcrETaria dE 
ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP E a EMPrESa dE-
fENSEr MiliTar aVENTUra E oUTdoor coMÉrcio dE EQUiPaMENToS 
E arTiGoS dE
SEGUraNÇa EirEli, iNScriTa No cNPJ 36.596.714/0001-51, coMo 
coNTraTada, QUE TEM Por oBJETo a aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS 
dE ProTEÇÃo iNdiVidUal, EPis, Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
dESTa SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária NaS 
aTiVidadES dE SErViÇo diário
oPEracioNal, aÇÕES dE ENSiNo QUaliTaTiVo/EdUcaÇÃo coNTiNUa-
da E SUPorTE loGÍSTico ao GrUPo dE EliTE (arT. 33 da lEi ESTadU-
al 8.937/2019) dESTa SEaP Para iNTErVENÇÕES TáTicaS NaS UNida-
dES PENiTENciáriaS a cláusula décima oitava do contrato passa a ter a 
seguinte redação:
“cláUSUla dÉciMa oiTaVa: da doTaÇÃo orÇaMENTária
1. a) as despesas decorrentes da aquisição e execução do objeto correrão 
de acordo com o descrito abaixo:
Material Permanente: 05 – r$ 23.626,40 (vinte e três mil, seiscentos e 
vinte e seis reais e quarenta centavos)
Programa de Trabalho: 97.10103.421.1502.7663
Natureza de despesa: 339030
Fonte: 0101, PI: 1050007663E, cujo dados específicos constarão da res-
pectiva Nota de Empenho.
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 09 de agosto de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária
SEaP

Protocolo: 838053

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio 007/2022
Nº: 01
data de assinatura: 08/08/2022
Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023
Justificativa: Este termo aditivo tem por objeto a alteração do preâmbulo 
do convênio nº 007/2022, em virtude da mudança de Secretário da Se-
cretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP e a retificação da 
cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades das partes.
convênio: 007
Exercício: 2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: aSa construções lTda
Nome do ordenador: Marco antônio Sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 837968

.

diÁria
.

Portaria Nº 1856/2022 – 733052 crrcaM
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caMETá
destino: SaNTa iZaBEl do Pará.
Servidor (es): MicHEl cUNHa fUrTado-aG. PENiTENciário; EMErSoN 
fErrEira SErrÃo-aG. PENiTENciário; roNald fariaS riBEiro-aG. PE-
NiTENciário; alEXaNdrE MaUrillo oliVEira TriNdadE-MoToriSTa.
Período: 14 a 15/06/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 838278
Portaria Nº 1791/2022 – 749790 crrcaM
objetivo: rEcEBEr MEdicaMENToS E MaTEriaS TÉcNicoS dE ENfErMa-
GEM Para a U.P, Na GBio.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caMETá
destino: BElÉM
Servidor (es): alEXaNdrE MaUrilo oliVEira TriNdadE-MoToriSTa.
Período: 21 a 22/06/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 838281
Portaria Nº 2212/2022 – 781518 cPr
objetivo: EScolTar PPlS Para SEr PrESENTado No NÚclEo dE MoNi-
ToraMENTo ElETroNico dE MaraBá Para iMPlaNTaÇÃo E Troca dE 
diSPoSiTiVo ElETroNico E faZEr a dEVolUÇÃo dE VTr rESErVa No 
diT-MaraBa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: rEdENÇÃo
destino: MaraBá
Servidor (es): JoEl fErNaNdES da SilVa JUNior-MoToriSTa; MarcoS 
fEliPE SaNcHES dE SoUSa-Policial PENal; rodriGo da SilVa lEiTE 
SilVEira-Policial PENal; JUlio cESar da SilVEira MoTTa-Policial 
PENal; ENoQUE fErNaNdES PaES laNdiM-MoToriSTa.
Período: 23/06/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 838242
Portaria Nº 2211/2022 769738 - cPr
objetivo: EScolTar PPl Para aPrESENTar EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: rEdENÇÃo
destino: XiNGUara
Servidor (es): JoEl fErNaNdES da SilVa JUNior-MoToriSTa; MarcoS 
fEliPE SaNcHES dE SoUSa-Policial PENal; rodriGo da SilVa lEiTE 
SilVEira-Policial PENal.
Período: 22/06/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 838239
Portaria Nº 1790/2022 – 737713 crrta
objetivo: coNdUZir VTr Para rEViSÃo ProGraMada.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ToMÉ aÇU
destino: BElÉM
Servidor (es): iZaiaS PaNToJa da SilVa-MoToriSTa.
Período: 09/06/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 838263
Portaria Nº 1854/2022 – 732301 cPP
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ParaUaPEBaS
destino: MaraBá
Servidor (es): aNToNio da SilVa carValHo JUNior-Policial PENal; 
fraNciSco dE PaUla doS SaNToS-aG. PENiTENciário; iGor da coN-
cEiÇÃo riBEiro-Policial PENal; THarlES doS SaNToS TolEdo-Po-
licial PENal.
Período: 14/06/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 838264
Portaria Nº 2016/2022 - cPP
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ParaUaPEBaS
destino: aBaETETUBa/SaNTa iZaBEl do Pará
Servidor (es): fraNciSco dE SoUSa BriTo-Policial PENal; GildENir 
SilVa caSTElo BraNco-Policial PENal; JocSE iÇaN diorGiS PicaN-
cio iVaNoViTcH-Policial PENalWalMar dE SoUSa GoMES-aG. PENi-
TENciário.
Período: 03 a 05/06/2022 – diária (s): 2 1/2 (duas e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 838260
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Portaria Nº 2210/2022 – 756343 crrP
objetivo: EScolTar PPl Para rEliZar EXaME dE PEricia PSiQUiaTrica.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ParaGoMiNaS
destino: BElÉM
Servidor (es): JaNNES diaS doS SaNToS lEiTE-Policial PENal; Ma-
rioS doS SaNToS TriNdadE-Policial PENal; daNiaNiSSE BaliEiro 
dE caSTro-PSicoloGa; aNToNio Maria dE SoUZa-MoToriSTa.
Período: 23/06/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 838111
diÁria
Portaria Nº.2206/2022 - 914028 - ctM iV
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia da 
SESSÃo do JÚri Na coMarca dE SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
Servidor (es):BENEdiTo carloS NUNES MoNTairo, MaT.5630592, aGEN-
TE PriSioNal, cEcilio JUNior MoTa ViEira, MaT.5950089, Policia PE-
Nal, PaUlo cESar oliVEira cUrY, MaT.5152658, Policila PENal.
Período: 02 a 04/08/2022 - diária(s): 02 ½ (dUaS E MEia)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 838122
Portaria Nº.2207/2022 - 928393 - ctM  iV
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia  Na 
coMarca dE caMETá.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
dESTiNo: caMETa
Servidor (es):ENio ricardo SoarES ViEira, MaT.5949439, Policia PE-
Nal, MaUro SErGio raMoS doS aNJoS, MaT.59500701,Policial PE-
Nal, rEGiNaldo BorGES PaUXiS, MaT.5847974, aGENTE PriSioNal.
Período: 02 a 03/08/2022 - diária(s): 1 1/2 (UMa E MEia)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 838123
Portaria Nº.2208/2022 - 751965 - ctM ii
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
TriBUNal do JÚri Na coMarca dE BarcarENa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: BarcarENa
Servidor (es):JoÃo daMaScENo loPES NETo, MaT.5949880, Policial PE-
Nal, EriKa GaBrEiEllE fErrEira BaiÃo , MaT.5957819, aGENTE PriSio-
Nal, MoiSES MaX doS SaNToS adriaNo, MaT.5954398, Policial PENal.
Período: 22/06/2022 - diária(s): 1/2 (MEia)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 838124
Portaria Nº.2209/2022- 794298 - PeM i
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE TailaNdia.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
dESTiNo: TailaNdia
Servidor (es):THiaGo dE SoUSa  GoMES , MaT.5954371, aGENTE PriSioNal.
Período: 05/07/2022 - diária(s): 01 (UMa)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 838125
Portaria Nº 2018/2022 – 690196 crrP
objetivo: EScolTar PPl Para SEr PrESENTado EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ParaGoMiNaS
destino: UliaNoPoliS
Servidor (es): aNToNio Maria dE SoUZa-MoToriSTa; JaNNE diaS doS SaN-
ToS lEiTE-Policial PENal; fraNcildo GUEdES SilVa-Policial PENal.
Período: 08/06/2022 – diária (s): 1/2 (meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 838112
Portaria Nº 1855/2022 – 708024 crrcaP
objetivo: rEaliZar ENTrEGar dE MaloTE dE docUMENTaÇÃo Na SEdE 
da SEaP E rEcEBEr UNiforMES P/PPlS No GalMoX, ENTrEGa dE rE-
cEiTUário Na GBio.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caPaNEMa
destino: BElÉM
Servidor (es): JoSE dE oliVEira E SilVa-MoToriSTa; lUiZ alBErTo 
SoUSa dE fiGUEirEdo-aSSiST.adMiNiSTraTiVo.
Período: 03/06/2022 – diária (s): 1/2 (meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 838117

Portaria Nº 1792/2022 – 737663 crrta
objetivo: rEaliZar ENTrEGa dE frEQUÊNciaS dE SEVidorES Na SEdE.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ToMÉ aÇU
destino: BElÉM
Servidor (es): iZaiaS PaNToJa da SilVa-MoToriSTa.
Período: 02/06/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 838119
diÁria
Portaria Nº.2206/2022 - 914028 - ctM iV
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia da 
SESSÃo do JÚri Na coMarca dE SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
Servidor (es):BENEdiTo carloS NUNES MoNTairo, MaT.5630592, aGEN-
TE PriSioNal, cEcilio JUNior MoTa ViEira, MaT.5950089, Policia PE-
Nal, PaUlo cESar oliVEira cUrY, MaT.5152658, Policila PENal.
Período: 02 a 04/08/2022 - diária(s): 02 ½ (dUaS E MEia)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 838006
Portaria Nº.2207/2022 - 928393 - ctM  iV
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia  Na 
coMarca dE caMETá.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
dESTiNo: caMETa
Servidor (es):ENio ricardo SoarES ViEira, MaT.5949439, Policia PE-
Nal, MaUro SErGio raMoS doS aNJoS, MaT.59500701,Policial PE-
Nal, rEGiNaldo BorGES PaUXiS, MaT.5847974, aGENTE PriSioNal.
Período: 02 a 03/08/2022 - diária(s): 1 1/2 (UMa E MEia)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 838009
Portaria Nº.2208/2022 - 751965 - ctM ii
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
TriBUNal do JÚri Na coMarca dE BarcarENa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: BarcarENa
Servidor (es):JoÃo daMaScENo loPES NETo, MaT.5949880, Policial 
PENal, EriKa GaBrEiEllE fErrEira BaiÃo , MaT.5957819, aGENTE Pri-
SioNal, MoiSES MaX doS SaNToS adriaNo, MaT.5954398, Policial 
PENal.
Período: 22/06/2022 - diária(s): 1/2 (MEia)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 838012
Portaria Nº.2209/2022- 794298 - PeM i
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE TailaNdia.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
dESTiNo: TailaNdia
Servidor (es):THiaGo dE SoUSa  GoMES , MaT.5954371, aGENTE PriSioNal.
Período: 05/07/2022 - diária(s): 01 (UMa)
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 838013
diÁria
Portaria Nº: 00147/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar rEcaMBiaMENTo dE PPl.
origem: BElÉM
destino: MaNaUS
Servidor(es):
5949938 - WESlEY MarQUES MElo - Policial PENal
5954063 - lEaNdro aUGUSTo alENcar dE oliVEira - Policial PENal
Período: 10/08/2022 a 11/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 838465
diÁria
Portaria Nº: 00149/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para PrESTar SUPorTE ao MU-
TirÃo dE aTENdiMENTo JUrÍdico dE cidadaNia NaS UNidadES dE 
SaNTarÉM.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
5918526 - WElliNGToN BENTES dE alBUQUErQUE - aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo
5949321 - Marcio MorEira MaToS - aGENTE PENiTENciário
57192412 - faBio alEXaNdrE loBo GUiMaraES - aUXiliar dE iNfor-
MaTica
Período: 14/09/2022 a 25/09/2022
diária(s): 11 e ½ (onze diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 838467
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.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 2164/2022-dGP/seaP BeLÉM, 28 de JULHo de 2022.
Servidor: KEdNEY GalVao da coNcEicao; Matrícula: 57201137/1, car-
go: assistente administrativo.
assunto: licença Para concorrer a cargo Eletivo.
Período: 02/07/2020 a 02/10/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838311
LiceNÇa Para coNcorrer a carGo eLetiVo
Portaria Nº 1979/2022-dGP/seaP BeLÉM, 08 de JULHo de 2022.
Servidor: dEMETriUS lEMoS dE SoUZa; Matrícula: 57220647/4, cargo: 
Policial Penal.
assunto: licença Para concorrer a cargo Eletivo.
Período: 02/07/2020 a 02/10/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838307
Portaria N° 2299/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 09 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 460/2022/dGP/SEaP/Pa de 24/02/2022, 
publicada no doE n° 34.876 de 25/02/2022, Joao daMaScENo loPES 
NETTO, matrícula funcional n° 5949880/1, da Função Gratificada de 
Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação na central de 
Triagem Metropolitana ii (cTM ii), em virtude de solicitação, a contar de 
01 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838448
Portaria N° 2300/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 09 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 714/2022/dGP/SEaP/Pa de 17/03/2022, 
publicada no doE n° 34.897 de 18/03/2022, lUaN PalHa da cUNHa, 
matrícula funcional n° 5908941/3, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de Progressão 
Penitenciária de Belém (cPPB), em virtude de solicitação, a contar de 27 
de julho de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838449
Portaria N° 2301/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 09 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 2095/2021/dGP/SEaP/Pa de 31/08/2021, 
publicada no doE n° 34.687 de 01/09/2021, JorGE lUiZ doS rEiS 
GALVÃO, matrícula funcional n° 80846619/5, da Função Gratificada 
de Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação na central de 
Triagem Metropolitana ii (cTM ii), em virtude de solicitação, a contar de 
22 de julho de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838452
Portaria N° 2302/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 09 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 166/2021/GaB/SEaP/Pa de 19/02/2021, 
publicada no doE n° 34.502 de 26/02/2021, EdGar aUGUSTo MoraES 
MATOS, matrícula funcional n° 5949716/1, da Função Gratificada de 
Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação na central de 
Triagem Metropolitana ii (cTM ii), em virtude de solicitação, a contar de 
01 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838453
Portaria N° 2296/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 09 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 14/2016/GaB/SUSiPE/Pa de 11/01/2016, 
publicada no doE n° 33.050 de 18/01/2016, alVaro lUiZ MaGaÇHaES 
FURTADO, matrícula n° 5573866/2, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária (GSEP), com lotação no centro de recuperação 
coronel anastácio das Neves (crcaN), a contar de 01 de agosto de 2022.
dESiGNar roSiNaldo dE liMa da rocHa, matrícula nº 80015466/1, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de agosto 
de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838445
Portaria N° 2298/2022/dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 09 de agosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 971/2020/GaB/SEaP/Pa de 04/11/2020, 
publicada no doE n° 34.396 de 06/11/2020, cloViS SoUSa daS cHaGaS, 
matrícula funcional n° 5665809/2, da Função Gratificada de Supervisor de 

Serviços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial (GSTP), da lotação 
no Hospital Geral Penitenciário (HGP), em virtude de solicitação, a contar 
de 08 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838446

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº568/22 de 09.08.2022
Servidora: roSa Maria dE liMa E SilVa corrEa
cargo: TÉcNico EM GESTao cUlTUral
Matrícula: 32271/ 1
Período de Gozo: 05.09.2022 a 04.10.2022, 30 (Trinta) dias
Triênio: 01.02.2000 a 31.01.2003.

Protocolo: 838460

.

.

errata
.

errata editaL de credeNciaMeNto
Errata da publicação do Edital de credenciamento 001/2022 – Ponto do 
autor, publicado no doE nº 35.062, de 29.07.2022, sob o nº de protocolo 
834014.
onde se lê:
a Secretaria de Estado de cultura publica a relação de selecionados do 
Edital de credeciamento – Ponto do autor
relação de selecionados 

 NoMe cateGoria de iNs-
criÇÃo Nº iNscriÇÃo

1 aliNE GoMES roSSi MoraES infantis pa-1287126708
2 aNa caroliNa PErEira liMa romance pa-2140983112
3 aNdErSoN claYToN dE JESUS da SilVa romance pa-679979295
4 aNdrEi dE SoUZa SiMÕES Terror e Sobrenatural pa-283814933
5 caio MaTHEUS TEiXEira BriTo contos e crônicas pa-144308471
6 cláUdio JoSÉ GUilHoN da SilVa romance Espírita pa-1692262753
7 daNiEl NaZarÉ carValHo da coNcEiÇÃo infanto Juvenis pa-1991023145
8 daNiEllE BaTiSTa TElES da SilVa infanto Juvenis pa-341682601
9 dÊNiS dE BriTo Poesia pa-621722209
10 doraci alMEida BElÉM autoajuda pa-1951442605
11 EdEr fErrEira MoNTEiro contos e crônicas pa-826780009
12 EdErSoN rENaN PacHEco fariaS Poesia pa-2005500300
13 aNToNio EdVaNdro PESSoa dE oliVEira infanto Juvenis pa-870500354
14 fErNaNda dE aBrEU lUcENa ViaNa contos e crônicas pa-1420749735
15 fláVia do aMaral ViEira outros pa-1861527071
16 GlEicE do Socorro BiTTENcoUrT doS rEiS Não-ficção pa-258666178
17 HUGo MENdES TaVarES NETo Suspense pa-1467914903
18 HUMBErTo JoSE Baia NETo infantis pa-704953735
19 iaci GoMES PoNTE contos e crônicas pa-2126681099
20 iTaMar roGÉrio PErEira GaUdÊNcio Não-ficção pa-2110696563
21  JaNdiaSSY NaZarÉ BraZ da SilVa riBEiro Poesia pa-1622640545
22 JENiffEr Yara JESUS da SilVa contos e crônicas pa-1526651389
23 JoaQUiM alfrEdo GUiMaraES Garcia romance pa-1888350788
24 JoSÉ riBaMar fEliPE MarQUES autoajuda pa-850442173
25 JoSETTE dE JESUS laSSaNcE MaYa contos e crônicas pa-1040032596
26 JoSHUaN BESSa da coNcEiÇÃo Poesia pa-1186129368
27 lEoNardo aNdrÉ SilVa doS SaNToS folclore pa-2108932855
28 lUciaNa KEllY PiNHo dE MEdEiroS Biografia e Memórias pa-1251129643
29 lUciaNE fErrEira da cUNHa alMEida infanto Juvenis pa-1500955313
30 Márcio lENo MaUÉS Poesia pa-2035325496
31 Maria JoSÉ SoUZa liMa Poesia pa-812504633
32  Mario PiNHEiro dE alMEida contos e crônicas pa-1110888328
33 MaX SilVa do ESPÍriTo SaNTo outros pa-24676099
34 NoaH oliVEira KoUrY MaUÉS infantis pa-752061079
35 NorMa lUcia dE aZEoEdo TEiXEir a romance pa-942141118
36 raiMUNdo PaUlo MoNTEiro cordEiro outros pa-2042555365
37 rEGiNa BarBoSa da coSTa outros pa-998476501
38 rENilda MEdEiroS BorGES dE coNdE Poesia pa-1392881912
39 riZa lariSSa doS SaNToS Baia infantis pa-1643896677
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40 JoSÉ roBErTo riBEiro contos e crônicas pa-2042416920
41 rodolfo SilVa MarQUES outros pa-1276552953
42 rUSEVElT SilVa SaNToS romance pa-378926437
43 SaMaraH rafaEllY do NaSciMENTo MoNTEiro ficção fantasiosa pa-484296866
44 SolaNGE BaTiSTa rEiS romance pa-397967550
45 TaioN rEHM coSTa dE alMEida infanto Juvenis pa-1107159594
46 TarcÍSio cardoSo MoraES contos e crônicas pa-224983948
47 THaiS dE oliVEira SoUZa Chick-Lit pa-909751129
48 UENdY oliVEira fEiToSa infantis pa-2062917234
49 VÂNia lÚcia dE caSTro SaNToS outros pa-2028318920
50 VErÔNica dE araÚJo caPElo Poesia pa-843308164
51 WilSoN TadEU SarMENTo aMoraS Terror e Sobrenatural pa-940870395
52 WoYllE MaSaKi da coSTa HQ pa-2087646666

relação de inabilitados

 NoMe cateGoria de 
iNscriÇÃo

Nº iNscri-
ÇÃo resULtado

1 alaN da SilVa aNdradE Teoria e crítica 
literária

pa-
185335598

NÃo SElEcio-
Nada

2 aNdro fEliPE PiNHEiro PErEira infanto Juvenis pa-
2127350085

NÃo SElEcio-
Nada

3 GEraldo WElliNGToN corrEa 
da SilVa romance pa-

807918796
NÃo SElEcio-

Nada

4 JadEr dUarTE fErrEira SoarES outros pa-
866753258

NÃo SElEcio-
Nada

5 JUliaNo BENTES NaSciMENTo lGBTQia+ pa-
410293437

NÃo SElEcio-
Nada

6 loUriVal fErrEira do NaSci-
MENTo contos e crônicas pa-

1040576238
NÃo SElEcio-

Nada

7 Marcio aNToNio HoMci Poesia pa-
304995548

NÃo SElEcio-
Nada

8 Maria JoSÉ SoUZa liMa Poesia pa-
1051047902

iNScriÇÃo 
dUPlicada

9 Maria JoSÉ SoUZa liMa Poesia pa-
1348065739

iNScriÇÃo 
dUPlicada

10 MÔNica do Socorro NUNES 
PaMPloNa Poesia pa-

2139861128
NÃo SElEcio-

Nada

11 MoNiQUE MalcHEr dE carValHo contos e crônicas pa-
1911800469

NÃo SElEcio-
Nada

12 raYMUNdo Mário PiMENTEl 
SoBral Biografia e Memórias pa-

401517905
NÃo SElEcio-

Nada

13 SaMaraH rafaEllY do NaSciMEN-
To MoNTEiro ficção fantasiosa pa-

125871996
iNScriÇÃo 

dUPlicada

14 SolaNGE BaTiSTa rEiS contos e crônicas pa-
1174123278

iNScriÇÃo 
dUPlicada

15 TaioN rEHM coSTa dE alMEida ficção fantasiosa pa-
989371209

iNScriÇÃo 
dUPlicada

16 TaioN rEHM coSTa dE alMEida infanto Juvenis pa-
1087759367

iNScriÇÃo 
dUPlicada

17 WElliNGToN rUaN corrEa 
oliVEira lGBTQia+ pa-

1094711345
NÃo SElEcio-

Nada

 Leia-se:
a Secretaria de Estado de cultura publica a relação de selecionados do 
Edital de credeciamento – Ponto do autor 

 NoMe cateGoria de iNs-
criÇÃo resULtado

1 alaN da SilVa aNdradE Teoria e crítica literária Selecionada
2 aliNE GoMES roSSi MoraES infantis Selecionada
3 aNa caroliNa PErEira liMa romance Selecionada
4 aNdErSoN claYToN dE JESUS da SilVa romance Selecionada
5 aNdrEi dE SoUZa SiMÕES Terror e Sobrenatural Selecionada
6 aNdro fEliPE PiNHEiro PErEira infanto Juvenis Selecionada
7 aNToNio EdVaNdro PESSoa dE oliVEira infanto Juvenis Selecionada
8 caio MaTHEUS TEiXEira BriTo contos e crônicas Selecionada
9 cláUdio JoSÉ GUilHoN da SilVa romance Espírita Selecionada
10 daNiEl NaZarÉ carValHo da coNcEiÇÃo infanto Juvenis Selecionada
11 daNiEllE BaTiSTa TElES da SilVa infanto Juvenis Selecionada
12 dÊNiS dE BriTo Poesia Selecionada
13 doraci alMEida BElÉM autoajuda Selecionada
14 EdEr fErrEira MoNTEiro contos e crônicas Selecionada
15 EdErSoN rENaN PacHEco fariaS Poesia Selecionada
16 fErNaNda dE aBrEU lUcENa ViaNa contos e crônicas Selecionada
17 fláVia do aMaral ViEira outros Selecionada
18 GEraldo WElliNGToN corrEa da SilVa romance Selecionada

19 GlEicE do Socorro BiTTENcoUrT doS rEiS Não-ficção Selecionada
20 HUGo MENdES TaVarES NETo Suspense Selecionada
21 HUMBErTo JoSE Baia NETo infantis Selecionada
22 iaci GoMES PoNTE contos e crônicas Selecionada
23 iTaMar roGÉrio PErEira GaUdÊNcio Não-ficção Selecionada
24 JadEr dUarTE fErrEira SoarES outros Selecionada
25 JaNdiaSSY NaZarÉ BraZ da SilVa riBEiro Poesia Selecionada
26 JENiffEr Yara JESUS da SilVa contos e crônicas Selecionada
27 JoaQUiM alfrEdo GUiMaraES Garcia romance Selecionada
28 JoSÉ riBaMar fEliPE MarQUES autoajuda Selecionada
29 JoSÉ roBErTo riBEiro contos e crônicas Selecionada
30 JoSETTE dE JESUS laSSaNcE MaYa contos e crônicas Selecionada
31 JoSHUaN BESSa da coNcEiÇÃo Poesia Selecionada
32 JUliaNo BENTES NaSciMENTo lGBTQia+ Selecionada
33 lEoNardo aNdrÉ SilVa doS SaNToS folclore Selecionada
34 loUriVal fErrEira do NaSciMENTo contos e crônicas Selecionada
35 lUciaNa KEllY PiNHo dE MEdEiroS Biografia e Memórias Selecionada
36 lUciaNE fErrEira da cUNHa alMEida infanto Juvenis Selecionada
37 Marcio aNToNio HoMci Poesia Selecionada
38 Márcio lENo MaUÉS Poesia Selecionada
39 Maria JoSÉ SoUZa liMa Poesia Selecionada
40 Mario PiNHEiro dE alMEida contos e crônicas Selecionada
41 MaX SilVa do ESPÍriTo SaNTo outros Selecionada
42 MÔNica do Socorro NUNES PaMPloNa Poesia Selecionada
43 MoNiQUE MalcHEr dE carValHo contos e crônicas Selecionada
44 NoaH oliVEira KoUrY MaUÉS infantis Selecionada
45 NorMa lUcia dE aZEoEdo TEiXEir a romance Selecionada
46 raiMUNdo PaUlo MoNTEiro cordEiro outros Selecionada
47 raYMUNdo Mário PiMENTEl SoBral Biografia e Memórias Selecionada
48 rEGiNa BarBoSa da coSTa outros Selecionada
49 rENilda MEdEiroS BorGES dE coNdE Poesia Selecionada
50 riZa lariSSa doS SaNToS Baia infantis Selecionada
51 rodolfo SilVa MarQUES outros Selecionada
52 rUSEVElT SilVa SaNToS romance Selecionada
53 SaMaraH rafaEllY do NaSciMENTo MoNTEiro ficção fantasiosa Selecionada
54 SolaNGE BaTiSTa rEiS romance Selecionada
55 TaioN rEHM coSTa dE alMEida infanto Juvenis Selecionada
56 TarcÍSio cardoSo MoraES contos e crônicas Selecionada
57 THaiS dE oliVEira SoUZa Chick-Lit Selecionada
58 UENdY oliVEira fEiToSa infantis Selecionada
59 VÂNia lÚcia dE caSTro SaNToS outros Selecionada
60 VErÔNica dE araÚJo caPElo Poesia Selecionada
61 WElliNGToN rUaN corrEa oliVEira lGBTQia+ Selecionada
62 WilSoN TadEU SarMENTo aMoraS Terror e Sobrenatural Selecionada
63 WoYllE MaSaKi da coSTa HQ Selecionada

relação de inabilitados 

 NoMe cateGoria de 
iNscriÇÃo

Nº iNscri-
ÇÃo resultado

1 Maria JoSÉ SoUZa liMa Poesia pa-
1051047902

iNScriÇÃo dU-
Plicada

2 Maria JoSÉ SoUZa liMa Poesia pa-
1348065739

iNScriÇÃo dU-
Plicada

3 SaMaraH rafaEllY do NaSciMEN-
To MoNTEiro ficção fantasiosa pa-

125871996
iNScriÇÃo dU-

Plicada

4 SolaNGE BaTiSTa rEiS contos e crônicas pa-
1174123278

iNScriÇÃo dU-
Plicada

5 TaioN rEHM coSTa dE alMEida ficção fantasiosa pa-
989371209

iNScriÇÃo dU-
Plicada

6 TaioN rEHM coSTa dE alMEida infanto Juvenis pa-
1087759367

iNScriÇÃo dU-
Plicada

Protocolo: 838336

.

.

coNtrato
.

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 247/2022
Processo Nº: 2022/779973
OBJETO: O presente contrato é resultante da premiação do edital especificado 
no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte integrante 
do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contrato, concede ao 
PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de acordo com as mo-
dalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado segundo os critérios 
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previstos no respectivo Edital, com a finalidade de identificar, valorizar e dar 
visibilidade às atividades artísticas existentes nas diferentes regiões do terri-
tório paraense. Em contrapartida, o PrEMiado se obriga, nos termos deste 
contrato, a observar as regras aqui estabelecidas, bem como no edital do con-
curso.  o presente contrato não caracteriza vínculo empregatício ou funcional 
do PrEMiado com a SEcUlT, constituindo-se, para todos os efeitos legais, em 
simples incentivo cultural ao artista do Estado do Pará, sem qualquer relação 
de subordinação e exaurindo-se a relação aqui firmada.
Valor: r$ 15.000,00 (quinze mil reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 05/08/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 05/08/2022 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.dE SPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276584 (MaraPaNiM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503- 8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: raiMUNdo TEiXEira NEVES - cPf: 586.254.452-68
ENdErEÇo: Vila SilVa, N° S/N, Bairro: ZoNa rUral cEP: 68.760.000, 
MaraPaNiM-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 838221
.

oUtras MatÉrias
.

editaL - Beco do artista
considerando o edital 002/2022 – Beco do artista – 25 feira Pan ama-
zônica do livro e das Multivozes, encaminho para publicação da relação 
Provisória de Selecionados, de acordo com cronograma, cópia publicada no 
Diário Oficial do Estado em anexo.
atenciosamente,
Maria do céu Braga Martins
diretora de cultura
cronograma 

etapa data inicial data Final
inscrições 06/07/2022 22/07/2022

Publicação de relação provisória de habilitados 28/07/2022 28/07/2022
Período de recurso de habilitação 29/07/2022 01/08/2022

Publicação de relação final de habilitados 02/08/2022 02/08/2022
Publicação de relação provisória de selecionados 09/08/2022 09/08/2022

Período de recurso de seleção 10/08/2022 11/08/2022
Publiocação de relação final de Selecionados 17/08/2022 17/08/2022

a Secretaria de Estado de cultura publica a relação provisória de sdelecio-
nados do  Edital de credeciamento – Beco do artista
relação de Selecionados

 NoMe cateGoria de iNs-
criÇÃo

Nº iNscri-
ÇÃo Notas

1 GaBriEla riBEiro alVES ilUSTraÇÃo pa-28217646 95

2 MarcUS ViNiciUS NaSciMENTo da 
SilVa QUadriNHoS pa-

1930099646 95

3 Maria dE NaZarÉ da coSTa SoUSa ilUSTraÇÃo pa-
843899993 95

4 WoYllE MaSaKi da coSTa QUadriNHoS pa-
1378075955 95

5 lEoNardo aNdrÉ SilVa doS SaNToS QUadriNHoS pa-
1398854599 93

6 MaTHEUS doS SaNToS SoUZa ilUSTraÇÃo pa-
625775861 93

7 GYSEllE KolWalSK crUZ dE liMa QUadriNHoS pa-
433050273 92

8 aMaNda criSTiNE ModESTo BarroS QUadriNHoS pa-
326208884 90

9 BEaTriZ fariaS dE MiraNda QUadriNHoS pa-
319859133 90

10 EliaNi GalVÃo fErrEira ilUSTraÇÃo pa-
215539462 90

11 JoHNaTaN rYdEr BaraTa dE SoUSa ilUSTraÇÃo pa-
1833469895 87

12 THaYaNNE TaVarES frEiTaS ilUSTraÇÃo pa-
1311702654 85

13 ciBElE TErEZiNHa doS rEiS ilUSTraÇÃo pa-
1958449662 82

14 fraNciNETE coSTa BoTElHo QUadriNHoS pa-
808831009 82

15 Maria EloiSE alBUQUErQUE SaNToS ilUSTraÇÃo pa-
1991568327 82

16 TaYNa ParaENSE cardEl ilUSTraÇÃo pa-
1626076645 80

17 roBSoN MaroNE MoNTEiro doS 
SaNToS QUadriNHoS pa-

1679656801 78

18 MaiTHÊ coSTa dE SoUSZa ilUSTraÇÃo pa-
2031793749 77

relação de não selecionados

 NoMe cateGoria de iNs-
criÇÃo

Nº iNscri-
ÇÃo

No-
tas

1 alaN SoUZa doS SaNToS QUadriNHoS pa-
512197710 73

2 ÍTalo rodolPHo rodriGUES MiraNda QUadriNHoS pa-
812184839 73

3 ariEllE GalHardo cUNHa ilUSTraÇÃo pa-
364353335 67

4 MariaNa fariaS dE MiraNdaa faN arT pa-
715315276 60

5 alaN da SilVa aNdradE faN arT pa-
810339448 48

Protocolo: 838424

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1592 de 07 de JULHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo
decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos da lei nº 5.322, 
de 26 de junho de 1986, pelo
decreto Estadual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 
e no doE n° 33.111 de 19 de
abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE nº 34.488, 
de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e
parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/667090
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais da dl 001/2022 – fcP, 
cujo objeto é a coNTraTaÇÃo
dE SErViÇo ESPEcialiZado – aPoio arTÍSTico, que tem como fiscal 
Titular, o (a) servidor (a) cÉlia
do Socorro TriNdadE PiNTo, matrícula nº 55590199/3, cargo: Técnico 
em Gestão cultural,
Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto o (a) servidor (a) 
Marcia aNGEliN SErTÃo,
matrícula nº 5890937/1, cargo: Técnico em Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: GaPrES
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 838042

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo - 776930
Publicado no d.o.e nº 34.909 em 28/03/2022
onde se lê: “[...]no qual os artistas SaMY loUriNHo, cHYco SallES, 
NEGa lora, TroPa do forrÓ, TEddY MarKS, HUGo SaNToS, caBra 
No forrÓ, JorGiNHo E BaNda, forrÓ do BacaNa, GEMillY, TriloGia
KidS, o PEQUENo, que se apresentarão em formato digital – liVE. [...]”
Leia-se: “[...] no qual os artistas SaMY loUriNHo, cHYco SallES, NEGa 
lora, TroPa do forrÓ, TEddY MarKS, HUGo SaNToS, caBra No for-
rÓ, JorGiNHo E BaNda, forrÓ do BacaNa, GEMillY, TriloGia KidS,
o PEQUENo PriNciPE E a lENda da ESPada dE PraTa, JorGiNHo Go-
MES, MarcElo aGUiar, que se apresentarão em formato digital – liVE 
[...]
ordenador: Humberto Bozi Spindola
errata do ProtocoLo – 776930
Publicado no d.o.e nº 34.909 em 28/03/2022
onde se lê: “[...] dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano 
interno: 22 dEf 215217; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa:
339039; ação: 264663. [...]”
Leia-se:” [...] dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano in-
terno: 2022NE00515; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa:
339039; ação: 264663. [...]”
ordenador: Humberto Bozi Spindola
* Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 34.953, de 02 de maio de 2022.

Protocolo: 838113
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errata da Portaria nº 158 de 16 de Março de 2022, publicada no 
doe 35.066 de 18/03/2022, a qual concede diárias aos servidores 
abaixo relacionados,
onde se lê:

NoMe MatricULa carGo PerÍodo diÁrias

rEGiNa lUcia alBUQUErQUE da 
SilVa coUTo 715450/1 aSSiSTENTE adMi-

NiSTraTiVo 20 a 
28/03/2022 8,5dailToN HEldEr da SilVa 

coNcEicao 57207821/1 aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo

criSTiaNo dE JESUS corrEa lEiTE 5892252/1 MoToriSTa

Leia-se:

NoMe MatricULa carGo PerÍodo diÁrias

rEGiNa lUcia alBUQUErQUE da 
SilVa coUTo 715450/1 aSSiSTENTE adMi-

NiSTraTiVo 20 a 
28/03/2022 8,5

dailToN HEldEr da SilVa 
coNcEicao 57207821/1 aSSiSTENTE adMi-

NiSTraTiVo

criSTiaNo dE JESUS corrEa lEiTE 5892252/1 MoToriSTa 20 a 21/03 1,5

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 838268
errata da errata, publicada no doe 35.071 de 08/08/2022, a qual 
concede férias à servidores,
onde se lê:

MatricULa NoMe carGo PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

5952214/ 1 alYNE criSTiNE doS SaNToS 
da SilVa

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

02/12/2022 a 
01/12/2021

12/09/2022 a 
11/10/2022

Leia-se:

MatricULa NoMe carGo PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

5952214/ 1 alYNE criSTiNE doS SaNToS 
da SilVa

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

02/12/2020 a 
01/12/2021

12/09/2022 a 
11/10/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 838004

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
 resULtado de cLassiFicaÇÃo da toMada de PreÇos nº 
001/2022 – FcP
 a comissão Permanente de licitações da fundação cultural do Estado do 
Pará/fcP, após reunião e análise da documentação de propostas das em-
presas participantes da TP 001/2022-fcP, cujo objeto é a coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa 
No TEaTro MarGarida ScHiVaSaPPa, Por rEGiME dE PrEÇo GloBal, 
resolve tornar público o resultado do referido julgamento, com base na 
avaliação técnica e sua conclusão, a comissão, à unanimidade dEcidE 
considerar CLASSIFICADAS em definitivo e em ordem crescente de va-
lores as seguintes empresas: Em PriMEiro lugar, a empresa coNSSErV 
coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, com o valor de r$ 2.010.445,14 (dois 
milhões, dez mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centa-
vos); Em SEGUNdo lugar, a empresa ENGETor lTda EPP, que apresentou 
o valor de r$ 2.381.642,00 (dois milhões trezentos e oitenta e um mil e 
seiscentos e quarenta e dois reais); Em TErcEiro lugar, a empresa iGf 
coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli EPP, com o valor de r$ 2.418.956,01 
(dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, novecentos e cinqüenta e seis 
reais e um centavo); Em QUarTo lUGar, a empresa iNoVE coNSTrU-
Tora EirEli, que apresentou o valor de r$ 2.482.980,20 (dois milhões, 
quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e vinte cen-
tavos). Consoante a decisão acima expedida pela Comissão, fica declara-
da VENCEDORA desta licitação a empresa abaixo identificada, classificada 
em primeiro lugar após análise técnica das propostas e conforme parecer 
técnico do setor de engenharia da fcP a empresa coNSSErV coNSTrU-
ÇÕES E SErViÇoS EirEli, com o valor total proposto de r$ 2.010.445,14 
(dois milhões, dez mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quatorze 
centavos). Permanecem os autos franqueados para vistas aos licitantes 
interessados, ficando assim notificadas as empresas do julgamento acima. 
No prazo legal a contar desta publicação, querendo, poderão apresentar 
recurso administrativo, correndo igual prazo para eventuais contrarrazões.
a comissão
Belém, 09 de agosto de 2022

Protocolo: 838088

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

 terMo de disPeNsa e ratiFicaÇÃo de LicitaÇÃo Nº 001/2022
Pae: 2022/667090
Objeto: Contratação de 02 (dois) profissionais de notório saber para exer-
cer os serviços de avaliadores do Edital nº 006/2022 – folGUEdo JUNiNo, 
a ser realizado durante o período de 17/06 a 03/07/2022
favorecidos: HEraldo carloS SilVa doS SaNToS, inscrito no cPf nº 
426.382.752-04
roBErTa coNcEiÇÃo TaVarES SoarES, inscrita no cPf nº 996.373.752-87
Valor individual: r$ 1.800,00
Valor Total: r$ 3.600,00
fundamento legal: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, in-
ciso ii da lei federal nº 8.666/93 e considerando o valor da contratação, 
conforme o Parecer Jurídico 1002/2022 ProJUr/fcP
disponibilidade orçamentária: Programa de atividade: 8421; Plano in-
terno: 103 EVEN aJUN; fonte de recurso: 0101; Natureza de despesa: 
339036 e 339047; ação: 231253
data de assinatura: 07/07/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 838049

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

resUMo da Portaria N°. 169/2022-FcG de 08.08.2022
fundamento legal: lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96.
coNcEdEr, licENÇa Gala
fundamento legal: art. 72, ii da lei nº 5.810/94 (rJU)
Servidor: icaro SaraiVa laUriNHo, matrícula nº. 5909098/1
cargo: auxiliar operacional
Período: 25.07.2022 a 01.08.2022- autorização: Processo nº. 2022/979624
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 838094

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 170/2022 - FcG de 09.08.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
coNSidEraNdo os autos do processo nº. 2022/956212;
rESolVE:
EXoNErar lUcaS SaNTiaGo da SilVa – Secretário de diretoria - GEP-
daS-011.1 desta fundação, a contar de 05.08.2022.
NoMEar EMaNUElE MoNTEiro PErEira, para o cargo de – Secretária de 
diretoria - GEP-daS-011.1, a contar de 05.08.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 838325
Portaria N°. 171/2022 - FcG de 09.08.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
coNSidEraNdo os autos do processo nº. 2022/998668;
coNSidEraNdo o ofício circular nº. 09/2022-GaB aGE;
rESolVE:
dESiGNar a servidora dESirÉE d’aNZicoUrT NaSciMENTo alVES - as-
sessora de controle interno - matrícula nº. 7565485/3, como responsá-
vel pela realização da coleta de dados relativos à Transparência ativa da 
fcG, referente ao Programa Nacional de Transparência Pública, bem como 
acompanhar todas as suas etapas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 838318

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria nº. 087/2022-FcG de 06.05.2022
Publicada no doe nº. 34.963 de 09.05.2022 - Protocolo: nº. 95197
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 837884
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..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

errata
.

Portaria N.°723/2022 – secoM, 03 de agosto de 2022, Publicada 
no doe n° 35.071 de 08 de agosto de 2022.
onde se lê: VEra lUcia alVES dE oliVEira.
Leia-se: aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS.

Protocolo: 837914

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

terMo de rescisÃo
coNtrato Nº 007/2017
Processo Nº 2019/151200
PrEGÃo ElETroNico dGl/SrP N° 012/2016
objeto: o objeto do presente termo é a rescisão amigável do contrato n° 
007/2017.
Justificativa: art. 79, II §1º da Lei n° 8.666/93.
data da rescisão: 01 de julho de 2022
contratada: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
cNPJ: 03.506.307/0001-57
Endereço: rua Machado de assis n° 50, Bairro Santa lucia – cEP: 93.700-
000, campo Bom/rS,
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa.

Protocolo: 837932

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: aNa criSTiNa doS SaNToS PErEira
coNcESSÃo: 46 diaS
PErÍodo: 17/12/21 a 31/01/22
MaTrÍcUla: 57211333/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE oNESiMa BarroS/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 040/2022
NoME: aNa HElEN VaScoNcEloS caMPoS SilVa
coNcESSÃo: 14 diaS
PErÍodo: 01/02/22 a 14/02/22
MaTrÍcUla: 5786649/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Maria MarTiNS/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 084/2022
NoME: aNdrESSa BEZErra cirQUEira frEiTaS
coNcESSÃo: 14 diaS
PErÍodo: 09/10/21 a 22/10/21
MaTrÍcUla: 6403328/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoSE lEiTE/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 318351/2021
NoME: aUricElia alVES PErEira
coNcESSÃo: 47 diaS
PErÍodo: 26/10/21 a 11/12/21
MaTrÍcUla: 57226764/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: Erc SEr aT rEaBil SaBEr/BElEM
laUdo MÉdico: 29.899/21
NoME: BENildo aNToNio BarBoSa da crUZ
coNcESSÃo: 22 diaS
PErÍodo: 14/01/22 a 04/02/22
MaTrÍcUla: 5802830/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE S fEliPE/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 070/2022
NoME: BETaNia SilVa crUZ
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 12/11/21 a 09/02/22
MaTrÍcUla: 5890102/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE BEliNa coUTiNHo/caP Poco
laUdo MÉdico: 12872/2021

NoME: BiaNca PirES da SilVa PErEira
coNcESSÃo: 45 diaS
PErÍodo: 13/12/21 a 26/01/22
MaTrÍcUla: 57204965/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JorcEli SESTari/SaNTaNa araGUaia
laUdo MÉdico: 3283102/2021
NoME: carMEM aParEcida cardoSo MarTiNS
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 06/12/21 a 20/12/21
MaTrÍcUla: 5708923/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE BraUlia GUrJao/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 318404/2022
NoME: cHriSTiaNE adElE PaNToJa WilliaMS
coNcESSÃo: 31 diaS
PErÍodo: 17/01/22 a 16/02/22
MaTrÍcUla: 5811260/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE rodriGUES SaNToS/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 069/2022
NoME: clEidE clEia riBEiro da SilVa
coNcESSÃo: 25 diaS
PErÍodo: 06/12/21 a 30/12/21
MaTrÍcUla: 5898478/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE caSTro alVES/STa Mª BarrEiraS
laUdo MÉdico: 3183105/2022
NoME: clEidiMar BaTiSTa rodriGUES PErEira
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 08/11/21 a 05/02/22
MaTrÍcUla: 5821665/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE GaSPar ViaNNa/MaraBa
laUdo MÉdico: 12.845/2022
NoME: clEoNicE do aMParo fErrEira
coNcESSÃo: 14 diaS
PErÍodo: 12/01/22 a 25/01/22
MaTrÍcUla: 57226856/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PEdro MoTa/XiNGUara
laUdo MÉdico: 318422/2022
NoME: criSTiNa fEiToSa BarroS
coNcESSÃo: 58 diaS
PErÍodo: 17/01/22 a 15/03/22
MaTrÍcUla: 54187427/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE oNEidE TaVarES/MaraBa
laUdo MÉdico: 12.952/2022

Protocolo: 838227
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: aNdrETTi aYala dE SoUZa lEMoS
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 31/01/22 a 30/04/22
MaTrÍcUla: 57234802/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE GaSPar ViaNNa/MaraBa
laUdo MÉdico: 12996/2022
NoME: aNGEla criSTiNa rocHa raNGEl
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 30/01/22 a 28/02/22
MaTrÍcUla: 57194127/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE aNa fraNcEZ/TUcUrUi
laUdo MÉdico: 1804/2022
NoME: aNToNia carValHo dE araUJo alBUQUErQUE
coNcESSÃo: 189 diaS
PErÍodo: 23/01/22 a 30/07/22
MaTrÍcUla: 5245389/4 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE PaUlo frEirE/MaraBa
laUdo MÉdico: 12.970/22
NoME: aNToNia carValHo dE araUJo alBUQUErQUE
coNcESSÃo: 31 diaS
PErÍodo: 23/12/21 a 22/01/22
MaTrÍcUla: 5245389/4 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE PaUlo frEirE/MaraBa
laUdo MÉdico: 12.898/22
NoME: arloS ValENTE filHo
coNcESSÃo: 89 diaS
PErÍodo: 11/01/22 a 09/04/22
MaTrÍcUla: 57220701/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE farUK SalMEN/ParaUaPEBaS
laUdo MÉdico: 12.927/2022
NoME: arMaNdo fErrEira da SilVa
coNcESSÃo: 176 diaS
PErÍodo: 05/02/22 a 30/07/22
MaTrÍcUla: 443883/1 carGo: EScr daTil
loTaÇÃo: EE iZaBEl MaracaiPE/iTUPiraNGa
laUdo MÉdico: 12.965/2022
NoME: cEcilia TaPaJoS VaScoNcEloS
coNcESSÃo: 181 diaS
PErÍodo: 30/01/22 a 29/07/22
MaTrÍcUla: 5512662/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE rio TaPaJoS/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 020/2022
NoME: claUdiaNE dE araUJo SilVa
coNcESSÃo: 41 diaS
PErÍodo: 18/02/22 a 30/03/22
MaTrÍcUla: 5772338/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: cEN EdUc JoV adUlToS/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 101/2022
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NoME: claUdio lUiZ fErNaNdES
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 19/02/22 a 19/05/22
MaTrÍcUla: 5753732/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: 16ª UrE/TUcUrUi
laUdo MÉdico: 1802/2022
NoME: clEaNTES coNcEicao rocHa
coNcESSÃo: 178 diaS
PErÍodo: 06/03/22 a 30/08/22
MaTrÍcUla: 57214759/1 carGo: ViGia
loTaÇÃo: EE liBErdadE/MaraBa
laUdo MÉdico: 13.000/2022
NoME: daiaNE SiMoES dE oliVEira
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 31/12/21 a 28/02/22
MaTrÍcUla: 57204192/1  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE GaSPar ViaNNa/MaraBa
laUdo MÉdico: 12920/2022

Protocolo: 838233

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
QUarto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 055/2021.
Vigência: 20/07/2022 a 27/09/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Guedes e rezende Engenharia. cNPJ Nº 08.731.715/0001-26.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 19 de julho de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 838322
termo aditivo: 10
contrato: 203/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas 
das unidades escolares com o fornecimento de materiais e equipamentos, 
bem como para manipulação, preparo e distribuição de alimentos escolar, 
visando atender as necessidades da SEdUc.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Segunda - do valor e dos cré-
ditos orçamentários do contrato original, alterando o valor mensal para 
r$ 1.087.567,96 (um milhão, oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e 
sete reais e noventa e seis centavos) e perfazendo o valor global de r$ 
13.050.815,52 (treze milhões, cinquenta mil, oitocentos e quinze reais e 
cinquenta e dois centavos), considerando o reequilíbrio econômico-finan-
ceiro, justificado por acordos firmados, interposto pela Convenção Coletiva 
de Trabalho 2022/2023-SEac X SiNElPa.
Pregão Eletrônico SrP Nº011/2018-Nlic/SEdUc.
fonte:0102006360 ação: 232118 funcional Programática: 16101.12 
361.1509. Projeto/atividade: 8904 Produto: 2227 Natureza da despesa: 
339037.
fonte:0102006360 ação: 232325 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Projeto/atividade: 8906 Produto: 2227 Natureza da despesa: 339037.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro - Km 10, s/n, cEP: 
66.820-000,Tenoné, Belém-Pa.
Contratada: LG Serviços Profissionais Eireli., com CNPJ: nº06.028.733/0001-
10, com sede na Tv. São Sebastião nº 888, bairro: Sacramenta, Belém/Pa 
- cEP:66.123-620.
data as assinatura: 09//08/2022.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 838014
termo aditivo: 5
contrato: 080/2018
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na Prestação 
de Serviço de locação de veículos automotores, sob demanda anual pelo 
Sístema de registro de Preços, destinados a Secretária de Estado de Edu-
cação/SEdUc
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sétima: do valor do contrato original, 
alterando o valor mensal do contrato original para r$ 36.088,47 (trinta 
e seis mil e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) perfazendo o 
valor Global para r$ 433.064,88 (quatrocentos e trinta e três mil, sessenta 
e quatro reais e oitenta e oito centavos), em razão ao reajuste financeiro 
do iGP-di/fGV.
arP nº 002/2017-SEGUP
dotação orçamentária:
fonte: 01020066355. Produto: 2795 ação: 231016 funcional Programática: 
16101.12.122.1297 Projeto/atividade: 8338 Natureza da despesa: 339033.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: atlanta rent a car ltda, cNPJ: 01.135.910/0001-44, com sede 
na rua oliveira Belo, nº 840, bairro Umarizal, Belém/Pa, cEP: 66.050-388.
data de assinatura: 09/08/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 838504

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

Termo aditivo: 1
convênio de cooperação técnica e Financeira: 048/2021
objeto do convênio: reforma da Escola de Ensino fundamental e Médio 
ronan fidelis de Melo, localizada no município de redenção/Pa.
objeto Termo aditivo: Visando alterar a claúsula décima: do Prazo de Exe-
cução e Vigência ao convênio original, prorrogando-a por mais 210 (du-
zentos) dias.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 68.633-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
convenente: Município de redenção, com cNPJ: 04.144.168/0001-21 com 
sede na av. Guarantã, nº80, cEP: 68.552-220
data de assinatura: 28/08/2022
Vigência: 29/07/2022 a 24/02/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 838510
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 54438/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: faZEr facE coM dESPESaS EMErGENciaiS dE MaTErial 
dE coNSUMo ao coNSElHo ESTadUal dE EdUcaÇÃo.
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
cPf: 90154347272
NoME: caio raMoS coNdUrU do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 57234184
ProJETo/ aTiVidadE: 8904
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 838209
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54479/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caMETa/BElEM/08/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 2
BElEM/caMETa/10/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaNUEl riBaMar da SilVa fariaS
MaTrÍcUla: 6330452
cPf: 27995984200
carGo/fUNÇÃo:
dirETor dE USE/UrE / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838324
Portaria de diarias No. 54470/2022
oBJETiVo: conduzir gestora que participará na iii reunião Estratégica de Tra-
balho, para alinhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPaNEMa/BElEM/08/08/2022-09/08/2022 Nº diárias: 1
BElEM/caPaNEMa/09/08/2022-09/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio EdSoN rodriGUES fErrEira
MaTrÍcUla: 57217539
cPf: 12168459215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838316
Portaria de diarias No.54446/2022
oBJETiVo: acoMPaNHaMENTo doS ProJEToS dE coNSTrUÇÃo E rE-
forMa da E.E.E.f.M.”Maria da coNcEiÇÃo MalHEiroS”, MUNicÍPio: 
iriTUia MEMo Nº692/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ iriTUia 12/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 0
iriTUia/ BElEM 12/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roNaldo caTEB BiTar
cPf: 32779119268
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 838330
Portaria de diarias No. 54467/2022
oBJETiVo: conduzir gestora que participará na iii reunião Estratégica de Tra-
balho, para alinhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTa iSaBEl do Para/BElEM/09/08/2022-09/08/2022 Nº diárias: 0
BElEM/SaNTa iSaBEl do Para/09/08/2022-09/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HUMBErTo liBaNio rodriGUES dE liMa
MaTrÍcUla: 605891
cPf: 04378164272
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838308
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Portaria de diarias No. 54444/2022
oBJETiVo: conduzir o servidor ronaldo Bitar para o acompanhamento dos 
projetos de construção e reforma da E.E.f.M. “cônego Batista campos”, no 
município de Barcarena, Memo. 691/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 09/08/2022 - 09/08/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa / BElEM / 09/08/2022 - 09/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ESMEriNo JoSÉ dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300
cPf: 105.326.682-00
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa NiV. 8
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 838309
Portaria de diarias No. 54466/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
XiNGUara/BElEM/08/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 2
BElEM/XiNGUara/10/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: laZaro BorBa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 6312837
cPf: 46970843149
carGo/fUNÇÃo:
dirETor dE USE/UrE / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838295
Portaria de diarias No. 54457/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTa iSaBEl do Para/BElEM/09/08/2022-09/08/2022 Nº diárias: 0
BElEM/SaNTa iSaBEl do Para/09/08/2022-09/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSilEia do Socorro GUiMaraES da SilVa
MaTrÍcUla: 5467217
cPf: 26430517268
carGo/fUNÇÃo:
dirETor dE USE/UrE / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838288
Portaria de diarias No. 54456/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
alTaMira/BElEM/08/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 2
BElEM/alTaMira/10/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Edir SilVa dE SoUZa
MaTrÍcUla: 54190897
cPf: 42663997234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838277
Portaria de diarias No. 54386/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BarcarENa/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
BarcarENa/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaNoEl fraNciSco dE arGolo corrEa
MaTrÍcUla: 57210752
cPf: 23556420287
carGo/fUNÇÃo:
VicE-dir.dE UNid.EScolar / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838207
Portaria de diarias No. 54384/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ViGia/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
ViGia/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUaN rafaEl MaToS SaliBa riBEiro
MaTrÍcUla: 5948161
cPf: 53168828220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838199
Portaria de diarias No. 54385/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BarcarENa/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
BarcarENa/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVaNilSoN SaNTaNa faVacHo
MaTrÍcUla: 55585780
cPf: 59782102253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838202

Portaria de diarias No. 54383/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ViGia/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
ViGia/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Joao VicENTE fariaS do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5951392
cPf: 53023676291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838192
Portaria de diarias No. 54392/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ParaGoMiNaS/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNaS/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo TaVarES coSTa
MaTrÍcUla: 57232074
cPf: 65019865249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838228
Portaria de diarias No. 54389/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ParaGoMiNaS/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNaS/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN aNToNio coSTa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5837774
cPf: 63561158234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838218
Portaria de diarias No. 54387/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BarcarENa/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
BarcarENa/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo loBaTo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57202965
cPf: 71061428249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838214
Portaria de diarias No. 54380/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/colarES/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
colarES/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cHarlES MicHEl EliaS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5897857
cPf: 69665788272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838182
Portaria de diarias No. 54379/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/colarES/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
colarES/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio fErNaNdo da coSTa JUNior
MaTrÍcUla: 54197422
cPf: 72046961234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838175
Portaria de diarias No. 54382/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ViGia/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
ViGia/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EMErSoN da SilVa alVES
MaTrÍcUla: 5897606
cPf: 79121721220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838189
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Portaria de diarias No. 54381/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ViGia/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
ViGia/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EddiE JoSE dE JESUS SoUSa
MaTrÍcUla: 5957254
cPf: 00231059256
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838185
Portaria de diarias No. 54378/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/colarES/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
colarES/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN MoraES MarQUES
MaTrÍcUla: 57173670
cPf: 78900336215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838157
Portaria de diarias No. 54449/2022
oBJETiVo: conduzir o coordenador do Escritório de Projetos Sr. ronaldo 
cateb Bitar, na visita as obras das E.E.E.f.M. “Presidente Kennedy” e “Tau-
riano Gil de Souza”, nos municípios de Maracanã e Vigia respectivamente.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ MaracaNÃ/ ViGia/ 17/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 1
ViGia/ BElEM 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ESMEriNo JoSÉ dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300
cPf: 105.326.682-00
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa NiV. 8
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 838173
Portaria de diarias No. 54374/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SaNTa iSaBEl do Para/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTa iSaBEl do Para/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioMar PaTricio dE alMEida
MaTrÍcUla: 57198104
cPf: 45142181204
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838136
Portaria de diarias No. 54373/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SaNTa iSaBEl do Para/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTa iSaBEl do Para/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS aNdrE BEZErra lEiTE
MaTrÍcUla: 57188414
cPf: 61988847249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838132
Portaria de diarias No. 54448/2022
oBJETiVo: Visitar as obras das E.E.E.f.M. “Presidente Kennedy” e “Tauria-
no Gil de Souza”, nos municípios de Maracanã e Vigia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ MaracaNÃ/ ViGia/ 17/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 1
ViGia/ BElEM 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roNaldo caTEB BiTar
cPf: 32779119268
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 838145
Portaria de diarias No. 54376/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SaNTa iSaBEl do Para/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTa iSaBEl do Para/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marilia PENa corrEa
MaTrÍcUla: 5823455
cPf: 42403685291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838146

Portaria de diarias No. 54375/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SaNTa iSaBEl do Para/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTa iSaBEl do Para/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcio aNToNio BarBoSa liSBoa
MaTrÍcUla: 57173666
cPf: 65890620215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838141
Portaria de diarias No. 54377/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/colarES/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
colarES/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alEXaNdrE ValENTE MorEira doNaTo
MaTrÍcUla: 6403374
cPf: 92893341268
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838153
Portaria de diarias No. 54451/2022
oBJETiVo: conduzir gestor que participará na iii reunião Estratégica de Tra-
balho, para alinhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
aBaETETUBa/BElEM/09/08/2022-09/08/2022 Nº diárias: 0
BElEM/aBaETETUBa/09/08/2022-09/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NiValdo doS SaNToS BaTiSTa
MaTrÍcUla: 5902894
cPf: 35390000200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838231
Portaria de diarias No. 54391/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/ParaGoMiNaS/12/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNaS/BElEM/13/08/2022-13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS aNdrE SarMENTo da SilVa
MaTrÍcUla: 57192982
cPf: 68997876287
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838223
Portaria de diarias No. 54442/2022
oBJETiVo: iMPlEMENTaÇÃo da rEdE local dE cidadaNia EM caNaÃ 
doS caraJáS do ProGraMa TErriTÓrio PEla PaZ.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaÃ doS caraJáS / 08/08/2022 - 13/08/2022 Nº diárias: 5
caNaÃ doS caraJáS / BElEM / 13/08/2022 - 13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUaNa aNdradE SilVa
MaTrÍcUla: 5922061
cPf: 51818701200
carGo/fUNÇÃo:
aPoio adMiNiSTraTiVo
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 593.830.032.00

Protocolo: 838224
Portaria de diarias No. 54452/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaraBa/BElEM/08/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 2
BElEM/MaraBa/10/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaGNo rodriGUES BarroS
MaTrÍcUla: 5822548
cPf: 49056549200
carGo/fUNÇÃo:
dirETor dE USE/UrE / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838235
Portaria de diarias No. 54453/2022
oBJETiVo: conduzir gestor que participará na iii reunião Estratégica de Tra-
balho, para alinhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaraBa/BElEM/08/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 2
BElEM/MaraBa/10/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliNaldo alBUQUErQUE da SilVa
MaTrÍcUla: 3281043
cPf: 24715751291
carGo/fUNÇÃo:
ViGilaNTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838240
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Portaria de diarias No. 54317/2022
oBJETiVo: conduzir técnicos do codoE que realizarão assessoramento 
Técnico pedagógico referente à documentação 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: NaZarENo dE SoUSa PiNTo
MaTrÍcUla: 57216813
cPf: 51851954287
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838259
Portaria de diarias No. 54454/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
oBidoS/SaNTarEM/0708/2022-08/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM/BElEM/08/08/2022-09/08/2022 Nº diárias: 1
BElEM/SaNTarEM/09/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM/oBidoS/10/08/2022-10/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia SarraZiN dE aNdradE
MaTrÍcUla: 57233388
cPf: 72428309234
carGo/fUNÇÃo:
dirETor dE USE/UrE / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838267
Portaria de diarias No. 54455/2022
oBJETiVo: conduzir gestora que participará na iii reunião Estratégica de Tra-
balho, para alinhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caSTaNHal/BElEM/09/08/2022-09/08/2022 Nº diárias: 0
BElEM/caSTaNHal/09/08/2022-09/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JaQUiE do carMo frEirE
MaTrÍcUla: 57217606
cPf: 39403475234
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838272
Portaria de diarias No. 54440/2022
oBJETiVo: iMPlEMENTaÇÃo da rEdE local dE cidadaNia EM caNaÃ 
doS caraJáS do ProGraMa TErriTÓrio PEla PaZ.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaÃ doS caraJáS / 08/08/2022 - 13/08/2022 Nº diárias: 5
caNaÃ doS caraJáS / BElEM / 13/08/2022 - 13/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MÍlVia aNTUNES o dE alMEida
MaTrÍcUla: 6045501
cPf: 59683368204
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl SUPErior lP
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 593.830.032.00

Protocolo: 838274
Portaria de diarias No. 54469/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MoNTE alEGrE / SaNTarEM / 07/08/2022 - 08/08/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 08/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 2
BElEM / SaNTarEM / 10/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / MoNTE alEGrE / 10/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliNEUSa dE SoUSa Sadalla NEri
MaTrÍcUla: 5899913
cPf: 56507321249
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838508
Portaria de diarias No. 54465/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
ParaUaPEBaS / BElEM / 08/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 2
BElEM / ParaUaPEBaS / 10/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ciPriaNo SaNTaNa aNdradE
MaTrÍcUla: 57209938
cPf: 30155487272
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838502
Portaria de diarias No. 54461/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 08/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 2
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 10/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iNGrid fiGUEirEdo dE caSTro
MaTrÍcUla: 5801451
cPf: 59431652234
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838503

Portaria de diarias No. 54464/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaE do rio / BElEM / 08/08/2022 - 09/08/2022 Nº diárias: 1
BElEM / MaE do rio / 09/08/2022 - 09/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliaNE cordEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 337382
cPf: 13659464287
carGo/fUNÇÃo:
dirETor dE USE/UrE / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838499
Portaria de diarias No. 54463/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
TUcUrUi / BElEM / 08/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 2
BElEM / TUcUrUi / 10/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVio SoUSa caridadE
MaTrÍcUla: 5896572
cPf: 74109677220
carGo/fUNÇÃo:
dirETor dE USE/UrE / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838497
Portaria de diarias No. 54458/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES / BElEM / 08/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 2
BElEM / BrEVES / 10/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JEffErSoN NoGUEira oToNi
MaTrÍcUla: 57210357
cPf: 52654907287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838493
Portaria de diarias No. 54459/2022
oBJETiVo: Participação na iii reunião Estratégica de Trabalho, para ali-
nhamento de ações pedagógicas do 2º Semestre letivo de 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPaNEMa / BElEM / 08/08/2022 - 09/08/2022 Nº diárias: 1
BElEM / caPaNEMa / 09/08/2022 - 09/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria EliETE PiNTo da SilVa
MaTrÍcUla: 5901769
cPf: 61017965234
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 838485

.

.

oUtras MatÉrias
.

termo de cessão: 157/2022
objeto do Termo: acedente, dá em cessão de uso gratuita à cessionária, 
os códigos-fonte e banco de dados do Sistema de declaração de Bens de 
Servidores.
Partes:
cedente: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
cessionária: fundação Santa casa de Misericórdia, cNPJ: 04.929.345/0001-
85, com sede na rua oliveira Belo, nº 395, Umarizal, Belém/Pa.
data de assinatura: 09/08/2022
Vigência: 09/08/2022 a 09/08/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 838495
desiGNar
Portaria nº.:7065/2022 de 05/08/2022
de acordo com o Processo Nº 1092492/2022
designar EdUardo MoNTEiro cUNHa, Matrícula nº 57211323/1, Serven-
te, para responder interinamente pela função de Secretaria (GEd-1) da 
EEEf dr Jose Malcher/sede/colares, a contar de 09/08/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 7064/2022 de 05/08/2022
de acordo com o Processo nº 1092492/2022
dispensar daNiEl da SilVa NoGUEira, Matrícula nº 57216806/1, assis-
tente administrativo, da função de Secretario (GEd-1) da EEEf dr Jose 
Malcher/sede/colares, a contar de 01/04/2022.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.7059/2022 de 05/08/2022
Nome:aMElia corrEa laUriNHo
Matrícula:417238/1cargo:Professor
lotação:EE dr anthodio Barbosa/Tome açu
Período:01/09/22 a 30/10/22 a 31/10/22 a 29/12/22
Triênios:05/04/11 a 04/04/14 – 05/04/14 a 04/04/17
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Portaria nº. 7058/2022 de 05/08/2022
Nome:raQUEl dE liMa Vidal
Matrícula:57212575/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:04/06/22 a 03/07/22
Triênios:13/02/09 a 12/02/12
LiceNÇa LUto
Portaria nº.:7038/2022 de 04/08/2022
conceder licença luto, a Maria rUTH dE oliVEira SaMPaio, Matricula n 
5478502/2, Professor, lotada na Erc françois Paul Bengot/Benevides, no 
período de 17/06/22 a 24/06/22.
Portaria nº.:7037/2022 de 04/08/2022
conceder licença luto, a criSTiaNE SaNTaNa HoMEM, Matricula n 
5963092/1, Tecnico em Gestão Publica, lotada na diretoria de Suporte 
administrativo/Belém, no período de 12/06/22 a 19/06/22.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:7077/2022 de 05/08/2022
autorizar o afastamento no período de 11/07/2022 a 02/08/2022,referente 
ao exercício 2021 a servidora aNdrÉa VElaSco rodriGUES, matrícula nº 
57224125/1, assistente administrativo, lotada na diretoria de recursos 
Humanos, nesta secretaria, para gozo (23) dias de férias residuais 
interrompidas pela PorTaria nº 3334/2021 de 14/05/2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 17/05/2021.
Portaria nº.:7122/2022 de 09/08/2022
Nome: EMaNUEl ViTor VirGoliNo dE frEiTaS
Matrícula:57226078/1 Período:08/09/22 à 22/09/22Exercício:2022
Unidade:divisão de cadastro/Belém
Portaria nº.:123/2022 de 08/07/2022
Nome: VaNESSa NEMEr fUrTado
Matrícula:5900613/1 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Santo agostinho/Breves
Portaria nº.:15/2022 de 28/07/2022
Nome: roSilENE TaVarES PirES
Matrícula:5679729/1 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EE aureliana Monteiro/Ponta de Pedras
Portaria nº.:350/2022 de 15/07/2022
Nome: Maria dE NaZarE ViaNa da SilVa
Matrícula:6389813/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM leandro lobao da Silveira/Bragança
Portaria nº.:351/2022 de 15/07/2022
Nome: raiMUNdo NaZarENo SaNTaNa
Matrícula:6317855/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade: EEEfM Externato Santo antonio/Bragança
Portaria nº.:352/2022 de 15/07/2022
Nome: lUciaNa alMEida da SilVa
Matrícula:5902519/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM dr francisco de Paula Pinheiro/Bragança
Portaria nº.:353/2022 de 15/07/2022
Nome: Maria VirGiNia GoMES dE aSSUNÇÃo
Matrícula:6017401/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria nº.:354/2022 de 15/07/2022
Nome: Maria do Socorro SoarES carrEra
Matrícula:521027/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM rio caete/Bragança
Portaria nº.:355/2022 de 15/07/2022
Nome: dEUSa do Socorro coSTa
Matrícula:5909623/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Germano Garcia/Bragança
Portaria nº.:356/2022 de 15/07/2022
Nome: claUdirENE SoarES riBEiro
Matrícula:5951801/1 Período:11/10/22 à 09/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Benedito cardoso de athayde/augusto correa
Portaria nº.:357/2022 de 15/07/2022
Nome: dENilZa dE faTiMa oliVEira da SilVa
Matrícula:5771544/2 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM cel Pinheiro Junior/Tracuateua
Portaria nº.:358/2022 de 15/07/2022
Nome: dElco da SilVa fariaS
Matrícula:5704740/2 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Pe luciano calderara/Viseu
Portaria nº.:360/2022 de 18/07/2022
Nome: Maria lUcia GoMES da SilVa
Matrícula:5067154/2 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM Patalino/Bragança
Portaria nº.:222/2022 de 02/08/2022
Nome: Maria daS GraÇaS liMa doS SaNToS
Matrícula:555509/1 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM São francisco de assis/Tailandia
Portaria nº.:7084/2022 de 08/08/2022
Nome:raiMUNdo GilSoN da SilVa PErEira
Matrícula:941468/1Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2020
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria nº.:7081/2022 de 08/08/2022
Nome:JoSÉ EMilio HErMES dE alMEida
Matrícula:57212650/1Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria nº.:7083/2022 de 08/08/2022
Nome:BarBara florENcio da SilVa
Matrícula:57200697/2Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2020
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém

Portaria nº.:7099/2022 de 08/08/2022
Nome:PEdro HENriQUE SiMÃo dE MoUra
Matrícula:80845415/2Período:05/09/22 à 04/10/22Exercício:2020
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria nº.:7100/2022 de 08/08/2022
Nome:HEllEN criSTiNa da SilVa fEiToSa
Matrícula:5950299/1Período:12/09/22 à 11/10/22Exercício:2022
Unidade:divisão de assistencia ao Servidor/Belém
Portaria nº.:7111/2022 de 08/08/2022
Nome:Maria lEoNor MarQUES loPES
Matrícula:57209292/1Período:16/08/22 à 29/09/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dr. Ulisses Guimarães/Belém
Portaria nº.:7113/2022 de 08/08/2022
Nome:lUiZa HElENa fErNaNdES dE SoUSa
Matrícula:5299578/3Período:25/07/22 à 23/08/22Exercício:2021
Unidade:EE. Jarbas Passarinho-Sousa/Belém
Portaria nº.:471/2022 de 05/08/2022
Nome:GErSoN dE oliVEira rEiS
Matrícula:57210316/1Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.Paulo freire/Marabá
Portaria nº.:155/2022 de 01/08/2022
Nome:JoSilEia dE SoUZa BaTiSTa
Matrícula:5950427/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria nº.:156/2022 de 01/08/2022
Nome:diNa claUdia carValHo fErrEira
Matrícula:5949947/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.dr.José Jorge Hage/alenquer
Portaria nº.:157/2022 de 01/08/2022
Nome:Maria dE fáTiMa BaTiSTa dE liMa
Matrícula:57213066Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:cEEM.Prefeito carim Melém/Monte alegre
Portaria nº.:160/2022 de 01/08/2022
Nome:roSiValdo dE MoraES BarroS
Matrícula:5892267/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:cEEM.Prefeito carim Melém/Monte alegre
Portaria nº.:163/2022 de 01/08/2022
Nome:dUEl cESar dE MENdoNÇa
Matrícula:5749425/2Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEM. Prof. José agostinho Guerra/almeirim
Portaria nº.:164/2022 de 01/08/2022
Nome:WilliSoN BrUNo riBEiro fraNK
Matrícula: 5951393/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEM. Prof. José agostinho Guerra/almeirim
Portaria nº.:166/2022 de 01/08/2022
Nome:Maria roSilENE alBUQUErQUE crUZ
Matrícula:57213083/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:6ª UrE/Monte alegre
Portaria nº.:168/2022 de 01/08/2022
Nome:aNToNio da SilVa coSTa
Matrícula:6315992/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria nº.:169/2022 de 01/08/2022
Nome:HEVErToN JoSÉ da coSTa MoTa
Matrícula:5951365/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Prof.Maria Valmont/alenquer
Portaria nº.:170/2022 de 01/08/2022
Nome:JoÃo SoUZa da coSTa
Matrícula:5893627/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:cEEM.Presid.fernando Henrique/Monte alegre
Portaria nº.:7055/2022 de 04/08/2022
Nome:SaNdra Maria da SilVa coUTo
Matrícula:448990/1 Período:03/10 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:deptº de inspeção e documentação Escolar/Belém
Portaria nº.:7112/2022 de 09/08/2022
Nome:dElciENE loUrEiro corrEa
Matrícula:5946649/3 Período:01/09 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:7090/2022 de 08/08//2022
Nome:NilSoN doS SaNToS coSTa
Matrícula:5874670/2Período:10/09 à 09/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. almirante Guillobel/Belém
Portaria nº.:110/2022 de 12/04/2022
Nome:oliNdair VilaciNa dE SoUSa alMEida
Matrícula:57234476/1 Período:01/10 à 14/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. Macário dantas/São Geraldo do araguaia
Portaria nº.:244/2022 de 06/05/2022
Nome: Maria PErEira liMa
Matrícula:57234436/1 Período:20/10 à 03/12/22Exercício:2021
Unidade:EE. acy Barros/Marabá
Portaria nº.:274/2022 de 09/05/2022
Nome:JENilSoN coSTa SilVa
Matrícula:57214804/1Período:01/10 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. Elza dantas/São domingos do araguaia
Portaria nº.:300/2022 de 13/05/2022
Nome:EVilaNGEla da SilVa liMa
Matrícula:5352444/3 Período:01/10 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EEM. dr.Geraldo Veloso Mendes de castro Veloso/Marabá
Portaria nº.:345/2022 de 20/05/2022
Nome:rafaEl MENdES
Matrícula:57214808/1 Período:03/10 à 01/11/22Exercício:2019
Unidade:EE. Profº anísio Teixeira/Marabá
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Portaria nº.:427/2022 de 02/06/2022
Nome:ViViaNE MUlaTo GaViÃo
Matrícula:5944173/1Período:01/10 à 30/10/22Exercício:2020
Unidade:EIEEIFM. Jukapi Krijôhere/Bom Jesus do Tocantins
Portaria nº.:437/2022 de 29/06/2022
Nome:iriSMar NaSciMENTo araÚJo MElo
Matrícula: 57209622/1Período:03/10 à 16/11/22Exercício:2009
Unidade:EE.Profº acy de Jeus Barros/Marabá
Portaria nº.:457/2022 de 30/06/2022
Nome:NilSiMoNE aParEcida MarTiNS coSTa
Matrícula:5503795/2Período:03/10 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Novo Paraíso/São Geraldo do araguaia
Portaria nº.:466/2022 de 18/07/2022
Nome:Maria da coNcEiÇÃo SilVa filHa
Matrícula:57210203/1 Período:02/10 à 15/11/22Exercício:2018
Unidade:4ª UrE/Marabá
Portaria nº.:469/2022 de 05/08/2022
Nome:EliaS fariaS PiNHo
Matrícula:458520/1 Período:01/10 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEM. liberdade/Marabá

Protocolo: 838462
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

i errata ao editaL Nº 079/2022-UePa
retiFicaÇÃo do croNoGraMa do ProseL esPeciaL ForMa 
ParÁ/UePa 2023
a Universidade do Estado do Pará (UEPa) torna pública a rETificaÇÃo 
do cronograma do Processo Seletivo Especial 2023.1 (ProSEl Especial 
forMa Pará/UEPa 2023, destinado a selecionar candidatos para o provi-
mento de vagas nos cursos presenciais de graduação, em regime especial, 
mediante convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de ciência, Tec-
nologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET) e a Universidade 
do Estado do Pará (UEPa).

atiVidade data

Publicação do Edital do ProSEl no site da fadESP 11/07/2022
Solicitação de inscrição 13/07 a 30/08/2022

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 31/08/2022
Homologação preliminar das inscrições deferidas, concorrentes Pcd e atendimentos 

especiais 05/09/2022

interposição de recursos contra a homologação das inscrições, concorrentes Pcd e 
atendimentos especiais 06 e 07/09/2022

Homologação Definitiva das inscrições, concorrentes PcD e Atendimentos especiais 09/09/2022
disponibilização do cartão de inscrição com local de prova 13/09/2022

Prova de conhecimentos: questões objetivas e redação em língua portuguesa (das 
9h às 13h) 18/09/2022

Publicação do gabarito preliminar 19/09/2022
interposição de recursos contra o gabarito preliminar 20 e 21/09/2022

Publicação do gabarito definitivo e respostas dos recursos do gabarito preliminar 28/09/2022
divulgação do resultado preliminar da prova objetiva e dos candidatos aptos a 

correção da redação 10/10/2022

interposição de recursos contra o resultado da prova objetiva e de selecionados a 
correção da redação 11 e 12/10/2022

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva e resultado preliminar da prova 
de redação 18/10/2022

interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova de redação 19 e 20/10/2022
Divulgação do resultado definitivo da prova de redação 26/10/2022

resultado Preliminar do PSE forMa Pará (objetiva+redação) 26/10/2022
interposição de recursos contra o resultado Preliminar do PSE forMa Pará (obje-

tiva+redação) 27 e 28/10/2022

Resultado Definitivo do PSE FORMA PARÁ 04/11/2022

Belém, 10 de agosto de 2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 838148
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
Processo nº 2022/8392
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico N° 03/2022/UEPa, cujo objeto é aquisição de solução de 
backup automatizado, para infraestrutura da UNIVERSIDADE DO ESTADO 
do Pará, incluindo equipamento local (appliance), serviços de instalação, 
configuração, treinamento, replicação em datacenter com certificação mí-
nima TIER III e garantia de suporte, conforme especificações nesse termo. 

a solução deve ser fornecida com todas as licenças que forem necessárias 
para a entrega funcional da solução, o qual resultou em dESErTo.
Belém, 09 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 838254

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2022/15898
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de ges-
tor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 13/2022-UEPa, cujo objeto é a aquisição de Material 
Permanente e de consumo para equipar e atender o laboratório de ati-
vidades e Pesquisas lúdicas na amazônia Paraense/Brinquedoteca Joana 
d’árc/campus iii da Universidade do Estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 18.912.500/0001-65 - T NaVa coMErcio dE ElETrodoMESTicoS Ei-
rEli. itens 19 e 30. Valor da proposta r$ 1.042,16.
2- 24.183.988/0001-30 - M fEliPE GalVao. item 11. Valor da proposta 
r$ 2.175,09.
3- 28.360.435/0001-66 - dKSa coMErcial lTda. itens 9 e 10. Valor da 
proposta r$ 2.383,00.
4- 29.926.189/0001-20 - SiS coMErcio dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
lTda. item 24. Valor da proposta r$ 1.663,50.
5- 33.518.624/0001-54 - TEcHaNaV SolUcoES EM EQUiPaMENTo E coMEr-
cio aTacadiSTa E VarEJiSTa lTda. item 15. Valor da proposta r$ 4.755,00.
6- 83.373.670/0001-80 - alMEida BraSil coMErcio E iNdUSTria 
lTda. item 1, 3, 4, 6 e 8. Valor da proposta r$ 5.109,61.
itens cancelados: 2, 16, 25, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.
itens desertos: 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29.
Belém, 09 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 838062

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3305/2022, de 09 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 iNTErioriZaÇÃo
Nome: Marcio JoSE SilVa
Matrícula funcional: 5894711/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3306/2022, de 09 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 iNTErioriZaÇÃo
Nome: adriaNo cESar calaNdriNi BraGa
Matrícula funcional: 57189749/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3307//2022, de 09 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: ProfESSor TiTUlar
Nome: aNa irENE alVES dE oliVEira
Matrícula funcional: 729680/2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0669004936
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 838203
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL N° 087/2022 – UePa
Processo seLetiVo de BoLsista e VoLUNtÁrio
Para o ProJeto MadriGaL da UePa
a Universidade do Estado do Pará – UEPa, por meio da Pró-reitora de 
Extensão e o Núcleo de arte e cultura - Nac, torna público o Processo Se-
letivo para Bolsistas/Voluntários do Projeto “Madrigal da UEPa” e comunica 
ao corpo discente que as inscrições estarão abertas no período de 10 a 18 
de agosto de 2022.
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br.
Mais informações através do e-mail: uepa.nac@gmail.com .
Belém, 10 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 837855
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..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 959/2022 - 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: 2022/701693
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
04/08/2022 a 02/10/2022, correspondente ao triênio de 18/03/2016 a 
17/03/2019, para a servidora, Maria iVoNE dE oliVEira PErEira, Ma-
trícula nº. 3219585/1, carGo: assistente Social, lotada na drccP, Órgão 
da SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de julho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 838294

.

.

errata
.

Portaria Nº 642/2022 - 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: 2022/663597
errata
onde se lê: de 19/09 a 17/09/2022;
Leia-se: de 12/09 a 17/09/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
08 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 838293
.

aViso de LicitaÇÃo
.

coNVite Nº. 01/2022
Processo Nº. 2022/783045/seaster
objeto: contratação de empresa especializada para execução da conclusão 
da construção da cozinha comunitária no Município de Ulianópolis (Pa), 
localizada na rua Vitória nº 741, rezende ii no âmbito do contrato de 
repasse n2 297.642-27/2009 MdSa / caixa Econômica federal — SicoNV 
n2 706092/2009, conforme condições, quantidades e exigências estabele-
cidas no Edital e seus anexos.
retirada do Edital e do Projeto: sede da SEaSTEr, avenida Governador 
José Malcher, n°. 1018, 2º andar, sala da cPl, Bairro de Nazaré, Belém-Pa-
rá, cEP: 66055-260, à partir do dia 10/08/2022 até o dia 17/08/2022 das 
10h00 às 16h00, favor trazer Pen-drive ou cd.
abertura da sessão pública: 18/08/2022 às 14h00 na sala da cPl.
anderson clayton aires ribeiro
Presidente da cPl/SEaSTEr

Protocolo: 838115
.

diÁria
.

Portaria Nº 1083/2022 – 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/ 962028
rESolVE: autorizar o pagamento de ½ ( meia ) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo EUZirENE Prado lEÃo, 57211820, coordENa-
dora/coPEPi/dQPE que se deslocara para os Municípios de castanhal/Pa 
e Santa Izabel/PA do dia 03/08/2022 com objetivo de Qualificação Social 
e Profissional. CLAUDEMIR SINVAL PADILHA TEIXEIRA, 5907277/1, MO-
ToriSTa, com objetivo de conduzir veiculo com equipe da dQPE/coPEPi.
,
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504 8948 f:0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1073/2022 – 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/ 971796
rESolVE: autorizar o pagamento de 20 e ½ (vinte e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo
MarcEliNa PiNTo SaNToS,57196135/1, aSSiSTENTE Social, que se 
deslocara para os Municípios de cumaru,do Norte, floresta do araguaia 
e rio Maria/Pa no período de 14/08 a 03/09/2022 com objetivo apoio à 
Gestão e aos Serviços Socioassistenciais. carlos alberto almeida consola-
ção 5906463/1, MoToriSTa conduzir veiculo com técnico da daS/cPSE/
Mc/SEaSTEr
,
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0107006357 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1082/2022 – 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/ 980801
rESolVE: autorizar o pagamento de 05 e ½ ( cinco e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo
alEX da rocHa rodriGUES, 54211897/2, GErENTE dE TraNSPorTE, 
MariNETE dE NaZarÉ da lUZ faGUNdES, 54190634/1, aGENTE adMi-
NiSTraTiVo, que se deslocara para SÃo PaUlo/SP no período de 23/10 a
28/10/2022 com objetivo de capacitação de agentes Publicos.
,
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 f:0101006357 260.029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1082/2022 – 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/ 980801
rESolVE: autorizar o pagamento de 05 e ½ ( cinco e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo
alEX da rocHa rodriGUES, 54211897/2, GErENTE dE TraNSPorTE, 
MariNETE dE NaZarÉ da lUZ faGUNdES, 54190634/1, aGENTE adMi-
NiSTraTiVo, que se deslocara para SÃo PaUlo/SP no período de 23/10 a
28/10/2022 com objetivo de capacitação de agentes Publicos.
,
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 f:0101006357 260.029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1081/2022 – 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/ 1001209
rESolVE: autorizar o pagamento de 03 e ½ ( três e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo
ESMEriNo NEri BaTiSTa filHo,599620/1, SEcrETario adJUNTo, Ta-
dEU dE JESUS carValHo loBaTo, 2025183/1, GErENTE que se deslocara 
para os Municípios de Jacundâ, Goianésia, Breu Branco, Tailândia e abae-
tetuba/PA no período de 10/08 a 13/08/2022 com objetivo de Qualificação 
Social e Profissional. MANOEL JOAQUIM MAUES FERREIRA, 227.258.652 – 
04 colaborador Eventual/Motorista com objetivo de conduzir os servidores 
do Gabinete/SEaSTEr.
,
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f:0101006357/0101 266.730 339014/36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 1087/2022 – 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/ 819903
rESolVE: autorizar o pagamento de 06 e ½ ( seis e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo
JaNicE fErrEira doS SaNToS,57197811/1 GErENTE, lUciNda frEiTaS 
dE aSSiS SENa, 55589561, SocioloGo e fraNciNETE PoNTES crUZ, 
54194535, SocioloGa, que se deslocara para BraSilia/df no período 
de 18/09 a 24/09/2022 com objetivo de capacitação de agentes Público
,
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 f:0101006357 260.029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 838305

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1071/2022 – 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 PaE nº 2022/798159
r E S o l V E:
TraNSfErir as férias do servidor WaldEcir da SilVa cordEiro, ma-
tricula 80845438/ 3, concedida pela PorTaria 654/2022 – SEaSTEr de 
01/06/2022, de 04/07 a 02/08/2022 para 02/01/2023 a 31/01/2023.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
08 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1

Protocolo: 838298

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.072
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiTÊNcia 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 2022/871491
resolve: Nomear os seguintes servidores para executar competências 
quanto ao SÍPia conselho Tutelar/Pa WEB, conforme resolução nº 170 
de 10 de dezembro de 2014 e resolução nº 178 de 15 setembro de 2016, 
ambas do conselho Nacional dos direitos da crianças e dos adolescentes/
coNaNda a comissão técnica:
coordenação Técnica Estadual – carmen Suely Pinheiro de oliveira
coordenação Técnica Estadual adjunta – Helena Sueli cardias Xavier
assistente Técnico Estadual – Jean Marcel Gonçalves dos Santos
comissão Multidisciplinar para capacitação, implementação, Monitora-
mento e avalição do Sistema de informação para infância e adolescência-
SÍPia/Pa, e dá outras providências.
registre-se, Publique-se e cumpra-se
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 agosto de 2022.
iNocÊNcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 594555/1
Portaria Nº 1084 de 09 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), JESUS aNToNio da coSTa, Matricula nº
3210499/1, ocupante do cargo de SEcrETario dE dirEToria, lotado(a) 
na GMP e o(a) servidor(a) THaiS coSTa riBEiro, Matricula nº 5931935/2, 
ocupante do cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) na GMP 
para atuarem como fiscal Titular e suplente respectivamente do contrato
administrativo nº 16/2022/SEaSTEr, celebrado com a empresa f f dE 
alENcar EirEli, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especiali-
zada no fornecimento de MaTErial dE EXPEdiENTE, para atender em todo 
território estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado 
do Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo 
de referência, anexo do Edital Em conformidade com o disposto na lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações; no decreto 
Estadual n° 200, de 16 de setembro de 2011, e suas alterações; no de-
creto Estadual n° 733, de 13 de maio de 2013, e suas alterações; na lei 

complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 – lei de responsabilidade 
fiscal; no decreto Estadual n° 870, de 04 de outubro de 2013; e
demais legislações correlatas.
i – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1086 de 09 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), THoNi GoNÇalVES da SilVa, Matricula nº
3542669/1, ocupante do cargo de TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica, lo-
tado(a) na GMP e o(a) servidor(a) THaiS coSTa riBEiro, Matricula nº 
5931935/2, ocupante do cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lota-
do(a) na GMP para atuarem como fiscal Titular e suplente respectivamente 
do contrato administrativo nº 21/2022/SEaSTEr, celebrado com a empre-
sa rNc coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cujo objeto é a contratação de pes-
soa jurídica especializada no fornecimento de MaTErial dE EXPEdiENTE,
para atender em todo território estadual, os órgãos e entidades do Poder 
Executivo do Estado do Pará, conforme especificações e quantitativos esta-
belecidos no Termo de referência, anexo do Edital Em conformidade com 
o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores al-
terações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de setembro de 2011, e suas 
alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 de maio de 2013, e suas 
alterações; na lei complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 – lei de 
responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 870, de 04 de outubro de 
2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1085 de 09 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), JESUS aNToNio da coSTa, Matricula nº
3210499/1, ocupante do cargo de SEcrETario dE dirEToria, lotado(a) 
na GMP e o(a) servidor(a) THaiS coSTa riBEiro, Matricula nº 5931935/2, 
ocupante do cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) na GMP 
para atuarem como fiscal Titular e suplente respectivamente do contrato
administrativo nº 18/2022/SEaSTEr, celebrado com a empresa NoVida-
dES caBaNo coMÉrcio dE arTiGoS dE PaPElaria EirEli, cujo objeto 
é a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de MaTE-
rial dE EXPEdiENTE, para atender em todo território estadual, os órgãos 
e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital Em 
conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de setem-
bro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 de maio 
de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 de maio
de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 870, de 
04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1071/2022 – 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 PaE nº 2022/982570
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora lUciaNE rEPolHo ViEira, matricula 5763720/ 2, 
para responder pela Gerência de documentação e informação/SEaSTEr, 
em substituição a titular, liliaN corrEa arNaUd araGao, matricula 
5899662/ 2, que se encontra afastada em gozo de férias no período de 
01/08/2022 à 30/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
08 de agosto de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
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Portaria Nº 1070/2022 – 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 PaE nº 2022/982570
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor clEdiSoN BraBo doS SaNToS, matricula 8022536/ 
1, para responder pela Gerência do fundo de apoio ao registro civil, em 
substituição a titular, rEGiNa iNES BarroS BarBoSa dE alMEida, ma-
tricula 5945935/ 1, que se encontra afastada em gozo de férias no período 
de 01/08/2022 à 30/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
08 de agosto de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 838162

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 408, de 09 de agosto de 2022.
Processo nº 993118/2022.
oBJETiVo: apresentar adolescente, custodiado no ciaM/MrB, em audiên-
cia designada judicialmente, conforme os termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: TUcUMÃ/Pa
PErÍodo: 08/08/2022 a 10/08/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: iTaMar MoraES, PEdaGoGo, Matricula 5935122/2, fraN-
ciSco JardEl da SilVa, MoNiTor, Matricula 5920299/2, e PaUlo dE 
araÚJo caValcaNTE, MoToriSTa, Matricula 5921798/3.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 838474
Portaria: 407- do dia 09/08/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado na UaSE aNaNiNdEUa 
iii, para ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial 
(Proc.993623/2022-Mem 85/2022)
SErVidora: BrENda fErNaNdES SaNToS
carGo: PSicoloGo -  MaTricUla: 8005713/ 1
 SErVidor : EdUardo NaZarENo do NaSciMENTo JUNior
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5956474/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : iTUPiraNGa/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 04 a 05/08/2022  -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 838476

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 716 de 08  de agosto de 2022- 
coNcEdEr: 30  dias  de licença Prêmio a servidora: Heliana fátima 
Souza da costa,  mat:3192962/1, cargo:agente administrativo, triênio: 
2001/2004, com gozo no período  05.09.22 a 04.10.22.
errata da Portaria nº 668/2022, publicada no doe nº 35.068  de 
04 de agosto de 2022
onde se lê: 01.07.22 a 30.07.22
Leia-se: 01.07.22 a 17.07.22
luiz celso da Silva-Presidente da faSEPa

Protocolo: 838427

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 482/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 05 de agosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/497776.
rESolVE:
rEMoVEr a servidora: a EliaNE Socorro diaS carMo dE aNdradE, 
matrícula funcional n° 54195078, ocupante do cargo de Gerência de Pro-
moção dos Direitos da Pessoa com Deficiência /SEJUDH, para a Coordena-

doria de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e Migração Segura – cTETP/
SEJUdH, a contar do dia 01/04/2022. até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 838454
Portaria Nº 473/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 02 de agosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e, o processo administrativo 
eletrônico nº. 2022/972683.
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta), dias de férias regulares aos servidores listados a baixo. 

Matrícula servidor exercí-
cio Período de Gozo

5898164/ 1 antônio Euclides do Nascimento 2022 08/09/2022 a 07/10/2022
57202242/ 

1 cláudio da Silva Monteiro 2021 01/09/2022 a 30/09/2022

57203852/ 
7 Eliandro José Kogempa Barbosa 2022 01/09/2022 a 30/09/2022

57201766/ 
1 Ernesto lavor Silva 2022 01/09/2022 a 30/09/2022

732540 /1 isaac Simão Melul 2022 19/09/2022 a 18/10/2022
57190628/ 

2 José roberto Barbosa Silva 2022 12/09/2022 a 11/10/2022

57202302 
/1 laura Maria carvalho cals Marques 2022 05/09/2022 a 04/10/2022

3154092/ 1 lucidéa da Silva Martins 2022 03/09/2022 a 02/10/2022
57190023 

/4 Márcia andréia Jorge de lima 2022 01/09/2022 a 30/09/2022

3199762/ 1 Mariza da Serra Nogueira 2022 05/09/2022 a 04/10/2022
57202807/ 

1 Márcio Jerônimo da Silva 2022 08/09/2022 a 07/10/2022

5807239/ 2 Manoel Sérgio Borges 2022 02/09/2022 a 01/10/2022
57202264/ 

1 Mônica Maria libonati alves 2021 12/09/2022 a 11/10/2022
 

57208915/ 
3 rodrigo Vieira Moura 2022 08/09/2022 a 07/10/2022

54190025/ 
3 roberto carlos de oliveira Júnior 2022 12/09/2022 a 11/10/2022

5960073/ 1 rosiane Malheiros araújo 2022 01/09/2022 a 30/09/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 838084
.

diÁria
.

Portaria N° 479 de 08 de aGosto 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 2022/986074
r E S o l V E:
coNcEdEr NoVE E MEia diárias em favor dos servidores da Polícia civil/
PA,, abaixo identificados, Caravana da CPCDH para atendimentos em Ci-
dadania e direitos Humanos, nos municípios de Vila flor do Pará e Vila da 
Pedranheira (Tucuruí)/Pa, no período de 18 a 27/08/2022. 

Nome cargo Matrícula
allENE lUcia PiNHo araÚJo assistente administrativo 56216174

dUciNÉia doS SaNToS araÚJo auxiliar administrativo 57190507
JoSÉ EdValdo do carMo oliVEira Papiloscopista/Pc 5145813

EliZÂNGEla SilVa E SilVa auxiliar administrativo 128624/2
filiPE GUSTaVo TEiXEira Prado auxiliar administrativo/Pc 99295032

iGor alESSaNdro TEiXEira Prado Papiloscopista/Pc 99292667
JorGiNa do Socorro VilHENa MoNTEiro Papiloscopista/Pc 70874

JoSilENE da VEiGa diaS doS SaNToS auxiliar admunistrativo/Pc 0100133
laNNa TEiXEira SilVa auxiliar administrativo/Pc 128629/3

lEidiaNE araÚJo raiol auxiliar administrativo/Pc 99290256
PaTrÍcia lUZia doS SaNToS auxiliar administrativo/Pc 01001200

fErNaNda dE caSSia SoUZa dE JESUS PaSTaNa Papiloscopista 142210/3

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 08 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 838152
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Portaria N° 488 de 08 de aGosto 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 2022/983660
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr dEZ E MEia diárias em favor do colaborador Eventual,, abaixo 
identificado, Realização da oficina “População LGBTQIA+: Conhecer para 
respeitar” para servidores municipais, nos municípios de altamira e Santa-
rém/Pa, no período de 11 a 21/08/2022. 

Nome cargo Matrícula
iSaBElla SaNToriNNE dE SoUZa BraGa colaboradora Eventual  

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 08 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 838478
Portaria N° 483 de 08 de aGosto 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 2022/983660
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
r E S o l V E:
coNcEdEr dEZ E MEia diárias em favor do servidor desta SEJUdH,, abai-
xo identificado, Realização da oficina “População LGBTQIA+: Conhecer 
para respeitar” para servidores municipais, nos municípios de altamira e 
Santarém/Pa, no período de 11 a 21/08/2022. 

Nome cargo Matrícula
carloS EdUardo da coSTa BENiGNo Gerente/ GloS 5960172/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 08 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 838482

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 478/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, 09 de aGosto de 2022.
Nome:BrENo dE carValHo NUNES/Matricula:n°5946718/2/cargo:-
coordenador-dcoN/origem:Belém-Pa/destino:Marabá/Pa/Período:09a 
10/08/2022/diária:1,5(duas e meia)/objetivo:acompanhar a codEc em 
validação de área entre a empresa SiNoBraS e carajás Siderúrgica, Vi-
sando autorizar a passagem da linha de transmissão da SiNoBraS.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 837947

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 477/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 08 de aGosto de 2022, publicada no doe 35.073, de 
09/08/2022.
oNde se LÊ: “dia 28/06/2022”.
Leia-se: “PErÍodo 08/08 a 09/08/2022”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 837865
.

diÁria
.

Portaria N° 479/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 09 de aGosto de 2022.
Nome:EdilSoN rodriGUES HollES/Matricula:n°8005710/1/cargo:-
Motorista/origem:Belém-Pa/destino:Paragominas -Pa/Período:12a 
13/08/2022/ diária:1,5(uma e meia)/objetivo:conduzir  servidores desta 
SEDEME a fim de participar da 1° feira de Negócios Agropec.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 838026

..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 017/2022
eXercÍcio: 2022 | Processo adMiNistratiVo: 2021/1268477.
coNTraTada: c.a. da SilVa coSTa E cia lTda-ME., (alfa Serviços), ins-
crita no cNPJ/Mf nº 07.675.303/0001-53, situada na rua Morumbi, nº 15, 
coqueiro, ananindeua (Pa).
oBJETo: construção de duas guaritas, todas as suas estruturas e cercas 
com mourões de concreto e arame farpado, que irão delimitar a área do 
condomínio industrial de castanhal, com fornecimento de mão de obra, 
máquinas, equipamentos e todas as ferramentas necessárias para execu-
ção dos serviços.
fUNdaMENTo: licitação Presencial nº 003/2022; lei nº 13.303/2016, re-
gulamento interno de licitações e contratos (rilc) da codEc.
Valor GloBal: r$ 1.320.016,29 (um milhão trezentos e vinte mil e de-
zesseis reais e vinte e nove centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 08.08.2022 | ViGÊNcia: 12 (doze) meses.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar – PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 837831

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1037/2022, de 08 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/996948, de 05/08/2022, e 
Memorando nº 504/2022 de 05/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, 
Matrícula nº. 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Pú-
blicas- Engenheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secre-
taria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e 
o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

288/2022 Prefeitura Municipal de Maracanã construção de Ginásio Poliesportivo no Município de 
Maracanã/Pa.

ii – dESiGNar o servidor lÉo criSTiaNo da coSTa SaNToS, Matrícula 
nº. 5965143/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837846
Portaria Nº. 1040/2022, de 08 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/996736, de 05/08/2022, 
e Memorando nº 501/2022, de 05/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl MarTiNS cUNHa, Matrícula nº 
55587239/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- 
Engenheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão 
abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

046/2022 Prefeitura Municipal de limoeiro 
do ajuru

construção da Passarela em concreto armado, no 
Município de limoeiro do ajurú/Pa.

ii – dESiGNar o servidor JoESNaM PErEira MENdES, Matrícula nº 
5965142/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, 
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acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837853
Portaria Nº.1039/2022, de 08 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/996814, de 05/08/2022,e 
Memorando 502/2022, de 05/08/2022– difiS/SEdoP.
r E S o l V E: 
i – dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, Matrícula nº 
57176077/1, cargo/função:Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

293/2022
 

Prefeitura  Municipal de Mãe do rio reforma do craS no Município de Mãe do rio/Pa.

ii - dESiGNar o servidor rUi GUilHErME carNEiro BENTES, Matrícula nº 
6718/1, cargo/função:Técnico em Gestão de infraestrutura- Engenheiro 
Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837852

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº. 0845/2022, de 11 de JULHo de 2022.
PUBlicada No doE Nº. 35.044, dE 13/07/2022.
onde se lê:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

156/2022 Prefeitura Municipal de Santa Maria 
do Pará

reforma do canteiro central- 3.000m de canteiro, no 
Município de Santa Maria do Pará/Pa.

Leia-se:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

226/2022 Prefeitura Municipal de Santa Maria 
do Pará

reforma do canteiro central- 3.000m de canteiro, no 
Município de Santa Maria do Pará/Pa.

Protocolo: 838314

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1031/2022, de 05 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/485934, de 22/04/2022 – 
diSET/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Ma-
trícula n°. 5907413/3; cargo/função: diretor, Suprimento de fundos no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8694 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837844

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1029/2022, de 05 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 

no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/485934, de 22/04/2022– 
diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, para o período de 05 a 09/09/2022, o deslocamento 
dos servidores alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Matrícula nº 
5907413/3, cargo/função: diretor, e aNTÔNia Maria riBEiro alMEida, 
Matrícula nº 5268664/2, cargo/função: assistente de obras Públicas, 
autorizados a viajarem ao Município de Gurupá/Pa, anteriormente 
concedida para o período de 16 a 20/05/2022, através da PorTaria nº 
0408/2022, de 27/04/2022, publicada no doE nº 34.951, de 29/04/2022, 
transferida para 30/05 a 03/06/2022, através da PorTaria 0552/2022 de 
24/05/2022, publicada no doE nº 34.983, de 26/05/2022, em virtude da 
solicitação do Município que pretende conciliar a visita técnica com o apoio 
na realização da última audiência pública para apresentação da Minuta da 
revisão do Plano diretor Municipal.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837842
Portaria Nº. 1038/2022, de 08 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/996882, de 05/08/2022, 
e Memorando nº 503/2022, de 05/08/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor daNiEl MarTiNS cUNHa, Matrícula nº 
55587239/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- 
Engenheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão 
abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

228/2022 Prefeitura Municipal de curuçá reforma Geral e ampliação do Mercado do distrito de 
curuçambaba, no Município de curuçá/Pa.

ii – dESiGNar o servidor JoESNaM PErEira MENdES, Matrícula nº 
5965142/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837850
Portaria Nº. 1035/2022, de 08 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/988853, de 04/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: dulcília alves do Santos Silva Neta, Matrícula nº 5965146/1; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização do convênio 88/2022 que tem como objeto a Exe-
cução de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas, no Município 
de castanhal/Pa.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao Município de castanhal/Pa.
dESTiNo: castanhal/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 12/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837857
Portaria Nº. 1036/2022, de 08 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/985672 de 04/08/2022 
– difiS/SEdoP;
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r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: leo cristiano da costa Santos, Matrícula nº. 5965143/1; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar Visita técnica da obra de construção do Portal da ci-
dade, no Município de curuçá/Pa.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº. 5550/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido Município.
dESTiNo: curuçá/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 16/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837858
Portaria Nº. 1033/2022, de 08 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/988371, de 04/08/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: ricardo angelim da Silva, Matrícula nº 5965128/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: fiscalização na obra de Execução dos Serviços de conclusão do 
Sistema de Abastecimento de Água, verificação do pedido de aditamento ao 
valor do contrato 101/2021 e análise do último boletim de medição referente 
ao contrato 101/2021, no Município de São Sebastião da Boa Vista/Pa.
dESTiNo: São Sebastião da Boa Vista/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 11 a 12/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837839
Portaria Nº. 1028/2022, de 05 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 o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/984706 de 04/08/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário em visita às obras do Município 
de Salinópolis/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Sr. Secretário Benedito ruy Santos 
cabral, ao referido Município.
dESTiNo: Salinópolis/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 29/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 837835
Portaria Nº. 1034/2022, de 08 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/985486 de 04/08/2022 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora e 
colaborador eventual abaixo relacionados:
NoME: Edina cristina Baia Gomes, Matrícula nº. 5926737/2; cargo/fun-
ção: Secretário de diretoria.
NoME: Evandro Saulo fonseca de abreu, cPf: 289.405.122-00; cargo/
função: colaborador Eventual.
oBJETiVo: Participar da 6ª conferência Municipal da cidade de Juruti/Pa.
dESTiNo: Juruti/Pa.
diária: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 17 a 20/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837836

Portaria Nº. 1032/2022, de 08 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/980833, de 03/08/2022 
– coaP/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: adolfo de oliveira Santa Brígida, Matrícula nº 32760/1; cargo/fun-
ção: auxiliar de Engenharia.
oBJETiVo: Executar levantamentos técnicos, vistoria e pesquisa imobi-
liária, solicitado pela SEMaS para avaliação dos imóveis no Município de 
Paragominas/Pa, de acordo com o processo de nº 2022/450252.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Paragominas/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 10 a 12/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837837
.

FÉrias
.

Portaria Nº.1030/2022, de 05 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/990063, de 05/08/2022, e 
Memorando nº 6/2022 de 05/08/2022 - cST/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 15/08/2022 a 13/09/2022 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares a servidora aNToNia KaTia PErEira PiNTo, 
matrícula nº 5946886/1, cargo/função: assessor i, referente ao Período 
aquisitivo 13/02/2021 a 12/02/2022.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837861
Portaria Nº. 1025/2022, de 04 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/63359, de 18/01/2022 - 
NUcoi/SEdoP.
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, para o período de 08/08/2022 a 06/09/2022, 30 (trinta) 
dias as férias da servidora aNa PaUla BarrETo dE alMEida, Matrícula 
nº 6119980/1, cargo/função: Técnico em Gestão Pública- contador, 
anteriormente transferidas através da PorTaria nº. 039/2022, de 
18/01/2022, publicada no doE nº. 34.839, de 21/01/2022, referente ao 
Período aquisitivo 05/08/2020 a 04/08/2021.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837876
Portaria N°.1024 /2022, de 04 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/981207, de 03/08/2022 e os 
termos do Memorando nº. 17/2022, de 03/08/2022-NUJUr/SEdoP.
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, por necessidade de serviço, 30 (trinta) dias de férias 
do servidor WaGNEr oliVEira MoUra, matrícula nº. 57197937/1, 
cargo/função: consultor Jurídico do Estado; para período de 05/09/2022 
a 04/10/2022, anteriormente transferidas através da PorTaria nº. 
0557/2022, de 26/05/2022, publicada no doE n° 34.994, de 03/06/2022, 
referente ao período aquisitivo 11/06/2020 a 10/06/2021.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837878
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Portaria Nº.1026 /2022, de 05 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/937464, de 26/07/2022, e 
Memorando nº 13/2022 de 26/07/2022 - coTi/SEdoP.
r E S o l V E:
i - iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 27/07/2022, as 
férias do servidor aNTÔNio riBEiro fUrTado, matrícula n° 5946511/2/1, 
cargo/função: coordenador de Núcleo, anteriormente concedida através 
da PorTaria nº. 0710/2022, de 24/06/2022, publicada no doE n° 35.022, 
de 27/06/2022, referente ao período aquisitivo 01/05/2021 a 30/04/2022, 
restando um saldo de 07 (sete) dias para ser usufruídos em um momento 
oportuno.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 837880

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato N° 78/2018
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em  21.08.2022, encerrando em 20.08.2023.
data de assinatura: 09.08.2022.
contratada: a r S coMÉrcio E SErViÇoS lTda. cNPJ: 01.741.868/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 838273
7º terMo aditiVo ao coNtrato N° 65/2019
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 21.09.2022, encerrando em 20.09.2023.
data de assinatura: 09.08.2022.
contratada:fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa 
– fadESP. cNPJ: 05.572.870/0001-90.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 838466
2º terMo aditiVo ao coNtrato N° 79/2021
Objeto: Em face de acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam ajus-
tadas as planilhas do contrato e acrescido o valor de r$1.206.786,78 (um 
milhão e duzentos e seis mil e setecentos e oitenta e seis reais e setenta e 
oito centavos), passando o valor global de r$6.699.085,64 (seis milhões e 
seiscentos e noventa e nove mil e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro 
centavos), para r$7.905.872,42 (sete milhões e novecentos e cinco mil e 
oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), represen-
tando um aumento na ordem de 18,01420% em relação ao valor inicial 
do contrato.
data de assinatura: 09.08.2022.
contratada: fEMac GEoSolo ENGENHaria lTda. cNPJ: 04.947.057/0001-53.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 838471

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 037/2022-GaB/NGtM
o dirETor GEral EM EXErcÍcio do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE 
TraNSPorTE METroPoliTaNo -NGTM, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo §2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro 
de 2011 e conforme PorTaria nº 018/2022-GaB/NGTM, de 04/04/2022, 
publicado no doE nº 34.934 de 14/04/2022.
rESolVE:
aNTEciPar o gozo das férias da servidora andréa Pereira Monteiro id. 
5843294, referentes ao segundo período de férias de 16/09/2022 
a 30/09/2022, para o período 08/08/2022 a 22/08/2022, conforme 
PorTaria nº 009/2022 de 24/02/2022, publicada no doE Nº34.876 de 
25/02/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 08 de agosto de 2022
rUY KlaUTaU dE MENdoNÇa
dirETor GEral, em exercício

Protocolo: 838447

..

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 021 de 08 de aGosto de 2022
o diretor Geral da agência de Transporte Metropolitano do Estado – aG-
TraN/Pa, no uso das atribuições conferidas pela lei Estadual n.º 9.049 de 
04 de abril de 2020.
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual n.º 2.168 de 10/03/2010 
alterado pelo decreto Estadual n.º 856 de 24/06/2020, que institui o Sis-
tema de cotação Eletrônica de Preços no âmbito da administração direta e 
indireta do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.
rESolVE:
i – alterar a PorTaria n.º 005 de 19 de novembro de 2021, publicada no 
doE n.º 34.774 de 19 de novembro de 2021; e
ii – Excluir as servidoras lUaNa da coSTa doS SaNToS, MaTrÍcUla: 
5946112/2 e caMila cardoSo cardiaS, MaTrÍcUla: 5921379/2.
ii – incluir servidor na coMiSSÃo dE coTaÇÃo ElETrÔNica, integrada 
pelos servidores abaixo descritos, para desempenharem as funções 
de operacionalização do Sistema de cotação Eletrônica, na função de 
coordenador, que passa a ser:

PerFiL NoMe MatrÍcULa cPF
aUToridadE HoMolo-

Gadora
EdUardo dE caSTro 

riBEiro JÚNior 8022240 105.308.862-00

HoMoloGador SUBS-
TiTUTo

clÉlia Maria MElo E 
SilVa aNdradE 5189268/4 042.079.802-10

coordENador áGaTHa diaS fErrEira 
araÚJo 5948270/2 004.827.542-57

coordENador WaldEr MarcElo TorrES 
GoNÇalVES 5825119/4 332.840.082-68

ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir de sua publicação, até ulterior 
deliberação.
EdUardo dE caSTro riBEiro JÚNior
diretor da aGTraN/Pa

Protocolo: 837883

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

Portaria Nº 725 de 09 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:
 i - SUSPENdEr por motivo de necessidade de serviço, o período de gozo 
de férias da servidora SUZaNE dE NaZarÉ MaracaHYPE, identidade 
funcional nº 57190417/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública 
– ciências contábeis, lotada na diretoria de administração e finanças - 
daf, concedida anteriormente no período de 01/08 à 30/08/2022, referente 
ao exercício 2019/2020, através da PorTaria nº 584 de 04/07/2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.034, de 05/07/2022.
ii - Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e Tecnológica, em 09 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 837936

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 724 de 09 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 disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/978922;
rESolVE:
i- coNcEdEr ao servidor HaMilToN dE oliVEira E SilVa, identidade 
funcional 5083656/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças - daf, 60 (sessenta) dias de licença Prê-
mio, no período de e 08/08/2022 a 06/10/2022, referente ao triênio de 
04/05/1998 a 03/05/2001, no qual possui tempo de efetivo exercício no 
serviço público estadual.
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ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 08/08/2022.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, 09 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 837923
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 
013/2021 - seNai
Nº do coNtrato: 013/2021
Nº do TErMo adiTiVo: 01
daTa dE aSSiNaTUra: 09/08/2022
oBJETo do TErMo adiTiVo:
1. o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento da cláUSUla 
TErcEira – do PrEÇo e cláUSUla NoNa – da ViGÊNcia
1.1. aditivar o valor do contrato em r$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta 
mil reais), que corresponde um acréscimo de 25% do valor inicialmente 
contratado, conforme prevê a cláUSUla dÉciMa PriMEira – daS alTE-
raÇÕES coNTraTUaiS.
1.2. Prorrogar por 12 (doze) meses, a contar de 11/08/2022 a 10/08/2023, 
o prazo de vigência do contrato nº 13/2021, atendendo a conveniência ad-
ministrativa da SEcTET, de acordo com o que prevê a cláUSUla dÉciMa 
PriMEira – daS alTEraÇÕES coNTraTUaiS.
orÇaMENTo:

ProGraMa de traBaLHo
eLeMeNto 
de des-
Pesa

aÇÃo FoNte Pi

48101.19.363.1501.8507 339039 267546
0101

101.000.8507c0324

coNTraTado: SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM iNdUSTrial – 
SENai (cNPJ nº 03.785.762/0001-39)
ENdErEÇo: Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, Bloco B, 4º e 5º andares, 
bairro de Nazaré, Belém - Pa, cEP nº 66035-190, Belém/Pa.
ordENadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, Secretária de Estado.

Protocolo: 838319
.

diÁria
.

Portaria Nº 726 de 09 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/ 800436.
r E S o l V E:
i – aUToriZar o servidor JoSÉ lEÔNcio lEiTÃo SiQUEira, identidade 
funcional nº 5945910/2, ocupante do cargo de diretor, lotado na dire-
toria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar 
ao município de Barcarena-PA, no dia 30/06/2022, a fim de participar da 
inauguração da EETEPa no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 09 de agosto 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 838118
Portaria Nº 723 de 08 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 2022/1000813;
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 Salvaterra-Pa, nos dias 
11 a 13/08/2022, a fim de realizar visita técnica na turma de Ciências 
contábeis/Ufra do ProGraMa forMa Pará, no referido município.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas 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 08 de agosto 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 838060
Portaria Nº 727 de 09 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 2022/947318;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor diEGo coiMBra doS SaNToS, identidade fun-
cional nº 5966032/1, ocupante do cargo de assessor Técnico, lotado no 
Gabinete da Secretária, a colaboradora eventual, EllEM criSTiNa SoUSa 
dE SoUSa, cPf nº 048.013.522-35, a viajar ao município de Viseu-Pa, 
nos dias 12 a 14/08/2022, para Participação da aula inaugural do curso de 
letras-língua inglesa, conforme demanda do ProSEl 2022 do ProGraMa 

forMa Pará. Em vista da ausência de assessoria de comunicação – aS-
COM da prefeitura e Cerimonialista justificamos a presença da colaborado-
ra eventual pela necessidade, tanto do registro, quanto da organização do 
evento; e o servidor MaX rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade funcional 
nº 54195916/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de 
administração e finanças – daf, que conduzirá o servidor e a colaboradora 
eventual, ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias aos servidores e a colaboradora eventual acima, que se des-
locarão 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 09 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 838484

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 126/2022 – dirad/FaPesPa, de 09 de agosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo com fundamento no § 2º do art.10 c/c § 8 
do art. 29 da instrução Normativa n° 1 do Ministério da Economia, de 04 
de Abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União, em 05/04/2019, 
que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da 
informação e comunicação-Tic;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1003768;
coNSidEraNdo a autorização do diretor Presidente da faPESPa, para o 
início dos procedimentos administrativos para a contratação;
rESolVE:
art. 1º - instituir a Equipe de Planejamento da contratação, composta 
pelos servidores abaixo enumerados, para realizar todas as atividades das 
etapas de planejamento da contratação, bem como acompanhar e apoiar 
a fase de seleção dos fornecedores quando solicitado pelas áreas respon-
sáveis do processo n° 2022/1003768, cujo objeto é o Serviço de Susten-
tação, Suporte, Manutenção e licenciamento do Sistema SGd (PrÓToN) 
para atender as necessidades da faPESPa;
integrante requisitante: Jéssica Guedes Monteiro
cargo: coordenadora (T.i)
lotação: Ti/GaBiNETE
Matrícula: 5964139
integrante Técnico: andrei antony da cunha castro
cargo: assistente de informática
lotação: Ti
Matrícula: 5930505
integrante administrativo: cleyton Pereira da costa
cargo: assistente administrativo
lotação: dirad/faPESPa
Matrícula: 5918081/1
Art. 2º - A equipe de Planejamento da Contratação ficará automaticamente 
destituída no momento da assinatura do contrato decorrente do processo 
n° 2022/1003768, nos termos §8° do art. 29 da i.N n°01, do Ministério 
da Economia.
rEGiSTrE–SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
diretoria administrativa, 09 de agosto de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo da faPESPa

Protocolo: 837950

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 188/2022 – GaBiNete, de 04 de agosto de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
dESiGNar o servidor alfrEdo SilVa fiMa, ocupante do cargo de chefe 
de Gabinete, identidade funcional nº. 57194631/4, para substituir o 
servidor rEGiNaldo do Socorro PaiVa aBrEU, identidade funcional 
nº. 5950724/2, ocupante do cargo assessor, código GEP-daS-012.5, no 
impedimento legal da Titular, durante o período de gozo de férias, de 
03/08/2022 a 01/09/2022, concedido pela PorTaria nº 160/2022 de 
29/06/2022 e publicada no doE 35.028 de 30/06/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 04 de agosto de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente

Protocolo: 837933
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diÁria
.

Portaria N° 125/2022 – dirad/FaPesPa, de 09 de agosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 142/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 03 
de agosto de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº2022/980684;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (meia) diária 
ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discri-
minado:
NoME: THaÍS cardoSo coiMBra ProfETi
MaTrÍcUla: 59027441/1
carGo: ProcUrador aTarQUica E fUNdacioNal
TraJETo: Belém-Pa/Brasília-df/ Belém-Pa.
PErÍodo: 24/08/2022 a 26/08/2022
QUaNTidadE: 2 e 1/2 ( Meia) diária
oBJETiVo: visando assessorar este titular durante a participação do evento
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 837957

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 094, de 22 de JULHo de 2022 - 
EMENTa: designa colaborador substituto interino, para função 
comissionada de Gerente de área da Gerência de Engenharia de Sistemas 
- GES - ddS. o PrESidENTE da ProdEPa–EMPrESa dE TEcNoloGia 
da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas 
competências que lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento desta 
empresa; coNSidEraNdo o PaE 4.0 n° 2022/2000214 r E S o l V E : 
art.1º designar JoSE aUGUSTo da SilVa fErNaNdES ,matrícula 8003009, 
Gerente de divisão, como substituto interino de aNdErSoN SilVa dE 
oliVEira GoES, matrícula, 8082520, Gerente de área, para função 
comissionada de Gerente de Engenharia de Sistemas-GES,subordinada à 
diretoria de desenvolvimento de Sistema - ddS, acontar de 04/07/2022 
a 30/07/2022 em função do gozo de férias do titular. art. 2º os efeitos 
desta PorTaria retroagem à 04/07/2022.art. 3º dê-se ciência e cumpra-
se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará, 22 de julho de 2022. 
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº.114 de 08 de aGosto de 2022. - 
o PrESidENTE da ProdEPa – ProcESSaMENTo dE dadoS 
do ESTado do Pará, no uso de suas competências que lhe são 
conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; r E S o l V 
E: art. 1º conceder a colaboradora liNdalVa rodriGUES fErNaNdES, 
Técnico de contabilidade, matrícula 71143, GraTificaÇÃo dE 
rEPrESENTaÇÃo, instituída na resolução 002/2012 de 04/01/2012 do 
conselho de administração da ProdEPa, à colaboradora que desenvolve 
atividade habitual, no Grupo de Trabalho do controle do Patrimônio 
desta empresa. art. 4º o colaborador deverá cumprir cronograma de 
trabalho e a responsabilidade de emissão de relatório de atividades 
mensais e frequência até o dia 05 de cada mês, sendo encaminhado 
para a Gerência de Pessoas - GPE. § 1º o não encaminhamento do 
relatório mensal e frequência, implicará na suspensão do pagamento da 
gratificação no mês subsequente. Art. 5º A jornada normal de trabalho 
é de 40 horas semanais de segunda a sexta, onde o empregado na 
sede deverá apurar a frequência; empregado desenvolvendo a atividade 
em Núcleos ou Grupos de Trabalho e ou em Projetos Específicos, fora 
da sede da ProdEPa, deverá encaminhar mensalmente a frequência 
manual (fornecida pela daP/GPE). art. 6º Esta PorTaria entra em 
vigor nesta data, tendo validade de 01 ano e só será renovada após a 
análise da diretoria administrativa e financeira - daf, expressamente 
autorizada pelo Presidente da ProdEPa. art. 7º Esta PorTaria retroage 
à data de 01/07/2022. art. 8º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete 
da Presidência da ProdEPa – Processamento de dados do Estado do 
Pará, 08 de agosto de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da ProdEPa.

Protocolo: 838083

..

diÁria
.

Portaria Nº 429, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de 
Manutenção, matrícula 72113, 08/08/2022 a 08/08/2022, à Belém-
Pa/altamira/Belém-Pa, para Manutenção na cidade de Marapanim do 
cliente TrE (Está inoperante), e do aP do clUSTEr de curuçá. região 
Guamá. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 430, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária à colaboradora idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Telecom, 
matrícula 73404, 08/08/2022 a 08/08/2022, à Belém-Pa/altamira/Belém-
Pa, para Manutenção na cidade de Marapanim do cliente TrE (Está inope-
rante), e do aP do clUSTEr de curuçá. região Guamá. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 431, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador carloS SÉrGio GoMES dE SoUZa, Motorista, ma-
trícula 3156770, 05/08/2022 a 07/08/2022, à Belém-Pa/altamira/Belém-
Pa, para deslocamento para entrega do KiT (rádio, fonte e supressor), 
para o colaborador damião em altamira. região Xingu. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 432, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, Motoris-
ta, matrícula 57203796, 08/08/2022 a 12/08/2022, à Belém-Pa/Santa isabel/ 
castanhal/Belém-Pa, para ativação das Escola pelo projeto WebEscola, na rede 
de fibra Óptica Estatual.MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 433, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador faBio fErrEira riBEiro, analista de dados, ma-
trícula 73.401, 08/08/2022 a 08/08/2022, à Belém-Pa/São caetano de 
odivelas/Belém-Pa, para acompanhamento técnico da terceirizada para 
manutenção. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Em-
presa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 434, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador laEdSoN carloS Gaia JUNior, aNaliSTa dE SiS-
TEMaS, matrícula 71838, 05/08/2022 a 05/08/2022, à Belém-Pa/Salinó-
polis/Belém-Pa, para inspeção e aceite de o.S. SETEH Engenharia (SEM 
PErNoiTE). MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Em-
presa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 435, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /divisão 
de infovias digitais, matrícula 73394, 05/08/2022 a 05/08/2022, à Belém-
Pa/Salinópolis/Belém-Pa, para inspeção e aceite de o.S. SETEH Engenharia 
(SEM PErNoiTE). MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 436, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador JoHNES liMa da SilVa, analista de rede, matrícula 
73432, 08/08/2022 a 12/08/2022, à Belém-Pa/Santa isabel/ castanhal/Be-
lém-Pa, para ativação das Escola pelo projeto WebEscola, na rede de fibra 
Óptica Estatual. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Em-
presa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 437, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador MarcElo rENaTo BaraTa doS SaNToS, analis-
ta de Suporte, matrícula 73408, 08/08/2022 a 12/08/2022, à Belém-Pa/
Santa isabel/ castanhal/Belém-Pa, para ativação das Escola pelo projeto 
WebEscola, na rede de fibra Óptica Estatual. MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 438, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SU-
PorTE, matrícula 73170 , 04/08/2022 a 05/08/2022, à Belém-Pa/São João 
de Pirabas/Belém-Pa, para adequação elétrica e instalação de banco de 
baterias. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empre-
sa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 439, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Te-
lecomunicações, matrícula 734276, 04/08/2022 a 05/08/2022, à Belém-Pa/
São João de Pirabas/BelémPa, para adequação elétrica e instalação de banco 
de baterias. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empre-
sa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 440, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /divisão 
de infovias digitais, matrícula 73394, 09/08/2022 a 12/08/2022, à Belém-
Pa/Vitória do Xingu/Belém-Pa, para Manutenção corretiva de Sistema de 
Transmissão dWdM. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 441, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SU-
PorTE, matrícula 73170 , 06/08/2022 a 07/08/2022, à Belém-Pa/curu-
çá/Belém-Pa, para Manutenção emergencial, estação fora do ar. MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 442, de 9 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 734276, 06/08/2022 a 07/08/2022, à 
Belém-Pa/curuçá/Belém-Pa, para Manutenção emergencial, estação fora 
do ar. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 838342
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secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 344/2022-seeL, de 09 de aGosto de 2022.
dESiGNar os servidores lorENa MiraNda dE fiGUEirEdo (Pregoeira), 
Nairá coiMBra PorTo (equipe de apoio) e roSiaNE GoMES NEGrÃo 
(equipe de apoio), para compor a comissão Especial de licitação do Pre-
gão Eletrônico nº 13/2022, Processo nº 2022/523380, para aquisição de 
equipamentos de poda, tratamento e demarcação de gramados esportivos 
a serem utilizados no Estádio olímpico do Pará – Edgar Proença. ordENa-
dor: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 838251

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 345/2022-seeL, de 09 de aGosto de 2022.
coNcEdEr, 04 e ½ (quatro e meia) diárias aos servidores EliaS SoUZa 
liMa, matrícula nº 2015331/1 e Maria criSTiNa NUNES Baia, matrícula 
n° 57174286/2, com o objetivo de fiscalizar a realização do projeto VERÃO 
MaNBol SaliNaS, no município de Salinas – Pa, no período de 03/08 à 
07/08/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 838256
Portaria Nº. 346/2022-seeL, de 09 de aGosto de 2022.
coNcEdEr, 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor ViTor aUGUSTo 
da SilVa BorGES, matrícula nº 5945747/1, com o objetivo de participar 
do “congresso de Excelência em licitações e contratações Públicas” em 
Goiânia - Go, no período de 23/08 à 27/08/2022. ordenador: Nivan Se-
tubal Noronha.

Protocolo: 838261

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 22/2022 – setUr
coNtratada: eNGPro serVicos e soLUcoes eM eNGeNHaria 
Ltda, cNPJ: 29.175.021/0001-20
oBJETo: contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especia-
lizada na prestação de serviços técnicos profissionais para ELABORAÇÃO 
dE ProJEToS EXEcUTiVoS dE arQUiTETUra E ESTUdo PrEliMiNar, 
licENÇa aMBiENTal PrÉVia E licENÇa aMBiENTal dE iNSTalaÇÃo, 
ProJEToS EXEcUTiVoS dE fUNdaÇÃo E ESTrUTUra, ProJEToS EXE-
cUTiVoS dE PrEVENÇÃo E coMBaTE a iNcÊNdio E PÂNico, ProJEToS 
EXEcUTiVoS dE iNSTalaÇÕES ElÉTricaS E lUMiNoTÉcNico, ESPEcifi-
caÇÕES TÉcNicaS, orÇaMENToS E MEMoriaiS dEScriTiVoS Para o 
ProJETo do TraPicHE flUTUaNTE do ParQUE ZooBoTÂNico MaNGal 
daS GarÇaS, no município de BElÉM – Pa.
Valor ToTal ESTiMado: r$ 69.123,75 (sessenta e nove mil e cento e 
vinte e três reais e setenta e cinco centavos).
funcional Programática: : 69101. 23.695.1498.7658; Elemento de despe-
sa: 449051; fonte: 0101 e 0130 e Plano interno: 206ccrcoMBE.
daTa da aSSiNaTUra: 08/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 838211

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

errata
.

Portaria nº 1453/2022- 
da, publicada no doE Nº 35.073, de 09/08/2022, referente concessão de 
3 + 1\2, 3 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao defensor PaBlo dE SoUZa MElo, 
matrícula 55589590, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal 
lei no 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de TUcUrUÍ 
a NoVo rEParTiMENTo, período 02/08/2022 a 05/08/2022, 16/08/2022 
a 19/08/2022, 29/08/2022 a 02/09/2022.
oNde se LÊ :
PorTaria Nº 1453/2022- da
Leia-se:
PorTaria Nº 1469/2022- da

Protocolo: 837948

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo GLoBaL.
Número: 024/2022-dPe/Pa
Processo nº: 2022/907855 -dPE/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de contratação de empresa especializada na admi-
nistração e fornecimento de Vale refeição e alimentação, através de um 
único cartão eletrônico com chip de segurança e tecnologia de pagamento 
por aproximação (contact less) com utilização em rede credenciada física 
e virtual de aceitação nacional, contemplando carga e recarga de valor de 
face, na modalidade online e em tempo real, visando à aquisição de gênero 
alimentícios “in natura” e refeições prontas, para atender a legislação do 
Ministério do Trabalho e Emprego com a finalidade de ser utilizado pelos 
servidores da defensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições 
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 gra-
vação em mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou por meio de 
solicitação via e-mail: licitacao@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 10/08/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 23/08/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). Responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. Ordena-
dor: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral 
do Estado do Pará.

Protocolo: 838114

.

.

diÁria
.

Portaria 1473/2022- da,09/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia) ,1/2 (MEia), diária(s) aos 
Servidores daNilo HENriQUE MarTiNS, matrícula 57176622, cargo co-
ordENador NÚclEo dE iNforMáTica, WalESSoN WilliaM PEQUENo 
rodriGUES, matrícula 5935802, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚ-
Blica, NilToN da coSTa MoNTEiro, matrícula 57211743, cargo MoTo-
riSTa, objetivo rEaliZaÇÃo dE iNSTalaÇÃo, ModUlaÇÃo do SiSTEMa 
Solar, orGaNiZaÇÃo dE ProcEdiMENToS adMiNiSTraTiVoS E TrEi-
NaMENTo dE PESSoal. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 
25/07/2022, 26/07/2022, 28/07/2022 e 29/07/2022.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838339
Portaria 1471/2022- da,09/08/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) aos defensores KaSSaNdra caMPoS PiN-
To, matrícula 55589183, lUiS carloS liMa da crUZ filHo, matrícula 
57234665-1, objetivo ParTiciPar da 1ª rEUNiÃo ordiNária da coMiS-
SÃo dE ProMoÇÃo E dEfESa da criaNÇa E do adolEScENTE do coN-
dEGE E do Viii coNGrESSo NacioNal dE dEfENSoraS E dEfENSorES 
PÚBlicoS da iNfÂNcia E JUVENTUdE. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a GoiÂNia, 
período 09/08/2022 a 13/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838317
Portaria 1472/2022- da,09/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos Servidores aNa criSTiNa MorENo 
fUrTado, matrícula 5463870-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚ-
Blica , carla laKiSS iGNacio, matrícula 54191154, cargo aNaliSTa 
dE dEfENSoria PÚBlica a, objetivo ParTiciPar do Viii coNGrESSo 
NacioNal dE dEfENSoraS E dEfENSorES PÚBlicoS da iNfÂNcia E 
JUVENTUdE E do ii ENcoNTro doS ProfiSSioNaiS dE aTENdiMENTo 
MUlTidiSciPliNar daS dEfENSoriaS PÚBlicaS da iNfÂNcia E JUVEN-
TUdE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BElÉM a GoiÂNia, período 10/08/2022 a 13/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838329
Portaria 1470/2022- da,09/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos defensores carloS EdUardo BarroS 
da SilVa, matrícula 55589065, MarUcia coNdE MaUES liNS, matrícula 
57190952, objetivo ParTiciPar do Viii coNGrESSo NacioNal dE dE-
fENSoraS E dEfENSorES PÚBlicoS da iNfÂNcia E JUVENTUdE. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-
se de BElÉM a GoiÂNia, período 10/08/2022 a 13/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838290
Portaria 1475/2022- da,09/08/2022. 
conceder 1, diária(s) ao defensor cESar aUGUSTo aSSad, matrícula 
3084698, objetivo acoMPaNHar a EQUiPE da ENGENHaria Para adPTa-
ÇÃo da PlaNTa arQUiTETÔNica do PrÉdio da dEfENSoria PÚBlica. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de BElÉM a BoNiTo, período 09/08/2022 a 10/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 838375
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..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 039/2019/TJPA//
Partes: TJPa e a empresa a.V dE JESUS BUriTi SErViÇoS dE rEfriGE-
raÇÃo - ME, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 17.230.719/0001-11//objeto 
do contrato:  contratação de empresa especializada em manutenção pre-
ventiva e corretiva, de desinstalação, substituição e realocação dos equi-
pamentos de ar condicionado tipo expansão direta e Vrf, Splits (ou outro 
equipamento de outra classificação que vier a substituir estes) instalados 
no Prédio da SGP, localizado na Trav. félix roque, 264, cidade Velha, Be-
lém - Pará.// origem: Pregão eletrônico de nº 040/TJPa/2019// objeto do 
aditivo: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo 
de vigência em mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste do valor atu-
almente contratado no percentual de 10,106880%.// Valor do aditivo: r$ 
4.873,91 mensal, perfazendo o valor global de r$ 58.054,93; fica previsto 
o valor de r$ 10.000,00 para gastos com substituição eventual de peças.// 
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 02.061.1417.8646/ 8175; 
fonte de recurso: 0101/ 0118; Elemento de despesa:339030, 339039.// 
Vigência:17/09/2022 a 16/09/2023// data da assinatura: 09/08/2022. // 
foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – 
Secretária de administração. // ordenador responsável: Miguel lucivaldo 
alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 837890

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado da LicitaÇÃo – tP 005/2022
o Presidente da comissão Permanente de licitação do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará comunica aos interessados no Tomada de Preços 
nº. 005/TJPa/2022, cujo objeto é coNSTrUÇÃo dE MUro dE arriMo 
dE PESo E corTiNa aTiraNTada coM SErViÇoS coMPlEMENTarES No 
fÓrUM da coMarca dE MEdicilÂNdia, que após análise da documenta-
ção habilitatória pela Secretaria de Engenharia e arquitetura, assim como 
pela Comissão, ficou decidido pela INABILITAÇÃO da única empresa parti-
cipante, coNTiNENTal SErViSE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda, pelo 
descumprimento dos requisitos de capacidade técnica operacional e profis-
sional, subitens 7.9.3, alínea “c” e 7.9.4, alínea “c” do edital convocatório.
Belém, 09 de agosto de 2022.
coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo do TJPa

Protocolo: 837881

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 046/tJPa/2022
acolHo julgamento apresentado pelo Pregoeiro, referente ao Pregão Ele-
trônico Nº 046/2022 (SrP), que tem por objeto o registro de Preços para 
contratação de empresa especializada no transporte rodoviário intermuni-
cipal de bens (materiais de consumo) de propriedade do Tribunal de Justiça 
do Pará, partindo da origem em Marabá/Pa e destino às 24 comarcas saté-
lites que compõem o polo regional da região sul e parte da região da rodo-
via transamazônica do Pará, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência, anexo i deste edital e, HoMoloGo 
a presente licitação. Todas as informações a respeito do certame estão 
disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 09/08/2022. 
Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 838287

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de rerratiFicaÇÃo ao 5° terMo aditiVo do 
coNtrato N° 004/2021. // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
e a empresa criarT SErViÇoS dE TErcEiriZaÇÃo dE MÃo dE oBra lTda, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.783.832/0001-70. // Objeto: Retificação da 
cláusula Quinta do 5º Termo aditivo ao contrato 004/2021/TJPa a qual passa 
a ter a seguinte redação: cláUSUla QUiNTa - doS EfEiToS da SUPrESSÃo 
o presente Termo aditivo produzirá efeitos a contar de 15/04/2022. // foro: 
Belém/Pa. // data da assinatura: 26/07/2022. representante do contratante: 
débora Moraes Gomes – Secretária de administração. // ordenador respon-
sável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 838432

..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.035, de 09 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 a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 013665/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ daNiEl QUEiroZ BriTo, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101052, 08 (oito) dias de licença Nojo, nos termos do 
artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no período de 27-07 a 03-08-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838217
Portaria N° 39.007, de 04 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 Expediente protocolizado sob o nº 
012967/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor fáBio GUiMarÃES MarVÃo, matrícula nº 
0100274, 08 (oito) dias de licença casamento, nos termos do artigo 72, 
inciso ii, da lei nº 5.810/1994, no período de 15 a 22/07/2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas
*republicada por ter saído com incorreção no d.o.E nº 35.069, de 
05/08/2022.

Protocolo: 838159
Portaria Nº 39.036, de 09 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 a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 012482/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora VEra Maria dE GUaPiNdaia BraGa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101511, 08 (oito) dias de licença Nojo, 
nos termos do artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no período de 09-07 
a 16-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838177
Portaria Nº 39.047, de 09 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e
considerando o disposto no artigo 51 e parágrafos da lei  nº 8.666 de 
21-06-1993
coNSidEraNdo o Memorando nº 028/2021 - SEadM, protocolizado sob o 
Expediente nº 010015/2021,
r E S o l V E:
i – dESiGNar, a partir de 25 de julho de 2022, para compor a comis-
são Permanente de licitação deste Tribunal, como membros efetivos, os 
servidores: MarcUS diaS ParEdES, auditor de controle Externo analis-
ta de Sistemas, matrícula nº 0100414, (Presidente); JadE loBaTo No-
BrE, assessora de conselheiro NS-01, matrícula nº 0101458; rENaTa 
PiQUEira dE aNdradE SoarES, auditor de controle Externo, matrícula 
nº 0101802; Márcia BaSToS Naif daiBES, auditor de controle Externo, 
matrícula nº 0695335; GiSElE MoUra dE QUEiroZ, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0100866; lariSSa BETHaNia liMa Mafra airES, 
auditor de controle Externo, matrícula nº 0101579; JoSÉ rodolfo lEiTE 
JUcá, auxiliar Técnico de controle Externo administrativo, matrícula nº 
0695564 e aNdErSoN fEliPE calaNdriNi BraGa, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101524; e como membros suplentes, as servido-
ras: EliNE dE SoUZa riBEiro, auditor de controle Externo, matrícula nº 
0101580; claUdia adriaNa MENdES SaNToS, auditor de controle Exter-
no, matrícula nº 0101180; e Maria lUcia ViNaGrE MoNTEiro, assessor 
Técnico de controle Externo, matrícula nº 0100201.
ii - aTriBUir aos membros efetivos da comissão Permanente de licitação 
o disposto no artigo 132, Vi, combinado com o artigo 139, § 1º, ambos da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
iii - rEVoGar, a partir de 25-07-2022, a PorTaria nº 37.334, de 09-08-
2021, publicada no d.o.E nº 34.664, de 10-08-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 838241



diário oficial Nº 35.074   201Quarta-feira, 10 DE AGOSTO DE 2022

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 39.031, de 09 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 653/2022, de 01-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013500/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ cláUdio coUTo SalGado, auxiliar Técnico 
de controle Externo, matrícula nº 0100297, 08 (oito) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 06-07 a 13-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838191
Portaria Nº 39.030, de 09 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 657/2022, de 02-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013498/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora clEYcE daS GracaS cUNHa dE SoUZa, ana-
lista auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100441, 07 (sete) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 27-07 a 02-08-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838187
Portaria Nº 39.024, de 09 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 656/2022, de 
02-08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013496/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ScHEila rÉGia GUiMarÃES dE SoUSa, assessor 
Técnico, matrícula nº 0101439, 03 (três) dias de licença em Prorrogação 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no 
período de 11-07 a 13-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838180
Portaria Nº 39.032, de 09 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 652/2022, de 01-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013502/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora rUTH HElENa dElGado BaSToS, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0695408, 03 (três) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 18-07 a 20-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838193
Portaria Nº 39.033, de 09 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 639/2022, de 01-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013572/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JorGE lUiZ cordEiro dE oliVEira, assistente 
de conselheiro, matrícula nº 0101094, 02 (dois) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 25-07 a 26-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838196
Portaria Nº 39.034, de 09 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 638/2022, de 01-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013575/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aNdErSoN fEliPE calaNdriNi BraGa, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101524, 03 (três) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 11 a 13-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838205

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 18/2022
daTa aSSiNaTUra: 08/08/2022
oBJETo: 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.
coNTraTada: PoTErE ENGENHaria lTda
cNPJ Nº: 21.449.409/0001-60

Valor: r$ 44.981,15
ViGÊNcia: 08/08/2022 a 05/01/2023
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho
01.032.1455 8.571 – Modernização da infraestrutura do TcE
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
contenção de crédito:
2022Nd00113
2022Nd00136
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 837931

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 39.029, de 09 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 29.292/2015,
r E S o l V E:
coNcEdEr férias aos servidores abaixo relacionados, para serem goza-
das no mês de JUNHo/2022, de conformidade com o artigo 74 da lei nº 
5.810/94:

servidor Matrícula cargo Período

adriaNo cÉSar EVErToN MacHado (Ex. 2019) 0101069 TcE-cT-06 01/06 a 
15/06/2022

alcidES caSEMYro foNSEca dE alcaNTara (Ex. 
2019) 0100742 TcE-NS-02 01/06 a 

15/06/2022

alEX loBo SaNToS (Ex. 2022) 0101669 TcE-ca-401 20/06 a 
04/07/2022

aNa criSTiNa caSTElo BraNco iUdicE (Ex. 2022) 0100232 TcE-aTNS-601 27/06 a 
26/07/2022

aNa PaUla crUZ MaciEl (Ex. 2021) 0100415 TcE-cT-06 27/06 a 
11/07/2022

aNToNio carloS oliVEira do NaSciMENTo (Ex. 
2022) 0100282 TcE-aa-302 01/06 a 

30/06/2022

BrUNo BoNa MaNEScHY (Ex. 2021) 0101195 TcE-cT-06 02/06 a 
16/06/2022

cloViS lUZ da SilVa (Ex. 2022) 0100380 TcE-ca-401 02/06 a 
01/07/2022

dENiSE PiNHEiro MarTiNS (Ex. 2021) 0101141 TcE-NS-01 27/06 a 
11/07/2022

EdilENE laiSE PiNTo rocHa dE alMEida (Ex. 
2021) 0100487 TcE-cTi-404 01/06 a 

15/06/2022

ElBEr NaTaliNo NEVES SoUZa (Ex. 2022) 0101706 TcE-GM-0 01/06 a 
30/06/2022

ElY doS SaNToS fariaS (Ex. 2022) 0101699 TcE-cT-06 20/06 a 
26/06/2022

EMÍlia dora SiSNaNdo da coSTa SoBral (Ex. 
2022) 0100769 TcE-NS-03 01/06 a 

30/06/2022

EVENY dE PaUla carValHo da cUNHa (Ex. 2022) 0101674 TcE-ca-401 01/06 a 
15/06/2022

faBio GUiMaraES MarVao (Ex. 2020) 0100274 Nc 20/06 a 
04/07/2022

GiSElE MoUra dE QUEiroZ (Ex. 2022) 0100866 TcE-cT-06 20/06 a 
04/07/2022

GUSTaVo criSPiNo GoMES (Ex. 2022) 0101366 TcE-NS-03 30/06 a 
14/07/2022

iSaBEla da rocHa riBEiro (Ex. 2021) 0101540 TcE-cT-06 27/06 a 
11/07/2022

iSaiaS BorGES fErrEira (Ex. 2021) 0100433 TcE-co-301 01/06 a 
30/06/2022

JESSiKa caroliNE SoUZa coSTa (Ex. 2020) 0101101 TcE-cT-06 29/06 a 
14/07/2022

JoSÉ cÉlio MEirElES BraGa (Ex. 2022) 0101646 TcE-GM-0 01/06 a 
30/06/2022

JoSE claUdio coUTo SalGado (Ex. 2016) 0100297 TcE-ca-401 06/06 a 
05/07/2022

JoSÉ rodriGo SaNTaNa PiNHo (Ex. 2020) 0101084 TcE-cT-06 20/06 a 
19/07/2022

JoSiElE SoUSa da SilVa (Ex. 2021) 0101526 TcE-cT-06 20/06 a 
04/07/2022

JoYcE TaVarES GoMES (Ex. 2021) 0101661 TcE-cT-06 01/06 a 
15/06/2022

JUliaNa BorGES dE caNTUaria (Ex. 2021) 0101529 TcE-cT-06 23/06 a 
22/07/2022

lariSSa BETHÂNia liMa Mafra airES (Ex. 2021) 0101579 TcE-cT-06 23/06 a 
07/07/2022
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lUcia HElENa BaSToS araNHa (Ex. 2021) 0100061 TcE-cT-06 01/06 a 
30/06/2022

lUiZ carloS BENTES HorTa (Ex. 2022) 0100223 TcE-aTNS-601 20/06 a 
04/07/2022

MarcElo foNSEca BarroS (Ex. 2022) 0101111 TcE-cT-06 17/06 a 
01/07/2022

MarcElo GoNcalVES loBo (Ex. 2021) 0100229 TcE-aTi-405 06/06 a 
20/06/2022

Marcia friaS da coSTa SiMÕES (Ex. 2021) 0101402 TcE-NS-02 22/06 a 
21/07/2022

Márcio roBErTo PaNToJa MoraES (Ex. 2022) 0101128 TcE-ca-402 27/06 a 
11/07/2022

Maria criSTiNa PiNa GalVÃo MaUÉS (Ex. 2021) 0695483 TcE-cT-06 20/06 a 
27/06/2022

Maria MoNica GoMES SoUSa (Ex. 2021) 0101531 TcE-NM-01 06/06 a 
05/07/2022

MarlUcE ESTEr coSTa dE SoUZa (Ex. 2022) 0100206 TcE-aTi-403 28/06 a 
12/07/2022

MaTHEUS aMaral BoNNa (Ex. 2022) 0100871 TcE-NS-03 17/06 a 
16/07/2022

MoSHE daYaN SoUSa riBEiro (Ex. 2020) 0101085 TcE-cT-06 20/06 a 
11/07/2022

NaZarE oliVEira araUJo (Ex. 2021) 0580090 TcE-cT-06 01/06 a 
15/06/2022

NilZETE da coNcEiÇÃo GUiMarÃES BarroS (Ex. 
2022) 0100188 TcE-aTi-405 20/06 a 

04/07/2022

PaUlo faUSTo MoUra daS NEVES (Ex. 2020) 0073183 Nc 20/06 a 
04/07/2022

raiMUNda dE SoUSa coSTa (Ex. 2021) 0100570 Nc 27/06 a 
11/07/2022

raiMUNdo coSTa MoNTElo (Ex. 2021) 0101114 TcE-cT-06 20/06 a 
04/07/2022

raPHaEl BorGES rEiS E SilVa (Ex. 2021) 0101099 TcE-cT-06 30/06 a 
14/07/2022

roNdSoN MaNoEl PiNHEiro dE SoUSa (Ex. 2022) 0101107 TcE-cT-06 01/06 a 
15/06/2022

SEBaSTiaNa cardoSo alMEida (Ex. 2022) 0101702 TcE-NS-01 01/06 a 
30/06/2022

SidNEY do Socorro alfaia dE SoUZa (Ex. 2022) 0100053 TcE-co-303 01/06 a 
19/06/2022

SilVia HElENa PESSoa BaNdEira (Ex. 2021) 0100457 TcE-cTi-404 23/06 a 
07/07/2022

ValTEr aNToNio caScaES diaS (Ex. 2021) 0100287 TcE-aa-305 01/06 a 
30/06/2022

VEra Maria dE GUaPiNdaia BraGa (Ex. 2022) 0101511 TcE-cT-06 16/06 a 
30/06/2022

Walda BETHÂNia dE MoraES PiNTo (Ex. 2021) 0101059 TcE-cT-06 30/06 a 
14/07/2022

WElliNGToN JoSÉ MaGalHÃES doS SaNToS (Ex. 
2022) 0101707 TcE-GM-0 01/06 a 

30/06/2022

ZodiNaldo PaNToJa coElHo (Ex. 2021) 0100281 TcE-aa-302 06/06 a 
05/07/2022

alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 838105

.

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio TEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, o re-
presentante do espólio do Senhor VaNdErlEi coiMBra NolETo, (cPf: 
***.728.992-**), Prefeito à época, para que, no prazo de quinze (15) 
dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos do Processo 
Tc/516724/2018, que trata da Tomada de contas instaurada na PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE rEdENÇÃo, referente ao convênio SEPlaN Nº. 
193/2014, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “PorTal 
do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: https://tcepa.
tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, JUliVal SilVa ro-
cHa, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico representante do Espólio 
do Senhor PaUlo JoSÉ da SilVa, (cPf: ***.355.178-**), Presidente à 
época, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, 

apresente razões de justificativas nos autos do Processo Tc/525222/2010, 
que trata da Prestação de contas da fEdEraÇÃo dE fUTEBol dE SalÃo 
do Pará, referente ao convênio SEdUc Nº. 1.048/2009, o qual poderá ser 
consultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-
Pa, no endereço eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará
SEcrETaria GEral
resoLUÇÃo Nº 19.429
(Processos nºs tc/516905/2016 e tc/016977/2021)
arquivamento e Baixa. autuação indevida. destaque orçamentário.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais,
considerando as manifestações da Secretaria de controle Externo e do 
Ministério Público de contas;
considerando as propostas de decisão da Excelentíssima Senhora conselhei-
ra Substituta Milene dias da cunha, nas quais acompanha as manifestações 
constantes dos autos e determina o arquivamento e baixa dos processos de 
prestação de contas em epígrafe por instauração indevida, vez que os recur-
sos foram transferidos por meio de meros destaques orçamentários, autori-
zando o desentranhamento e devolução aos remetentes das documentações 
apresentadas com cópia dos respectivos relatórios técnicos;
Considerando, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da Ata 
nº 5.836, desta data;
rESolVE,  unanimemente:
art. 1º fica autorizado o arquivamento e baixa no sistema informatizado 
deste Tribunal dos processos nºs 516905/2016 e 016977/2021, tendo em 
vista suas autuações indevidas, vez que os recursos foram transferidos por 
meio de meros destaques orçamentários, devendo-se proceder ao desen-
tranhamento e devolução aos respectivos remetentes das documentações 
apresentadas com cópia dos relatórios técnicos.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 2 de agosto de 2022.

Protocolo: 838011

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 385/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/889867;
rESolVE:
art. 1º conceder ao Procurador de contas STEPHENSoN oliVEira Vic-
TEr, para participar do evento “coNVErSaNdo coM o coNTrolE iN-
TErNo – TcE/Pa”, a ser realizado nos dias 01 e 02/09/2022, de forma 
presencial, em Santarém - Pa, 2,5 (duas e meia) diárias, correspondentes 
ao período de afastamento deferido, de 31/08 a 02/09/2022, na forma da 
resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 838174
Portaria N° 389/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 379/2022-MPc/Pa, de 04/08/2022.
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/884840;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora caMila da coSTa BarBoSa oliVEira, 
matrícula nº 200238, para participar do evento “coNVErSaNdo 
coM o coNTrolE iNTErNo – TcE/Pa”, a ser realizado nos dias 01 e 
02/09/2022, de forma presencial, em Santarém - Pa, 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondentes ao período de afastamento deferido, de 31/08 a 
03/09/2022, na forma da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 838247
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.

FÉrias
.

Portaria N° 390/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 379/2022-MPc/Pa, de 04/08/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora Silvia raquel 
castanhos Sabat, datado de 04/08/2022 (Protocolo PaE nº 2022/987931), 
e os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora SilVia raQUEl caSTaNHoS SaBaT, ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: ciências contábeis, 
matrícula nº 200252, 10 (dez) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
01/04/2021 a 31/03/2022, para o período de 16/11 a 25/11/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 08 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 838188

.

.

oUtras MatÉrias
.

resolução nº 019/2022 – MPc/Pa – conselho
dispõe sobre a autorização para afastamento do Procurador-Geral de con-
tas para participação em evento.
o conselho Superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação do Procurador-Geral de Contas, Dr. Patrick 
Bezerra Mesquita, para participar do evento “conversando com o controle 
interno”, a ser realizado no período de 18 a 19 de agosto de 2022, em 
Soure - Pa (PaE n. 2022//919266);
coNSidEraNdo os termos do art. 17, Vi, do regimento interno do MPc/
Pa aprovado pela resolução nº 01/2020 – MPc/Pa – colégio, bem como do 
art. 4º, § 2º, da resolução nº 19/2016-MPc/Pa – colégio;
rESolVE:
Art. 1º. Autorizar a viagem do Procurador-Geral de Contas, Dr. Patrick Bezerra 
Mesquita, para participar do evento “conversando com o controle interno”, a 
ser realizado no período de 18 a 19 de agosto de 2022, em Soure - Pa.
art. 2º. conceder-lhe 1 e ½ (uma e meia) diária, correspondente ao pe-
ríodo de afastamento, compreendido entre os dias 18 a 19 de agosto de 
2022, na forma da resolução nº 19/2016-MPc/Pa – colégio.
art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 08 de agosto de 2022
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
 Membro Nato
 dEÍla BarBoSa Maia
 corrEGEdora-GEral
 Membro Nato
 STaNlEY BoTTi fErNaNdES
 ProcUrador dE coNTaS
Membro Eleito
 daNiEllE fáTiMa PErEira da coSTa
 ProcUradora dE coNTaS
 Membro Eleito

Protocolo: 838236

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4291/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodri-
GUES dE SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
101551/2022, cujo objeto é a aquisição de uniformes para o Ministério 
Público do Estado do Pará, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei 
federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, 
de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, 
ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto 
Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, o servidor 
aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 1º Suplente, e a servidora aNdrÉa 
Mara ciccio, 2ª Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de 
apoio o servidor GilBErTo aMaral coUTiNHo e, no seu impedimento, 
laYNa claUdia caMara, para análise técnica das propostas e da docu-
mentação de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVAL-
caNTE doS aNJoS e, no seu impedimento, aSdrUBal MENdES BENTES 
JUNior, Técnicos-contadores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 08 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 837830

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 4310/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do ofício nº 159/2022/MP/cPJSPSi, 
de 25/7/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 10984/2022, em 25/7/2022,
r E S o l V E:
i - dESiGNar a Promotora de Justiça JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS lo-
PES para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coordena-
dor da região administrativa 09 – Sudeste i, no período de 4 a 24/7/2022.
ii - dESiGNar o Promotor de Justiça SaMUEl fUrTado SoBral, Vice-
coordenador da região administrativa 09 –Sudeste i, para, sem prejuízo 
de suas atribuições, exercer a função de coordenador da região adminis-
trativa 09 – Sudeste i, durante o afastamento da titular, lorENa MoUra 
BarBoSa dE MiraNda, no período de 25 a 28/7/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 08 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 837841

.

.

coNtrato
.

coNtrato
Núm. do contrato: 121/2022-MP/Pa.
Modalidade de licitação: dispensa de licitação nº 033/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa r&a
ProVEdor dE iNTErNET E coMÉrcio lTda.
objeto: Prestação, pela coNTraTada, de serviço de acesso à internet para 
a Promotoria de Justiça de Tomé-açu/Pa.
data da assinatura: 08/08/2022.
Vigência: 13/10/2022 a 13/10/2023.
Valor global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758; Elemento de 
despesa: 3390-40; fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 838258

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 090/2016-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e SrTa. TaÍSE MElo SilVa, 
rEPrESENTaNTE lEGal da Sra. TaiaNa MElo SilVa.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de imóvel situado à Rua 
cap. antônio da costa azevedo, nº 450, Bairro: centro, cEP: 68.825-000, 
Muaná/Pa, utilizado como sede da Promotoria de Justiça da comarca de 
Muaná/Pa. Prorrogação do prazo de ViGÊNcia do contrato por mais 12 
(doze) meses, a contar de 18/08/2022, nos termos no art. 62, §3º, i, da 
lei n.º 8.666/1993, também na lei n.º 8.245/1991 (lei do inquilinato) e 
cláusula Terceira, do contrato.
data de assinatura: 08/08/2022.
Vigência do aditamento: 18/08/2022 a 17/08/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339036.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, 
Procurador-Geral de Justiça em exercício.

Protocolo: 838289
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 4º
Núm. do contrato: 026/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e EMPrESa SToQUE SolU-
cÕES TEcNoloGicaS S/a.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviço de manutenção preventiva e 
corretiva para equipamento Xerox 700i e controladora de impressão exter-
na, incluindo peças de reposição. reajuste do valor do contrato a contar 
de abril/2022.
data de assinatura: 09/08/2022.
Valor Mensal reajustado: r$ 12.596,58 (doze mil e quinhentos e noventa 
e seis reais e cinquenta e oito centavos),
Valor anual reajustado: r$ 151.158,96 (cento e cinquenta e um mil, cento 
e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8760.
Elemento de despesa: 3390-39.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. antônio Eduardo Barleta de almeida, Procura-
dor-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 838249
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 2º.
Núm. do contrato: 069/2020-MP/Pa.
Partes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a Empresa Hidro 
fraNcHiSiNG lTda-EPP.
objeto do contrato: Prestação de serviço de higienização e
desinfecção dos reservatórios prediais de água destinada ao consumo humano.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
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por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii da lei nº 8.666/1993.
data de assinatura: 08/08/2022.
Vigência do aditamento: 29/10/2022 a 28/10/2023.
dotação orçamentária: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de despesa: 
3390-39. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 838253

.

.

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 
habilitação do Pregão Eletrônico nº. 041/2022-MP/Pa, empreitada por pre-
ço global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto a aquisição 
de Papeis Especiais:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com os seguin-
tes valores:
cNPJ 27.327.858/0001-11 - GraficPaPEr coMErcio E SErVicoS EirEli 
- Total do fornecedor:r$ 17.662,00
item 01..... Valor Unit r$ 127,00 ..... Valor total r$ 6.350,00
item 02..... Valor Unir r$ 158,00..... Valor Total r$ 4.740,00
item 03..... Valor Unit r$ 126,00..... Valor Total r$ 1.260,00
item 04..... Valor Unit r$ 189,00..... Valor Total r$ 1.512,00
item 05..... Valor Unit r$ 110,00..... Valor Total r$ 1.100,00
item 06..... Valor Unit r$ 90,00..... Valor Total r$ 2.700,00
Valor Total do certame: r$ 17.662,00
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022
andréa Mara ciccio
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 838036

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Nº da inexigibilidade: 022/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa TK ElEVadorES 
BraSil lTda (cNPJ: 90.347.840/0017-85).
objeto: fornecimento de peças/componentes e realização de serviço de 
manutenção corretiva em 02 (dois) elevadores de passageiros instalados 
no prédio Sede do Ministério Público do Estado do Pará.
Valor Total: r$ 41.025,49 (quarenta e um mil, vinte e cinco reais e qua-
renta e nove centavos).
fundamento legal: art. 25, i, da lei federal 8.666/93 c/c inciso ii e iii do 
art. 26 da lei 6.666/93
data da assinatura: 08/08/2022
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494. 8760 – Governan-
ça e Gestão; Natureza da despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica; fonte: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: Procurador-Geral de Justiça, dr. cESar BEcHara 
NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 838231

.

.

oUtras MatÉrias
.

extrato da Portaria nº 037/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 
037/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento 
administrativo nº 000071-113/2022 na Promotoria de Justiça de Meio 
ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na 
rua Ângelo custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
data da instauração: 08.08.2022
objeto: apurar abandono de terrenos localziados na Tv. Humaitá, Bairro 
Pedreira.
Promotor de Justiça: NilToN GUrJÃo daS cHaGaS, em exercício.

Protocolo: 838234
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato de Promoção de arquivamento
ref.: inquérito civil Nº 000160-913/2015
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 8ª Promotora de 
Justiça de Marabá, em cumprimento ao que determina o § 1º do artigo 10, 
da resolução 023/20047-cNMP, torna pública a Promoção de arquivamento 
do iNQUÉriTo ciVil Nº 000160-913/2015, cuja cópia integral do respecti-
vo despacho se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, 
situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica - agrópolis 
do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - Pará – fone (94) 3312-9900 fax: 
(94) 3312-9904.
PorTaria n° 22/2013-MP
objeto: raMPaS. acESSiBilidadE. apurar o cumprimento da legislação 
pertinente à acessibilidade.
Envolvido: a colETiVidadE
MUNicÍPio dE MaraBa.
Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS loPES
Promotora de Justiça do Meio ambiente, Habitação e Urbanismo

Protocolo: 838237

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação Nº 018/2022
referência: Procedimento administrativo nº 000888-138/2021
o Promotor de Justiça Titular de São domingos do araguaia, torna pública 
a expedição da recomendação Nº 018/2022, 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 018/2022
destinatários: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do ara-
GUaia; SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE SÃo doMiNGoS do 
araGUaia; SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo dE SÃo do-
MiNGoS do araGUaia.
assunto: rEcoMENdar à Prefeitura, Secretaria de administração e Se-
cretaria de Educação de São domingos do araguaia que adote as medidas 
necessárias objetivando promover a regularização da situação funcional da 
servidora Rosália de Souza Silva, notadamente para fins de solucionar o 
desvio de função existente.
POR FIM, fixa-se o prazo de 10 (dez) dias para que os destinatários da 
presente recomendação apontem as medidas adotadas para o efetivo cum-
primento do presente.
São domingos do araguaia-Pa, 05 de agosto de 2022.

Protocolo: 838243
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 030/2022-MP/6JMaB
a 6ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000566-940/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria nº 030/2022-MP/6PJMaB
Envolvido: MUNicÍPio dE NoVa iPiXUNa - PrEfEiTUra MUNiciPal
assunto: acoMPaNHar E fiScaliZar dE forMa coNTiNUada, PolÍ-
TicaS PÚBlicaS rElacioNadaS À caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra 
coVid 19 coM a fiNalidadE dE faciliTar o acESSo do PÚBlico EM 
GEral, aUMENTaNdo a ProcUra PElo iMUNiZaNTE No MUNicÍPio dE 
NoVa iPiXUNa ¿ aNo 2022.
Mayanna Silva de Souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 838186
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 000107-036/2022, 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: 09/08/2022
objeto: Tutelar direito individual indisponível à segurança e proteção da 
menor E.S.F.M., de 03 anos, filha de Natalia Ferreira Cruz, notadamente 
quanto ao seu acompanhamento médico/psicológico.
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de Benevides
Promotor de Justiça: dr. Gerson alberto de frança

Protocolo: 838191
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° _005_/2022-PJJa/MP (iNstaUraÇÃo)
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da Jacundá, com fundamento nos artigos 1º, incisos iV e Viii, 2º e 
8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, incisos iV, a, b e Viii, 
26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 8.625/1993 – loNMP, 
artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar nº 057/06 – loM-
PPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- cPJ, torna pú-
blica a iNSTaUraÇÃo do _ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo_ _000950-
132/2021_ que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Ja-
cundá, av. JK, nº 72 – centro, cEP. 68590-000 – Jacundá/Pa – fone/fax: 
(94) 3345-1046.
PORTARIA n˚ 01/2022-PJJA/MP (INSTAURAÇÃO)
Objeto: Acompanhar e fiscalizar a atuação do poder público municipal para 
encontrar soluções viáveis ao problema da população canina nas vias pú-
blicas de Jacundá, assim como à conscientização dos munícipes sobre as 
consequências deletérias.
Envolvidos: MUNicÍPio dE JacUNdá - Pa
JoHN carr
Promotor de Justiça
Titular da PJ de Jacundá

Protocolo: 838181
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 029/2022-MP/6JMaB
a 6ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000567-940/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria nº 029/2022-MP/6PJMaB
Envolvido: MUNicÍPio dE BoM JESUS do TocaNTiNS - PrEfEiTUra MUNiciPal
assunto: acoMPaNHar E fiScaliZar dE forMa coNTiNUada, PolÍ-
TicaS PÚBlicaS rElacioNadaS À caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra 
coVid-19 coM a fiNalidadE dE faciliTar o acESSo do PÚBlico EM 
GEral, aUMENTaNdo a ProcUra PElo iMUNiZaNTE No MUNicÍPio dE 
BoM JESUS do TocaNTiNS - aNo 2022.
Mayanna Silva de Souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 838184
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 001/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento investigatório criminal SiMP 010138-031/2021
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 investigatório 
criminal SiMP nº 010138-031/2021, que se encontra à disposição na 9ª 
Promotoria de Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 
3991 – liberdade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 001/2022-MP/9ºPJ/STM.
investigados: Sigiloso
assunto: Sigiloso
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 838176
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 028/2022-MP/6JMaB
a 6ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000558-940/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria nº 028/2022-MP/6PJMaB
Envolvido: dEParTaMENTo MUNiciPal dE TraNSiTo dE MaraBá -dMTU.
assunto: acompanhar a estrutura de funcionamento do departamento Mu-
nicipal de Trânsito e Transporte Urbano de Marabá - dMTU, bem como as 
adequações eventualmente necessárias
Mayanna Silva de Souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 838179
MiNistÉrio PUBLico do estado do Para
extrato da Portaria Nº020/2022-MP/PJts
o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, com fundamento constitu-
cionais previstas no art. 129, inciso iii, da constituição da república, art. 
26, inciso i, da lei n° 8.625/93, art. 52, inciso Vi, da lei complementar 
Estadual 57/06, art. 9° da resolução n° 174/2017 do conselho Nacional do 
Ministério Público, e conforme previsto no art. 129, inciso iii, da constitui-
ção federal, e arts. 81 e 82 da lei federal nº 8.078/90 código de defesa do 
consumidor, torna pública a instauração do Procedimento administrativo 
SiMP Nº 000375-043/2022, que se encontra a disposição na Promotoria 
de Justiça de Terra Santa, situada na TV. Santa Terezinha – centro – cEP: 
68.285-000 Terra Santa – fone/ fax: (93)3538-1554.
PorTaria nº 020/2022-MP/PJTS
investigado: PoSToS dE coMBUSTÍVEiS localiZadoS EM TErra SaNTa/Pa
assunto: Para apurar os valores praticados pelos postos de combustíveis 
localizados em Terra Santa/Pa na comercialização de gasolina, etanol e 
diesel, a fim de verificar a ocorrência ou não de preços abusivos.
Guilherme lima carvalho- Promotor de Justiça

Protocolo: 838172
extrato de inquérito civil nº 048/2022-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-
fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão de Proce-
dimento Preparatório nº 000468-151/2021 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 048/2022
data da instauração: 04/08/2022
objeto: apurar supostas irregularidades no descarte de livros e documen-
tos públicos, sem observância das prescrições legais, por agentes públicos 
da Secretaria Municipal de Educação de Belém.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 838170
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 027/2022-MP/6JMaB
a 6ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 019454-003/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria nº 027/2022-MP/6PJMaB
Envolvido: Município de Marabá, Escola Boa Esperança do Burgo.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar políticas públicas relacionadas a Escola 
Boa Esperança do Burgo, junto ao município de Marabá.
Mayanna Silva de Souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 838166
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 004/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento Preparatório SiMP 011668-031/2018
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 011668-031/2018, 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 004/2022-MP/9ºPJ/STM.
investigado: SiGiloSo
Assunto: “Identificar a extensão do objeto da conduta do perito (sob sigilo) 
em virtude da notícia de que (1) teria perseguido e ameaçado o Sr. (sob 

sigilo) em razão de edificação comercial em terreno vizinho pertencente a 
mãe do Sr. (sob sigilo), de modo que (2) poderia ter usado de sua condi-
ção de servidor público para interferir no resultado da perícia solicitada no 
local, bem como (3) invocado sua condição profissional para intimidar os 
funcionários da obra, proprietários e familiares do noticiante (sob sigilo).”
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 838197
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria
a 2ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de Belém, com funda-
mento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 
9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017, torna pública a conversão 
da Notícia de fato nº 017595-003/2022, em Procedimento administrativo, 
em virtude da necessidade de acompanhamento do caso, que se encontra 
à disposição na 2ª Promotoria de Justiça da infância e Juventude de Belém, 
situada na rua Ângelo custódio n° 85, bairro cidade Velha, Belém/Pa, cEP 
66.023-090; Telefone: (91) 4008-0400 – ramal 754.
PorTaria Nº 05/2022-MP/2ªPJiJ
requerido: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE BElÉM - SEMEc
assunto: converter a presente Notícia de fato em Procedimento adminis-
trativo, em razão da necessidade de continuar a realização de diligências 
para a resolução satisfatória da demanda.
ProMoTora dE JUSTiÇa – ioNá SilVa E SoUSa NUNES

Protocolo: 838194
MiNistÉrio PUBLico do estado do Para
extrato da Portaria Nº021/2022-MP/PJts
o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, com fundamento constitucionais 
previstas no art. 129, inciso iii, da constituição da república, art. 26, inciso 
i, da lei n° 8.625/93, art. 52, inciso Vi, da lei complementar Estadual 57/06, 
art. 9° da resolução n° 174/2017 do conselho Nacional do Ministério Publico, 
e nos termos dos art. 127, caput, da constituição da república, e conforme 
preceitua o art. 129, inciso iii, da constituição da república, bem como a 
prevenção e reparação de danos causados aos interesses difusos, coletivos, 
individuais indisponíveis e homogêneos, na forma do art. 25, inciso iV, alínea 
“a”, da lei 8.625/93, torna pública a instauração do Procedimento administra-
tivo SiMP Nº 000123-043/2022, que se encontra a disposição na Promotoria 
de Justiça de Terra Santa, situada na TV. Santa Terezinha – centro – cEP: 
68.285-000 Terra Santa – fone/ fax: (93)3538-1554.
PorTaria nº 021/2022-MP/PJTS
investigada: aUlENicE GaTo da SilVa
assunto: Para apurar e acompanhar eventual situação de risco e/ou vulne-
rabilidade dos menores G. S. o., c. S. o., e alexandre, bem como aplicar 
as medidas de proteção adequadas.
Guilherme lima carvalho- Promotor de Justiça

Protocolo: 838204
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 009/2022/MP/PJaB
a Promotora de Justiça de abaetetuba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 57/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº002036-921/2022/MP/PJaB que se encontra à disposição 
na 3ª Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada na avenida São Paulo, 
n.º 2072, Bairro aviação, abaetetuba - Pa,cEP: 68.440-000- abaetetuba- 
Pará – fone: (91) 3751-1177
PorTaria nº 09/2022/MP/PJaB
Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE aBaETETUBa
assunto: “acompanhar o cumprimento das políticas públicas relacionadas à 
obtenção de equipamentos hospitalares, insumos, materiais e capacitação 
de equipe multidisciplinar para suporte à desospitalização e atendimento 
domiciliar à criança T. r. f”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 838215
Portaria N° 13/2022-MP/3ªPJsiP
extrato da Portaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 12/2022-MP/3ªPJSiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 12/2022-MP/3ªPJSiP, que se 
encontra à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 12/2022-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 04 de agosto 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 dos Projetos Políticos Pedagógicos, 
atualizados, afetos à rede estadual de ensino.
referência: SiMP 000151-094/2022.

Protocolo: 838213
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 025/2022-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi 
e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, 
de 17/09/07, torna pública a instauração do inquérito civil nº 000049-
340/2022, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor de 
Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PorTaria nº 025/2022-MP/11ªPJ/STM
interessados: Ministério Público do Estado do Pará; Prefeitura Municipal de 
Santarém; francisco Nélio aguiar da Silva.
assunto: Visando à tutela dos direitos e interesses relacionados à moradia 
das pessoas com deficiência, com vínculos familiares fragilizados ou rompi-
dos, em residência inclusiva, em face do Município de Santarém, na pessoa 
de seu prefeito, o Excelentíssimo Senhor francisco Nélio aguiar da Silva.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 838220
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eXtrato da ProMoÇÃo de arQUiVaMeNto
ref.: inquérito civil 000230-940/2019
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, em cumprimento ao que deter-
mina o § 1º do artigo 10, da resolução 023/20047-cNMP, torna pública a 
Promoção de arquivamento do iNQUÉriTo ciVil 000230-940/2019, cuja 
cópia integral do respectivo despacho se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. 
Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará 
– fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 048/2020-11PJMAB
objeto: aPUrar SUPoSTaS irrEGUlaridadES Na rEaliZaÇÃo do ao 
ProcESSo liciTaTÓrio Nº 147/2021-cPl/PMM, PErTENcENTE ao for-
NEciMENTo dE MarMiTaS aliMENTÍciaS Para a PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE MaraBá.
Envolvidos: MaUricio PaUlo dE PaiVa caSTaNHo
MaNciPor oliVEira loPES
Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 838222
eXtrato da Portaria Nº 036/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000092-111/2022
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGia-
NE BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000092-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000092-111/2022-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000092-111/2022-MP/1ªPJ/dc para acompanhar o eventual cumprimento 
das Boas Práticas higiênico-sanitárias dos alimentos comercializados no 
restaurante “Elohim”, localizado na ilha do combu, averiguar quanto à 
vigência das licenças essenciais para o funcionamento do estabelecimento, 
bem como, a existência da placa de capacidade de público, conforme des-
tacado em relatórios do departamento de Vigilância Sanitária e do corpo 
de Bombeiros (24 e 26 de setembro de 2021), dentre outras inconformida-
des apontadas pelo GaTi/MPPa, em vistoria realizada no dia 19.06.2022.
Belém, 05.08.2022.
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 838147
eXtrato da Portaria Nº 037/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000094-111/2022
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGia-
NE BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000094-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000094-111/2022-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000094-111/2022-MP/1ªPJ/dc para acompanhar o eventual cumprimento 
das Boas Práticas higiênico-sanitárias dos alimentos comercializados no 
restaurante “rústico da ilha”, localizado na ilha do combu, e averiguar 
quanto à vigência das licenças que são essenciais para o funcionamento 
do estabelecimento, conforme destacado em relatórios do departamento 
de Vigilância Sanitária e do corpo de Bombeiros (24 e 26 de setembro de 
2021), bem como, o cumprimento da resolução rdc da agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (aNViSa) nº 216/04, dentre outras inconformida-
des apontadas pelo Grupo de apoio Técnico interdisciplinar do Ministério 
Público do Estado do Pará -GaTi/MPPa, em análise técnica nº 893/2021.
Belém, 05.08.2022.
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 838149
eXtrato da Portaria Nº 038/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000093-111/2022
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGia-
NE BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000093-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000093-111/2022-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000093-111/2022-MP/1ªPJ/dc para acompanhar o eventual cumprimento 
das Boas Práticas higiênico-sanitárias dos alimentos comercializados no 

restaurante “Vitória”, localizado na ilha do combu, e averiguar quanto à 
vigência das licenças essenciais para o funcionamento do estabelecimento, 
dentre outras inconformidades apontadas conforme destacado em relató-
rios do departamento de Vigilância Sanitária e do corpo de Bombeiros (24 
e 26 de setembro de 2021).
Belém, 05.08.2022.
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 838150
eXtrato da Portaria Nº 034/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000090-111/2022
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGia-
NE BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000090-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000090-111/2022-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000090-111/2022-MP/1ªPJ/dc para acompanhar o eventual cumprimento 
das Boas Práticas higiênico-sanitárias dos alimentos comercializados no 
restaurante “olaria Hostel”, localizado na ilha do combu, averiguar quanto 
à existência de Certificado de Funcionamento expedido pelo Corpo de Bom-
beiros, bem como, as outras licenças essenciais para o funcionamento do 
estabelecimento, conforme destacado em relatórios do departamento de 
Vigilância Sanitária e do corpo de Bombeiros, dentre outras inconformida-
des apontadas pelo GaTi/MPPa, em vistoria realizada no dia 19.06.2022.
Belém, 05.08.2022.
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 838140
eXtrato da Portaria Nº 035/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000091-111/2022
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGia-
NE BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000091-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000091-111/2022-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000091-111/2022-MP/1ªPJ/dc para acompanhar o eventual cumprimento 
das Boas Práticas higiênico-sanitárias dos alimentos comercializados no 
restaurante “Solar da ilha”, localizado na ilha do combu, averiguar quanto 
à vigência das licenças essenciais para o funcionamento do estabeleci-
mento, conforme destacado em relatórios do departamento de Vigilância 
Sanitária e do corpo de Bombeiros (24 e 26 de setembro de 2021), dentre 
outras inconformidades apontadas pelo GaTi/MPPa, em vistoria realizada 
no dia 19.06.2022.
Belém, 05.08.2022.
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 838143
eXtrato da Portaria Nº 032/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000087-111/2022
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGia-
NE BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000087-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000087-111/2022-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000087-111/2022-MP/1ªPJ/dc para acompanhar o eventual cumprimento 
das Boas Práticas higiênico-sanitárias dos alimentos comercializados no 
restaurante “remanso da ilha”, localizado na ilha do combu, averiguar 
quanto à existência de Certificado de Funcionamento expedido pelo Corpo 
de Bombeiros, bem como, as outras licenças essenciais para o funciona-
mento do estabelecimento, conforme destacado em relatório de Vistoria 
Técnica ilha do combu e relatório Técnico de inspeção Sanitária (24 e 
26 de setembro de 2021), dentre outras inconformidades apontadas pelo 
GaTi/MPPa, em vistoria realizada no dia 19.06.2022.
Belém, 05.08.2022.
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 838133
eXtrato da Portaria Nº 033/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000088-111/2022
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGia-
NE BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000088-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000088-111/2022-MP/1ªPJ/dc
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assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000088-111/2022-MP/1ªPJ/dc para acompanhar o eventual cumprimento 
das Boas Práticas higiênico-sanitárias dos alimentos comercializados no 
restaurante “Maloca do Pureza”, localizado na ilha do combu, averiguar 
quanto à existência das licenças essenciais para o funcionamento do es-
tabelecimento, dentre outras inconformidades apontadas pelo GaTi/MPPa, 
em vistoria realizada no dia 19.06.2022.
Belém, 05.08.2022.
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 838134
eXtrato da Portaria Nº 030/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000077-111/2022
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGia-
NE BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000077-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000077-111/2022-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000077-111/2022-MP/1ªPJ/dc para acompanhar o eventual cumprimento 
das Boas Práticas higiênico-sanitárias dos alimentos comercializados no 
restaurante “Nossa Maloca”, localizado na ilha do combu, averiguar quan-
to à existência de licença sanitária para funcionamento, capacitação dos 
funcionários que manipulam alimentos, carteira de saúde dos funcionários, 
adequação da área de manipulação de alimentos, conforme destacado em 
relatório Técnico de inspeção Sanitária (24 e 26 de setembro de 2021), 
dentre outras irregularidades apontadas pelo GaTi/MPPa, em vistoria rea-
lizada no dia 19.06.2022.
Belém, 05.08.2022.
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 838127
eXtrato da Portaria Nº 031/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000089-111/2022
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGia-
NE BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000089-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000089-111/2022-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000089-111/2022-MP/1ªPJ/dc para acompanhar o eventual cumprimento 
das Boas Práticas higiênico-sanitárias dos alimentos comercializados no 
restaurante “flor do combu”, localizado na ilha do combu, averiguar quan-
to à existência de Certificado de Funcionamento expedido pelo Corpo de 
Bombeiros, conforme destacado em relatório de Vistoria Técnica ilha do 
combu (24 e 26 de setembro de 2021), dentre outras inconformidades 
apontadas pelo GaTi/MPPa, em vistoria realizada no dia 19.06.2022.
Belém, 05.08.2022.
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 838129
eXtrato da Portaria N.º 001-2022-MP1ª PJB
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do ESTado do Pará torna pública 
a instauração de Procedimento Administrativo, a fim de que qualquer in-
teressado, durante a sua tramitação, apresente documentos ou subsídios 
diretamente à Promotoria de Justiça de Barcarena, visando o melhor anda-
mento do procedimento.
PorTaria nº 001/2022-MP/1ªPJB
interessado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BarcarENa .
assunto: acompanhamento do Plano de atuação da 1ª PJB, consistente 
em fomentar para que o Poder Púbico do Município de Barcarena, exerça 
melhor a fiscalização da produção de ruídos acima dos limites permitidos 
(poluição sonora)
rENaTo BEliNi - 1º Promotor de Justiça de Barcarena

Protocolo: 838029
eXtrato da Portaria N.º 003-2022MP1ª PJB
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do ESTado do Pará torna pública a ins-
tauração de Inquérito Civil Público, a fim de que qualquer interessado, durante a 
sua tramitação, apresente documentos ou subsídios diretamente à Promotoria de 
Justiça de Barcarena, visando o melhor andamento do procedimento.
PorTaria nº 003/2022-MP/1ªPJB
interessados: SUPErPESa cia TraNPoSTES ESPEciaiS E iNTErModaiS.
assunto: apurara a ocorrência de danos narrados no auto de infração aUT 
- 1-S/21-08-00846, lavrado em desfavor da empresa SUPErPESa cia 
TraNSPorTES ESPEciaiS E iNTErModaiS.
rENaTo BEliNi - 1º Promotor de Justiça de Barcarena

Protocolo: 838032
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 012/2022-MP/PJc
o Promotor de Justiça da cidade de colares, rui Barbosa lamim, com 
amparo nos arts. 127, caput, e 129, ii, da constituição federal; art. 25, 
iV, “b” e art. 26, i, “a” e “c”, da lei nº 8.625/93 (lei orgânica Nacional 

do Ministério Público), art. 54, inciso i, da lei complementar Estadual nº 
57/06 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará) e resolução 
nº 07/2019, do colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará, ins-
taura o Procedimento Preparatório nº 000391-352/2021, que visa apurar 
elementos voltados à identificação dos investigados e esclarecer e o objeto 
da investigação decorrentes da não conclusão dos convênios 116/2014 e 
265/2018, celebrados entre a SEdUc e a Prefeitura Municipal de colares 
para a construção de obra de nova sede da EEEfM lucíola Brasil, localiza-
da na comunidade da fazenda, na zona rural do Município de colares-Pa. 
Que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de colares, situada 
na rua dr. Justo chermont, 155- centro, cEP: 68785-000, colares-Pará. 
Telefone: (91) 3461-7180.

Protocolo: 838020
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato de Promoção de arquivamento
ref.: inquérito civil Nº 000268-940/2016
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 8ª Promotora de Justiça 
de Marabá, em cumprimento ao que determina o § 1º do artigo 10, da resolução 
023/20047-cNMP, torna pública a Promoção de arquivamento do iNQUÉriTo ci-
Vil Nº 000268-940/2016, cuja cópia integral do respectivo despacho se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, 
Esq. c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria n° 03/2016-8PJMaB
objeto: apurar irregularidades na execução da obra de alteração da av. antô-
nio Maia, bairro Velha Marabá, realizada pela Secretaria de Serviços Urbanos 
-SEMSUr, sem observância das regras ambientais e de acessibilidade.
Envolvido: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
MUNicÍPio dE MaraBa.
Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS loPES
Promotora de Justiça do Meio ambiente, Habitação e Urbanismo

Protocolo: 838015
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato de Promoção de arquivamento
ref.: inquérito civil Nº 000173-601/2017
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 8ª Promotora de Justiça 
de Marabá, em cumprimento ao que determina o § 1º do artigo 10, da resolução 
023/20047-cNMP, torna pública a Promoção de arquivamento do iNQUÉriTo ci-
Vil Nº 000173-601/2017, cuja cópia integral do respectivo despacho se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, 
Esq. c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria n° 005/2017-MP/8ªPJ
objeto: apurar à ocorrência de ilícitos ambientais na “fazenda Mutamba”, 
no município Marabá.
Envolvido: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
MaUro MUTraN
Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS loPES
Promotora de Justiça do Meio ambiente, Habitação e Urbanismo

Protocolo: 838025
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria
a 3ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de Belém, com funda-
mento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 
9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo nº 000248-117/2021, que se encontra à 
disposição na 3ª Promotoria de Justiça da infância e Juventude de Belém, 
situada na rua Ângelo custódio n° 85, bairro cidade Velha, Belém/Pa, cEP 
66.023-090; Telefone: (91) 4008-0400 – ramal 731.
PorTaria nº 006/2022-MP/3ªPJiJ
requerido: SEcrTETaria ESTadUal dE SaÚdE
Assunto: NF reporta sobre a insuficiência de assistência Neonatal nos Hos-
pitais Santo de Zacarias (Bragança/Pa), divina Providencia (Marituba/Pa) 
e Hospital de Paragominas.
ProMoTora dE JUSTiÇa – SilVia BraNcHES SiMÕES

Protocolo: 837949
Portaria N.º 019/2022-MP/2ªPJdiat/BeLÉM-Pa
Pa nº 000129-112/2022
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 2º cargo da 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém-Pa, no desempenho de suas atribui-
ções legais;
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, com vistas 
a acompanhar a situação vivenciada pelo Sr. JoSE aldir PErrEira da 
SilVa, que necessita de consulta médica com urologista; dETErMiNar, 
desde já, as seguintes diligências: 1. autue-se esta PorTaria, com seu 
registro em livro/pasta próprio(a) da Promotoria de Justiça, juntamente 
com toda a documentação relativa à notícia de fato formulada; 2. Oficie-
se à Secretaria Estadual de Saúde-SESPa e à Secretaria Municipal de 
Saúde- SESMa, solicitando-se providências e informações, sob pena 
do ajuizamento de ação civil pública de obrigação de fazer em favor do 
paciente; 3. Encaminhem-se cópias desta PorTaria à Procuradoria-Geral 
de Justiça, à corregedoria-Geral do Ministério Público, ao centro de apoio 
operacional dos direitos Sociais-caodS e ao centro de apoio operacional 
dos Direitos Humanos-CAODH; 4. Afixe-se esta PORTARIA no local de 
costume, providenciando-se a remessa de cópia para publicação (artigo 4º, 
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inciso Vi, da resolução n.º 23/2007-cNMP); 5. Numerem-se e rubriquem-
se todas as peças dos autos; 6. após, retornem os autos conclusos a esta 
Presidência, para ulteriores deliberações. NoMEar a servidora rilda 
BACHA LOPES para servir como Secretária, que deverá fiel e zelosamente 
cumprir as suas funções.
Belém-Pa, 07 de julho de 2022.
adriaNa dE loUrdES MoTa SiMÕES colarES
Titular do 2º cargo da Promotoria de Justiça de defesa das Pessoas com 
Deficiência e dos idosos, e de Acidentes de Trabalho da Capital

Protocolo: 837959
Portaria N.º 020/2022-MP/2ªPJdiat/BeLÉM-Pa
Pa nº 000216-125/2022
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 2º cargo da Pro-
motoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, e de 
acidentes de Trabalho de Belém-Pa, no desempenho de suas atribuições legais;
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
dEcidE:
iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, com vistas a 
acompanhar a situação vivenciada por lEoNilda MorEira cardoSo, 
pessoa com deficiência em situação de grave vulnerabilidade social, física 
e psicológica, além de risco, para que, na falta da família ou da comunida-
de, possa ser atendida por instituição que presta serviço de acolhimento 
de pessoa com deficiência;
dETErMiNar, desde já, as seguintes diligências:
1. autue-se esta PorTaria, com seu registro em livro/pasta próprio (a) 
da Promotoria de Justiça, juntamente com toda a documentação relativa à 
notícia de fato formulada;
2. Encaminhe-se ao Setor Psicossocial desta Promotoria de Justiça, com 
urgência, para estudo de caso;
3. Encaminhem-se cópias desta PorTaria à Procuradoria-Geral de 
Justiça, à corregedoria-Geral do Ministério Público e aos centros de apoio 
operacional dos direitos Sociais-caodS e dos direitos Humanos-caodH;
4. Afixe-se esta PORTARIA no local de costume, providenciando-se a 
remessa de cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 
23/2007-cNMP);
5. Numerem-se e rubriquem-se todas as peças dos autos;
6. após, retornem os autos conclusos a esta Presidência, para ulteriores 
deliberações.
NoMEar a servidora rilda BacHa loPES para servir como Secretária, que 
deverá fiel e zelosamente cumprir as suas funções.
Belém-Pa, 08 de julho de 2022.
adriaNa dE loUrdES MoTa SiMÕES colarES
Titular do 2º cargo da Promotoria de Justiça de defesa das Pessoas com 
Deficiência e dos idosos, e de Acidentes de Trabalho da Capital

Protocolo: 837945
eXtrato de ProMoÇÃo de arQUiVaMeNto
a 2ª Promotoria de Justiça de Salinópolis, com fundamento no art. 8º, da 
resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam público arqui-
vamento do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 001375-033/2021, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
avenida João Pessoa, n° 76, Bairro: centro, cEP: 68.721-000, Salinópolis–
Pa, E-mail: mpsalinopolis@mppa.mp.br.
Polo aTiVo: 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SaliNÓPoliS.
Polo PaSSiVo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaliNÓPoliS.
aSSUNTo: Promoção de arquivamento de ProcEdiMENTo adMiNiSTra-
TIVO que trata de fiscalização e acompanhamento da validade e implemen-
tação do decreto municipal 48/2021 neste Município.
Salinópolis/Pa, 05 de agosto de 2022.
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Salinópolis

Protocolo: 837940
Portaria N.º 021/2022-MP/2ªPJdiat/BeLÉM-Pa
Pa nº 001366-125/2021
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 2º cargo da 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém-Pa, no desempenho de suas atribui-
ções legais;
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
dEcidE:
iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, com vistas a 
acompanhar a inclusão escolar da aluna JUlia KaYlaNE rodriGUES, de 
18 anos de idade, diagnosticada com retardo mental, autismo e epilepsia 
(cid 10 f72 + f90 + f84 + G40), na Escola Estadual de Ensino fundamen-
tal e Médio Waldemar Henrique – caic;
dETErMiNar, desde já, as seguintes diligências:
1. autue-se esta PorTaria, com seu registro em livro/pasta próprio (a) 
da Promotoria de Justiça, juntamente com toda a documentação relativa à 
notícia de fato formulada;
2. Expeça-se convite à Secretaria de Estado de Educação do Pará-SEdUc, 
para uma reunião de ajuste de conduta neste Órgão Ministerial;
3. Encaminhem-se cópias desta PorTaria à Procuradoria-Geral de 
Justiça, à corregedoria-Geral do Ministério Público e aos centros de apoio 
operacional dos direitos Sociais-caodS e dos direitos Humanos-caodH;
4. Afixe-se esta PORTARIA no local de costume, providenciando-se a 
remessa de cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 
23/2007-cNMP);

5. Numerem-se e rubriquem-se todas as peças dos autos;
6. após, retornem os autos conclusos a esta Presidência, para ulteriores 
deliberações.
NoMEar a servidora rilda BacHa loPES para servir como Secretária, que 
deverá fiel e zelosamente cumprir as suas funções.
Belém-Pa, 08 de julho de 2022.
adriaNa dE loUrdES MoTa SiMÕES colarES
Titular do 2º cargo da Promotoria de Justiça de defesa das Pessoas com 
Deficiência e dos idosos, e de acidentes de Trabalho da capital

Protocolo: 837953
eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000065-440/2022, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria nº 034/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000065-440/2022
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar política pública do saneamento ambien-
tal [iluminação pública], em observância ao plano diretor de ananindeua/
Pa-pda (lei n° 2237/2006), consubstanciado no pedido de providências da 
nacional Naiara amara ferreira”.
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 837976
eXtrato da Portaria Nº 37/2022/7ªPJid
a 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, com fundamento nos arts. 8°, inci-
sos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho Nacional do Ministério Público 
e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instauração do 
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 001554-040/2022 que encon-
tra-se a disposição na 7ª Promotoria de castanhal, situada na av. Maximino 
Porpino 1204, Bairro centro, castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 37/2022-7ªPJid
Polo ativo: 7ª Promotoria de Justiça
Polo Passivo: raimundo Pantoja
assunto: acompanhamento da possível situação de vulnerabilidade que o 
idoso raiMUNdo PaNToJa, possa estar inseridos, bem como inserção des-
te em programas socioassitenciais e de politicas públicas setoriais.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME, Promotora de Justiça

Protocolo: 837966
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 007/2022-MPPa/PJts
a Promotoria de Justiça de Terra Santa, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º da resolução n.º 174/2017 do conselho 
Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar o Re-
presentante das Empresas S. V. X. Serviços Profissionais, e Construções 
e Transportes lTda - EPP, e a todos quantos possam interessar, inclusive 
para efeito de eventual apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, 
acerca do arQUiVaMENTo do inquérito civil SiMP nº 000509-043/2020.
Terra Santa/Pa, 03 de agosto de 2022.
Guilherme lima carvalho
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Terra Santa/Pa

Protocolo: 838008
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 36/2022-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 001619-040/2022 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 36/2022-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a criança 
possa estar inseridas, bem como inserção desta em programas socioassis-
tenciais e de políticas públicas setoriais.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 837996
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 009/2022-MP/3ª PJP
a Promotora de Justiça do 3º cargo cível de Parauapebas, com fundamento no 
art. 129, da cf/88, art. 26, da lei nº 8.625/93, art. 52, da lei complementar 
Estadual nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao n° 23 - cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo de 
PorTaria n° 009/2022-MP/3ª PJP, do SiMP nº 005011-030/2020 (Eletrônico), 
o qual se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Parauapebas, 
situada na rua c, qd. 37, lts. 7 e 8, Bairro cidade Nova, cEP 68.515-000 - 
Parauapebas - Pará - fone: (94) 3352-6400/ 3352-6401.
PorTaria nº 009/2022-MP/3ª PJP – Procedimento administrativo
Polo Passivo: Secretaria de Estado de Saúde do Pará.
assunto: irregularidade no atendimento em hospitais e clínicas públicas 
da região, que demora demasiado tempo a prestar o atendimento. com 
uma alta hora excessiva de espera, em torno de duas a quatro horas para 
realizar consultas de qualquer natureza.
Crystina Michiko Taketa Morikawa - Promotora de Justiça.

Protocolo: 837986
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos (triMestraL)
Nº da ata de registro de Preços: 006/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 082/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e JEB coMErcio 
dE ElETroNicoS EirEli
 cNPJ: 33.486.276/0001-80
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de desumidificador de ar
de proteção individual
data da assinatura: 08/02/2022
Vigência: 10/02/2022 a 10/02/2023
Preço registrado:

iteM Qtd UNd esPeciFicaÇÕes VaLor 
UNit

VaLor 
totaL

01 15 UNd

dESUMidificador dE ar Na cor BraNca, 
caPacidadE MÍNiMa dE 150m3, PoTÊNcia 
MÍNiMa dE 240W, caPacidadE do arMaZE-
Nador dE áGUa dE 3 liTroS No MÍNiMo, 

aliMENTaÇÃo: BiVolT oU 127 VolTS.
Marca/ModElo: arSEc Mod. 160

liNK: https://arsec.com.br/produtos/trata-
mento-do-ar/desumidificador-mod-160/

r$ 
2.335,84

 

r$ 
35.037,60

 

ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior –
ProcUrador GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 759273
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos (triMestraL)
Nº da ata de registro de Preços: 005/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 082/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e caPY rEPrE-
SENTaÇÕES E coMErcio EM GEral lTda, cNPJ: 29.590.960/0001-30
objeto: registro de Preços para a aquisição de bebedouro elétrico
data da assinatura: 08/02/2022
Vigência: 10/02/2022 a 10/02/2023
Preço registrado:

iTEM QTd UNd ESPEcificaÇÕES Valor UNiT
Valor 

ToTal

02 60 UNd

BEBEdoUro ElÉTrico do TiPo colUNa; TorNEiraS EM
PláSTico aBS, UMa Para áGUa GElada E oUTra Para 

áGUa NaTUral; rEciPiENTE EXTErNo, aBaiXo daS Tor-
NEiraS, Para caPTar rESPiNGoS d’’áGUa; rESErVaTÓrio 

dE áGUa EM
alUMÍNio coM PiNTUra aliMENTÍcia (aTÓXica) oU aÇo 
iNoXidáVEl; GaBiNETE EM cHaPa dE aÇo iNoXidáVEl 

oU PláSTico dE ENGENHaria Na cor BraNca oU iNoX; 
TErMoSTaTo Para coNTrolE dE TEMPEraTUra da áGUa 

GElada; EQUiPaMENTo SEM a PrESENÇa
dE QUiNaS ViVaS E ParTES corTaNTES; cErTificaÇÃo 
do iNMETro; aliMENTaÇÃo: BiVolT oU 127 VolTS

Marca/ ModElo: liBEll/ MaSTEr cGa
 

r$629,00
 

 
r$37.740,00

 

ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior – 
ProcUrador GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 759281
eXtrato de ProMoÇÃo de arQUiVaMeNto
a 2ª Promotoria de Justiça de Salinópolis, com fundamento no art. 8º, da 
resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam público arqui-
vamento do iNQUÉriTo ciVil N.º 001304-033/2015, o qual se encontra 
à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na avenida João 
Pessoa, n° 76, Bairro: centro, cEP: 68.721-000, Salinópolis–Pa, E-mail: 
mpsalinopolis@mppa.mp.br.
Polo aTiVo: 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SaliNÓPoliS.
Polo PaSSiVo: coNSElHo MUNiciPal dE SaÚdE dE SaliNÓPoliS.
aSSUNTo: Promoção de arquivamento de iNQUÉriTo ciVil PÚBlico que 
trata de possíveis irregularidades no âmbito de procedimentos do conse-
lho Municipal de Saúde de Salinópolis e Secretaria Municipal de Saúde de 
Salinópolis em relação ao período de 2014 e 2015.
Salinópolis/Pa,(daTa).
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Salinópolis

Protocolo: 837935
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 009/2022-MP/PJF
o Promotor de Justiça Titular de faro, com fundamento nos artigos 127 e 
129, incisos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 

23/2007 do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Minis-
tério Público do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e 
Vi, da lei complementar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo Nº 000172-158/2022 que se 
encontra a disposição na Promotoria de Justiça de faro, situada na rua 
dr. dionísio Bentes, s/nº – centro – cEP: 68.280-000,faro – fone/ fax: 
(93)3557-1119.
PorTaria nº 009/2022-MP/PJf
acompanhados: Prefeitura Municipal de faro.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a tomada de preços nº 2022/08 e a exe-
cução do contrato administrativo nº 013/2022, firmado entre o Município 
de faro e a empresa Nhamundá Materiais de construção EirEli.
osvaldino lima de Sousa- Promotor de Justiça

Protocolo: 837924
Portaria Nº 0590/2022-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

136870/2022 alBErTo raYol dE 
MoraES 2021/2022 20/07 a 

18/08/2022 04/08/2022 15

132406/2022 aNa PaUla daNTaS 
NErY 2021/2022 01 a 

30/07/2022 01/07/2022 30

134907/2022 aNdrEia lUZ dE 
araUJo MarQUES 2021/2022 04/07 a 

02/08/2022 20/07/2022 14

135128/2022 BrENo SaNToS dE 
PaUla 2021/2022 17/11 a 

16/12/2022 17/11/2022 30

136898/2022 EliZEU dE PaUla 
GUiMaraES JUNior 2021/2022 28/07 a 

15/08/2022 04/08/2022 12

136180/2022
HEloiSa HElENa 

oliVEira da SilVa 
BarroS

2021/2022 01 a 
30/08/2022 01/08/2022 30

137213/2022 Jairo Mororo 
aGUiar 2021/2022 18/07 a 

13/08/2022 05/08/2022 09

137292/2022 JodEr lUiZ da 
SilVa aZEVEdo 2021/2022 21/07 a 

19/08/2022 04/08/2022 16

137137/2022 JorGE PErEira 
SalES JUNior 2021/2022 19/07 a 

17/08/2022 05/08/2022 13

137276/2022 laUdia Maria da 
PaiXao 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 05/08/2022 12

136084/2022 lUaNa PiNTo 
alMEida 2021/2022 01 a 

30/08/2022 01/08/2022 30

137249/2022 Maria lUZia coSTa 
frEiTaS PErEira 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 05/08/2022 12

136952/2022
MariNETTE Vir-

GiNia doS SaNToS 
PEiXoTo

2021/2022 25/07 a 
15/08/2022 04/08/2022 12

137057/2022 MaUro caValcaNTi 
SiMao lUiZ 2021/2022 25/07 a 

23/08/2022 04/08/2022 20

136768/2022
MoNica faBiola 

caValcaNTE doS 
aNJoS

2021/2022 04/07 a 
02/08/2022 01/08/2022 02

137338/2022 PaUlo aNdrE SE-
aWriGHT coElHo 2021/2022 01 a 

30/08/2022 08/08/2022 23

136841/2022 raiMUNdo EdiNal-
do da SilVa PaES 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 03/08/2022 14

136828/2022 ricardo aUGUSTo 
foNSEca ParaNHoS 2021/2022 01 a 

30/08/2022 03/08/2022 28
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137184/2022 rodriGo SaMPaio 
MarQUES dE SoUZa 2021/2022 01 a 

30/08/2022 01/08/2022 30

137256/2022 SErGio ricardo 
rEGo dE oliVEira 2021/2022 20/07 a 

18/08/2022 05/08/2022 14

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 08 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0591/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo 
aNterior

NoVo PerÍ-
odo

137147/2022 cid TENorio dE SoUZa 2021/2022 01 a 
30/09/2022

29/08 a 
27/09/2022

137000/2022 EriKa claUdiNE rodriGUES 
caValcaNTE 2021/2022 01 a 

30/09/2022
15/09 a 

14/10/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 08 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0592/2022-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

136418/2022 aMaNda SilVia SilVa SoUZa 
NoGUEira 2020/2021 20 03 a 

22/12/2022

137142/2022 aNa Maria HElfEr 2021/2022 17 17/08 a 
02/09/2022

136986/2022 BEaTriZ aGUiar MoTa 2021/2022 18 08 a 
25/08/2022

137390/2022 lUciaria GoMES da SilVa 
ScaTENa 2021/2022 30 09/08 a 

07/09/2022

136907/2022 Maria dE loUrdES BarBoSa da 
cUNHa 2021/2022 13 18 a 

30/07/2022

136929/2022 MicHElE dE PaUla MaciEl 
TEiXEira 2021/2022 30 22/08 a 

20/09/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 08 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 837909

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 008/2022-MP/PJF
o Promotor de Justiça Titular de faro, com fundamento nos artigos 127 e 
129, incisos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 
23/2007 do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Minis-
tério Público do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e 
Vi, da lei complementar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo Nº 000171-158/2022 que se 
encontra a disposição na Promotoria de Justiça de faro, situada na rua 

dr. dionísio Bentes, s/nº – centro – cEP: 68.280-000,faro – fone/ fax: 

(93)3557-1119.

PorTaria nº 008/2022-MP/PJf

acompanhados: Prefeitura Municipal de faro, fundo Municipal de Educação 

de faro, fundo Municipal de Saúde de faro, fundo Municipal do Meio am-

biente de faro e fundo Municipal de assistência Social de faro.

Assunto: Acompanhar e fiscalizar a tomada de preços nº 00004/2022 e a 

execução dos contratos administrativos nº 01/2022, 002/2022, 03/2022, 
04/2022 e 05/2022, firmados entre o Município de Faro e suas secretarias 
e a empresa Nhamundá comércio de Materiais de construção EirEli.
osvaldino lima de Sousa- Promotor de Justiça

Protocolo: 837917
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 010/2022-MP/PJF
o Promotor de Justiça Titular de faro, com fundamento nos artigos 127 e 
129, incisos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 
23/2007 do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Minis-
tério Público do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e 
Vi, da lei complementar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo Nº 000209-158/2022 que se 
encontra a disposição na Promotoria de Justiça de faro, situada na rua 
dr. dionísio Bentes, s/nº – centro – cEP: 68.280-000,faro – fone/ fax: 
(93)3557-1119.
PorTaria nº 010/2022-MP/PJf
acompanhados: Prefeitura Municipal de faro.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o pagamento da gratificação de 50% 
(cinquenta por cento) para todos os servidores públicos de faro que pos-
suem 3º grau (curso de nível superior), independente de serem concursa-
dos ou contratados
osvaldino lima de Sousa- Promotor de Justiça

Protocolo: 837927
extrato de Portaria n° 009/2022-MP/3ªPJB
o 3º cargo de Promotoria de Justiça de Bragança, com fundamento no art. 
8º da resolução n. 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Bragança, e-mail: mpbraganca@mp.pa.gov.br, 
PorTaria nº 009/2022-MP/3ªPJB .
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo passivo: caSa dE aPoio SaGrada faMÍlia (caSa dE MiSEricÓrdia)
assunto: VErificar a rEGUlaridadE da caSa dE aPoio SaGrada fa-
MÍlia (caSa dE MiSEricÓrdia).
Maria cláUdia ViToriNo GadElHa
3ª Promotora de Justiça Titular de Bragança/Pa

Protocolo: 837913
eXtrato da Portaria Nº 10/2022-MP/PJVN
a Promotoria de Justiça de Vigia, com fundamento nos arts. 8°, incisos 
ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho Nacional do Ministério Público e 
art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instauração do 
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000108-037/2022 que encon-
tra-se a disposição na Promotoria de Justiça de Vigia de Nazaré, situada 
na av. Barão do Guajará, nº 1140, Bairro castanheira, Vigia – Pará, fone 
(91) 3731-1297.
PorTaria Nº 10/2022-MPPa/PJVN
Polo ativo: iZaBEl loBo dE BriTo
Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo – ViGia
Assunto: A fim de apurar omissão no dever de garantir a segurança e a 
vida dos alunos da rede pública municipal, o que toca à escola SErafiM 
doS aNJoS SaldaNHa
HÉlio rUBENS PiNHo PErEira - Promotor de Justiça titular de Vigia de 
Nazaré/Pa.

Protocolo: 837904
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aNaJÁs
eXtrato des terMos aditiVos

espécie: Primeiro Termo aditivo de Prazo ao contrato nº 102/2021, decor-
rente da Tomada de Preço nº 02/2021 da Prefeitura Municipal de anajás. 
cujo o objeto e a contratação de Empresa de Engenharia para a Execução do 
Serviço de implantação de Melhorias domiciliares - MSd E MSd PNE (módulo 
sanitário: privada com vaso sanitário, banheiro, fossa séptica, filtro, sumidou-
ro, lavatório de louça, tanque de lavar roupa e reservatório elevado). coN-
TraTaNTE: Prefeitura Municipal de anajás/Pa. coNTraTada: B r f cUNHa 
EirEli, cNPJ nº 37.278.528/0001-37.Vigência: 06/08/2022 à 31/05/2023. 
assinatura: 03/08/2022.

Protocolo: 838334

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de reNÚNcia a terMo 

o Município de Benevides - cNPJ N.º 05.058.466/0001-61, confor-
me as prerrogativas legais que lhe assiste, torna pública sua decisão pela 
rENÚNcia a Termo de cooperação Técnica celebrado entre o Município de 
Benevides e a fenixsoft Gestão de Software e consignado ltda cNPJ nº 
07.093.895/0001-03, que tinha por objeto a cessão não onerosa do licencia-
mento de uso do NConsig (Sistema Integrado de Consignação Online), a fim 
de possibilitar a operacionalização e controle das consignações no âmbito da 
administração Municipal. ordenadora de despesa: Luziane de Lima solon 
oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 838335

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 
estado do ParÁ

MUNiciPio de BrasiL NoVo
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2022-Pe
oBJeto: contratação de empresa do ramo pertinente, com o objetivo de for-
mar o Sistema de registro de Preços da administração Pública Municipal para 
o futuro fornecimento de Suprimentos e equipamentos de informática, para 
manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. aBErTUra: 
25/08/2022, às 09:30 horas. local da SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.
com.br). o Edital e seus anexos estarão disponíveis para download na plata-
forma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações 
consultas) e Portal Transparência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.
pa.gov.br). informações e retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio 
da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na avenida castelo Branco, 821, centro-Bra-
sil Novo-Pará. Luciano rolim dos santos-Pregoeiro.

Protocolo: 838337

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
retiFicaÇÃo

Na publicação do extrato de contrato do Pregão eletrônico nº 015/2022. 
a comissão Permanente de licitação da Secretaria Municipal de Educação 
torna público para conhecimento dos interessados a retiFicaÇÃo do avi-
so do extrato publicado doE/Pa pág. 116 nº 35.002, Protocolo: 811275 em 
09/06/2022 do Pregão Eletrônico nº 015/2022, contrato nº 20220166, que 
visa a “contratação de Empresa fornecedora de Material de Higiene e lim-
peza destinados ao consumo e Manutenção das atividades das creches do 
Município de Breves/Pa, Sob Gestão da Secretaria Municipal de Educação”: 
oNde se LÊ: r$ 419.287,50, leia-se: 286.755,90. Manuelle espindola 
dos reis - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 838338

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 029/2022-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 
029/2022-PMc que tem por objeto: registro de Preços Para futura e Even-
tual contratação de Empresa Para aquisição de Gêneros alimentícios Não 
Perecíveis Para a composição de cestas Básicas Para atender a Secretaria 
Municipal de assistência Social, e com base no relatório da comissão Perma-
nente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município adJUdico/
HoMoloGo seu objeto a J. duarte da Silva Eireli, cNPJ nº 39.307.875/0001-
76, Valor r$ 180.225,00; l. do o. Brito ltda, cNPJ nº 44.217.408/0001-95, 
Valor r$ 905.212,50; para que produza os efeitos legais aos termos do art. 
43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. data 
da Homologação: 07/07/2022. ordenador: Victor correa cassiano, Pre-
feito Municipal de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022-PMc/sMs 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PreGÃo eLetrÔNico Nº 
033/2022-PMc/sMs que tem por objeto: contratação de Empresa Especia-
lizada Para aquisição de Equipamento e Material Permanente Para atenção Es-
pecializada Em Saúde, Visando atender a Proposta nº  11311.333000/1210-
04,e com base no relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer 
da assessoria Jurídica do município adJUdico/HoMoloGo seu objeto a a. 
S. Miranda comércio de alimentos e Serviços de Transporte Eireli, cNPJ nº 
14.800.196/0001-03, Valor r$ 111.162,00; P. P. f. com. e Serv. Eireli, cNPJ 
nº 07.606.575/0001-00,Valor r$ 14.243,78;para que produza os efeitos le-
gais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. data da Homologação: 05/07/2022. ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 029/2022-PMc. reconheço a ata de 
registro de Preços - Pregão eletrônico srp. objeto: registro de Preços 
Para futura e Eventual contratação de Empresa Para aquisição de Gêneros 
alimentícios Não Perecíveis Para a composição de cestas Básicas Para atender 
a Secretaria Municipal de assistência Social. Vencedores: arP nº 1.029/2022-
PMc - J. duarte da Silva Eireli, cNPJ nº 39.307.875/0001-76. itens: 10, 12, 
13. Valor: r$ 180.225,00. arP Nº 2.029/2022-PMc - l. do o. BriTo lTda, 
cNPJ nº 44.217.408/0001-95. itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20. Valor: r$ 905.212,50. Vigência: 08/07/2022 a 07/07/2023. 
ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

eXtratos de coNtratos
PreGÃo eLetrÔNico nº 032/2022-PMc/sMs. objeto: contratação 
de Empresa Especializada em aquisição de Equipamentos e Material Perma-
nente para o centro de atenção Psicossocial, Visando atender a Proposta nº 
11311.333000/1210-07.fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contra-
to nº 1.Pe.032/2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de Saúde, cnpj nº 11.311.333/0001-58. contratado: W. 
do S. c. Barra, cNPJ nº 05.724.970/0001-53. Valor Total r$ 10.667,00. Vi-
gência: 30/06/2022 a3 0/06/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri.

PreGÃo eLetrÔNico nº 033/2022-PMc/sMs. objeto: contratação 
de Empresa Especializada Para aquisição de Equipamento E Material Perma-
nente Para atenção Especializada Em Saúde, Visando atender a Proposta nº 
11311.333000/1210-04. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contra-
to nº 1.PE.033/2022-PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de Saúde, cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratado: 
a. S. Miranda comércio de alimentos e Serviços de Transporte Eireli, cNPJ 
nº 14.800.196/0001-03. Valor Total r$ 111.162,00. Vigência: 05/07/2022 
a05/07/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. contrato nº 2.PE.033/
2022-PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratado: P. P. f. com. e 
Serv. Eireli, cNPJ nº 07.606.575/0001-00. Valor Total r$ 14.243,78. Vigên-
cia: 05/07/2022 a05/07/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri.

Protocolo: 838341

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022- srP - PMc. objeto: re-
gistro de Preços Para Eventual e futura aquisição de Materiais de limpeza e 
Higiene Pessoal - SrP, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de capanema e suas diversas secretarias. adJUdicado Para: fenix dis-
tribuidora continental ltda, cNPJ 38.707.957/0001-45, com valor unitário: 
item-Valor Unitário: 31- r$ 1,90; 39- r$ 1,80; B N de Jesus Eireli, cNPJ 
32.403.914/0001-90, com valor unitário: item-Valor Unitário: 8- r$ 10,45; 
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9- r$ 195,50; 10- r$ 12,78; 35- r$ 13,30; 37- r$ 18,60; 41- r$ 1,52; 
43- r$ 12,65; 44- r$ 10,15; 48- r$ 170,70; 49- r$ 127,90; 50- r$ 26,35; 
51- r$ 70,70; 52- r$ 36,30; 53- r$ 7,00; 58- r$ 4,28; 63- r$ 7,22; 65- r$ 
8,75; 73- r$ 2,23; 78- r$ 9,35; 87- r$ 9,35; 101- r$ 10,98; 102- r$ 8,07. 
darlu industria Têxtil ltda, cNPJ 40.223.106/0001-79, com valor unitário: 
item-Valor Unitário: 40- r$ 0,60; 55- r$ 5,00. J duarte da Silva Eireli, cNPJ 
39.307.875/0001-76, com valor unitário: item-Valor Unitário: 21- r$ 7,14; 
22- r$ 9,64; 23- r$ 5,26; 33- r$ 1,90; 34- r$ 7,04; 36- r$ 45,69; 38- r$ 
7,85; 42- r$ 4,60; 46- r$ 1,87; 47- r$ 6,90; 62- r$ 1,45; 66- r$ 2,46; 
68- r$ 1,82; 69- r$ 2,76; 71- r$ 2,02; 77- r$ 4,09; 79- r$ 16,08; 81- r$ 
11,96; 82- r$ 9,22; 83- r$ 10,65; 84- r$ 2,05; 85- r$ 11,46; 86- r$ 3,15; 
88- r$ 0,36; 89- r$ 0,40; 90- r$ 0,66; 91- r$ 0,70; 92- r$ 0,36; 93- r$ 
0,30; 94- r$ 1,03; 95- r$ 15,16; 96- r$ 17,48; 97- r$ 25,88; 98- r$ 6,73; 
99- r$ 7,68; 100- r$ 3,50. MM comercio atacadista de artigos de Papelaria 
e Serviços ltda, cNPJ 31.920.842/0001-95, com valor unitário: item-Valor 
Unitário: 3- r$ 6,70; 76- r$ 13,07. Gama Melo Martins comercio de Produtos 
alimenticios ltda, cNPJ 20.778.470/0001-98, com valor unitário: item-Valor 
Unitário: 1- r$ 5,00; 2- r$ 1,42; 4- r$ 6,15; 5- r$ 193,90; 6- r$ 137,00; 
7- r$ 4,10; 11- r$ 30,87; 12- r$ 4,85; 13- r$ 5,85; 14- r$ 7,10; 15- r$ 
31,00; 16- r$ 55,80; 17- r$ 23,90; 18- r$ 236,06; 19- r$ 344,32; 20- r$ 
2.122,33; 24- r$ 93,90; 25- r$ 47,30; 26- r$ 163,70; 27- r$ 26,60; 28- r$ 
33,70; 29- r$ 76,50; 30- r$ 134,03; 32- r$ 10,90; 45- r$ 1.085,00; 54- r$ 
3,18; 56- r$ 2,70; 57- r$ 2,46; 59- r$ 40,00; 60- r$ 27,00; 61- r$ 4,14; 
64- r$ 21,38; 67- r$ 6,55; 70- r$ 2,94; 72- r$ 1,79; 74- r$ 7,15; 75- r$ 
98,70. Unha & cor cosméticos Eireli, cNPJ 17.513.233/0002-71, com valor 
unitário: item-Valor Unitário: 80- r$ 13,36. HoMoloGado Para: fenix dis-
tribuidora continental ltda, cNPJ 38.707.957/0001-45, com valor unitário: 
item-Valor Unitário: 31- r$ 1,90; 39- r$ 1,80. B N de Jesus Eireli, cNPJ 
32.403.914/0001-90, com valor unitário: item-Valor Unitário: 8- r$ 10,45; 
9- r$ 195,50; 10- r$ 12,78; 35- r$ 13,30; 37- r$ 18,60; 41- r$ 1,52; 
43- r$ 12,65; 44- r$ 10,15; 48- r$ 170,70; 49- r$ 127,90; 50- r$ 26,35; 
51- r$ 70,70; 52- r$ 36,30; 53- r$ 7,00; 58- r$ 4,28; 63- r$ 7,22; 65- r$ 
8,75; 73- r$ 2,23; 78- r$ 9,35; 87- r$ 9,35; 101- r$ 10,98; 102- r$ 8,07. 
darlu industria Têxtil ltda, cNPJ 40.223.106/0001-79, com valor unitário: 
item-Valor Unitário: 40- r$ 0,60; 55- r$ 5,00. J duarte da Silva Eireli, cNPJ 
39.307.875/0001-76, com valor unitário: item-Valor Unitário: 21- r$ 7,14; 
22- r$ 9,64; 23- r$ 5,26; 33- r$ 1,90; 34- r$ 7,04; 36- r$ 45,69; 38- r$ 
7,85; 42- r$ 4,60; 46- r$ 1,87; 47- r$ 6,90; 62- r$ 1,45; 66- r$ 2,46; 
68- r$ 1,82; 69- r$ 2,76; 71- r$ 2,02; 77- r$ 4,09; 79- r$ 16,08; 81- r$ 
11,96; 82- r$ 9,22; 83- r$ 10,65; 84- r$ 2,05; 85- r$ 11,46; 86- r$ 3,15; 
88- r$ 0,36; 89- r$ 0,40; 90- r$ 0,66; 91- r$ 0,70; 92- r$ 0,36; 93- r$ 
0,30; 94- r$ 1,03; 95- r$ 15,16; 96- r$ 17,48; 97- r$ 25,88; 98- r$ 6,73; 
99- r$ 7,68; 100- r$ 3,50. MM comercio atacadista de artigos de Papelaria 
e Serviços ltda, cNPJ 31.920.842/0001-95, com valor unitário: item-Valor 
Unitário: 3- r$ 6,70; 76- r$ 13,07. Gama Melo Martins comercio de Produtos 
alimenticios ltda, cNPJ 20.778.470/0001-98, com valor unitário: item-Valor 
Unitário: 1- r$ 5,00; 2- r$ 1,42; 4- r$ 6,15; 5- r$ 193,90; 6- r$ 137,00; 
7- r$ 4,10; 11- r$ 30,87; 12- r$ 4,85; 13- r$ 5,85; 14- r$ 7,10; 15- r$ 
31,00; 16- r$ 55,80; 17- r$ 23,90; 18- r$ 236,06; 19- r$ 344,32; 20- r$ 
2.122,33; 24- r$  93,90; 25- r$ 47,30; 26- r$ 163,70; 27- r$ 26,60; 28- r$ 
33,70; 29- r$ 76,50; 30- r$ 134,03; 32- r$ 10,90; 45- r$ 1.085,00; 54- r$ 
3,18; 56- r$ 2,70; 57- r$ 2,46; 59- r$ 40,00; 60- r$ 27,00; 61- r$ 4,14; 
64- r$ 21,38; 67- r$ 6,55; 70- r$ 2,94; 72- r$ 1,79; 74- r$ 7,15; 75- r$ 
98,70. Unha & cor cosméticos Eireli, cNPJ 17.513.233/0002-71, com valor 
unitário: iTEM-Valor UNiTário: 80- r$ 13,36. conforme mapa comparativo 
anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 8666/93. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 838343

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos N° 022/2022/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal de 
Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada 
pela Portaria n.° 793/22 de 09/05/2022, com sede à av. Barão do rio Branco, 
n°. 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público 
a abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada de preços sob 
o critério de julgamento “menor preço global” para contratação de empresa 
especializada para reforma e ampliação da praça de eventos do Bairro Jader-
lândia, neste Município de castanhal/Pará.  Participantes: firmas cadastradas 
ou que comprovem qualificação para tal até três dias antes do recebimento e 
abertura das propostas. data do recebimento e abertura dos documentos de 
habilitação e propostas: 26/08/2022, às 09:00 horas no auditório da Secreta-
ria Municipal de indústria e comércio/SEMicS localizado na av. altamira, n.° 
850, Bairro: Nova olinda, neste Município de castanhal/Pará.  Edital: Poderá 
ser obtido no prédio da PMc, Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, 
localizado na av. Barão do rio Branco, n° 2232, Bairro: centro, neste Municí-
pio de castanhal/Pará, através do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.
br  ou através do site: http://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/
licitacoes/. sílvio roberto Monteiro dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 838344

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

aViso de aLteraÇÃo da data de aBertUra da LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 16/2022

a Prefeitura Municipal de curionópolis, através do Pregoeiro e Equipe de 
apoio tornam público para conhecimento dos interessados a alteração da 
data de abertura do Pregão Presencial SrP 16/2022 – registro de preços para 
futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, materiais de limpeza 
e higienização, descartáveis, copa e cozinha diversos para atender necessi-
dades da secretaria municipal de administração, com participação de órgãos 
da prefeitura municipal de curionópolis-pa. fica alterado a data do Pregão 
Eletrônico SrP nº 16/2022 para o dia 16 de agosto de 2022 às 09:00 horas. 
Tal alteração ocorre pelo fato de feriado Estadual no dia 15 de agosto de 2022, 
o que interferiria na contagem do prazo legal. curionópolis – Pa, 10 de agosto 
de 2022, daniel de Jesus Macedo, Pregoeiro.

Protocolo: 837903

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 28/2022-PMGP: 23/08/2022 - Hora: 09h00min 
registro de preço para futura eventual aquisição de material permanente, ele-
troeletrônicos e mobiliário para atender as necessidades das diversas Unida-
des administrativas do Município de Goianésia do Pará - pa. o Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no portal da transparência 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: 838345
eXtrato de coNtrato

PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 05/2022-PMGP
objeto: registo de preço para eventual contratação de empresa para o forne-
cimento de medicamentos básicos, medicamentos de controle especial, mate-
rial técnico hospitalar  e material odontológico para atender  as necessidades  
da  secretaria municipal de saúde do município de Goianésia do Pará contra-
tante: Secretaria Municipal de Saúde - SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54. 
contratadas: GoiaS coMErcio dE ProdUToS farMacEUTicoS EirEli, 
10.495.738/0001-20, contrato nº 20220256, valor r$ 397.046,22; a. M. B. 
farMacÊUTica, coMÉrcio, diSTriBUiÇÃo E rEPrESENTaÇÃo lTda, cNPJ: 
04.508.780/0001-36; contrato nº 20220257, valor r$ 337.147,00; f cardoSo 
& cia, cNPJ: 04.949.905/0001-63, contrato nº 20220258, valor r$ 418.779,01; 
PolYMEdH.EirEli, cNPJ: 63.848.345/0001-10, contrato nº 20220259, va-
lor r$ 283.099,67; Pdl NETo coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS, 
cNPJ: 30.571.825/0001-27, contrato nº 20220260, valor r$ 658.397,17; aH-
cor coMErcio dE ProdUToS odoNToloGicoS, cNPJ: 37.556.213/0001-04, 
contrato nº 20220261, valor r$ 250.124,16; criSTalfarMa coMErcio rE-
PrESENTacao iMPorTacao E EXPorTacao lTda, cNPJ: 05.003.408/0001-
30, contrato nº 20220262, valor r$ 506.229,41; r f BarilE lTda, cNPJ: 
29.230.269/0001-46, contrato nº 20220263, valor r$ 147.979,89; arMaZÉM 
doS MEdicaMENToS EirElli - ME, cNPJ:  27.718.661/0001-03, contrato nº 
20220264, valor r$ 54.223,83; c J a ParENTE, cNPJ: 83.646.307/0001-91, 
contrato nº 20220265, valor r$ 106.688,00; ProfarM coMErcio dE MEdi-
caMENToS E MaTErial HoSPiTalar lTda, cNPJ: 00.545.222/0001-90, con-
trato nº 20220266, valor r$ 292.431,65; PoNToMEdi diSTriBUidora dE 
MEdicaMENToS lTda, cNPJ: 37.374.797/0001-05, contrato nº 20220267, 
valor r$ 47.750,00; STocK MEd ProdUToS MÉdico-HoSPiTalarES lTda, 
cNPJ: 06.106.005/0001-80, contrato nº 20220268, valor r$ 25.689,00; 
MEllUZZi diSTriBUidora dE MEdicaMENToS, cNPJ: 26.174.873/0001-
04, contrato nº 20220270, valor r$ 30.600,00; PHarMa Bra coMErcio dE 
ProdUToS farMacEUTicoS EirEli, cNPJ: 22.351.840/0001-31, contrato 
nº 20220271, valor r$ 371.017,16; diSTriBUidora HoSPiTalar raMoS E 
MENdoNÇa lTda, cNPJ: 27.117.540/0001-06, contrato nº 20220272, valor 
r$ 56.794,20; d.l HoSPiTalar diSTriBUidora dE MEdicaMENToS, cNPJ: 
03.602.727/0001-37, contrato nº 20220273, valor r$ 41.041,88; MEdlE-
VENSoHN coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS HoSPiTalarES, 
cNPJ: 05.343.029/0001-90, contrato nº 20220274, valor r$ 17.647,20; 
Nordic coMErcio E rEPrESENTacao dE ProdUToS MEdicoS E HoS-
PiTalarES, cNPJ: 43.433.429/0001-85, contrato nº 20220275, valor r$ 
2.400,00. data de assinatura: 08/08/2022. Joaquim Jacibergues Garcias 
Urbano, secretário Municipal de saúde.

toMada de PreÇo Nº tP 04/2022-PMGP 
objeto: construção da casa de apoio ao produtor rural, no Município de 
Goianésia do Pará - Pa, conforme convênio nº 883646/2019, processo nº 
5900400560201995 firmado entre a SUDAM - Superintendência do Desen-
volvimento da amazônia e Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, à 
empresa: contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 
83.211.433/0001-13. contratada: BUSTaMaNTE ENGENHaria lTda, 
cNPJ: n° 18.568.761/0001-00, contrato nº 20220286, valor de r$ 
327.903,81. data de assinatura 09/08/2022. Francisco david Leite ro-
cha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 838346
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022-srP 
oBJeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais Elétri-
cos Para Manutenção dos Órgãos Públicos de uso da administração Pública Mu-
nicipal, Secretarias e fundos de irituia/Pa. data da sessão: 23/08/2022 horário: 
10h00min. Local: www.portaldecompraspublicas.com.br. Flávia araújo 
- Pregoeira.

Protocolo: 838349

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

PreGÃo PreseNciaL Nº 014/2022-PP
Processo adMiNistratiVo Nº 077/2022

objeto: aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos informá-
ticos e moveis para escritório para atender as necessidades do Município de 
itaituba. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 22/08/2022, as 10:00 
hora local. acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; in-
formações/solicitações de editais: dicoM; e-mail:licita2017.itb@gmail.com, 
localizada na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de 
itaituba-Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 838352

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
aViso de ratiFicaÇÃo 

dispensa nº 09/2022-seMad. Processo administrativo nº 220609/2022/
SEMad. objeto: contratação de empresa para aquisição de portas e janelas de 
vidro para os prédios públicos e secretarias, visando atender as necessidades 
do Município de limoeiro do ajuru. fornecedor: a J comércio e Serviços, cNPJ: 
36.454.116/0001-48. Valor Global: r$52.980,00 (cinquenta e dois mil novecen-
tos e oitenta reais). Ratificado por Alcides Abreu Barra, Prefeito, em 28/06/2022.

eXtratos de coNtratos 
origem: dispensa nº 09/2022-seMad. objeto: contratação de empresa para 
aquisição de portas e janelas de vidro para os prédios públicos e secretarias, 
visando atender as necessidades do município de limoeiro do ajuru. contrato 
nº 2906001/2022/SEMad. data da assinatura: 29 de junho de 2022. Vigência 
do contrato: 29 de Junho a 30 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria 
Municipal de administração de limoeiro do ajuru, cNPJ: 05.105168/0001-85. 
contratada: Empresa a J comércio e Serviços, cNPJ: 36.454.116/0001-48. Va-
lor: r$ 52.980,00 (cinquenta e dois mil novecentos e oitenta reais).

Protocolo: 838353

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 056/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 18.917/2022-PMM - Tipo Menor Preço Por lote. data da 
Sessão: 24/08/2022 - 09h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS ElÉTricoS dESTiNadoS a aTENdEr 
aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá 
- SSaM. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio 
da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Higo 
Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 838355

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de editaL

a Prefeitura Municipal de Marabá comunica a abertura das inscrições ao 
concurso Público destinado ao preenchimento de vagas à cargos de nível su-
perior de professor do quadro permanente da Prefeitura, para atuação na 
área rural e urbana do município. o candidato poderá realizar sua inscrição na 
modalidade online (via internet) no site da fadESP no período de 10/08/2022 

a 12/09/2022. as normas do concurso Público, o número de vagas, a síntese 
das atividades, o nível de escolaridade exigida, os requisitos para investidura 
no cargo, bem como a salário base, constam no edital n° 02/2022/PMM e seus 
anexos, que estão publicados no site da Prefeitura Municipal de Marabá, assim 
como, no site da fadESP, www.portalfadesp.org.br, instituição organizadora 
do concurso. Marabá-Pa, 10 de agosto de 2022. sebastião Miranda Fi-
lho - Prefeito Municipal de Marabá.

Protocolo: 838363

aViso de editaL retiFicado
PreGÃo eLetrÔNico Nº 079/2022-cPL/PMM, 

Processo Nº 18.305/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 26/08/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: aQUiSiÇÕES dE EQUiPaMENToS E MaTE-
riaiS HoSPiTalarES Para UNidadE dE TEraPia iNTENSiVa - UTi Para 
adEQUaÇÃo doS lEiToS da UTi coVid Para UTi GEral - TiPo ii coM 
caPacidadE dE 10 lEiToS No HoSPiTal MUNiciPal dE MaraBá (HMM). 
UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/
pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na 
avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, 
cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 09/08/2022. aNtoNia Barroso Mota GoMes - 
Pregoeira cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 838364

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtratos de terMos de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia Nº 006/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 9.224/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo da EMEf TiradENTES 
No rESidENcial TiradENTES, MaraBá-Pa, conforme Edital e seus anexos; 
adjudicado e Homologado a empresa M. P. alVES coNSTrUÇÃo ciVil EirE-
li, inscrita no cNPJ 21.922.022/0001-89, vencedora com o Valor ToTal: r$ 
3.783.595,72. assinatura: em 09/08/2022, secretário Municipal de edu-
cação - MariLZa de oLiVeira Leite - secretária.

termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 027/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 11.555/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coN-
clUSÃo da oBra dE rEforMa da EMEf UNiÃo do PoVo, localiZada 
Na Vila Macaco carEca, ESTrada do rio PrETo, KM 250, ZoNa rUral 
do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudica-
do e Homologado a empresa a J l B coNSTrUÇÕES EirEli - EPP, cNPJ: 
26.863.021/0001-24, vencedora com o Valor ToTal: r$ 290.618,70. as-
sinatura: em 09/08/2022, secretário Municipal de educação - MariLZa 
de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 838357

coNtrato adMiNistratiVo Nº 257/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 3.645/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 022/2022-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição de materiais para manutenção do centro de Zoonoses- ccZ. 
Empresa: faTo iMPorTadora E EXPorTadora dE iNSTrUMENToS, inscrita 
no cNPJ sob n°26.043.097/0001-03, Valor: r$ 2.067.00 (dois mil, sessenta e 
sete reais). dotação orçamentaria: 10 304 0022 2.284 apoio ao ccZ - Emen-
da impositiva - SaÚdE; 10 304 0022 2.284 apoio ao ccZ - Emenda impositi-
va Ver. Pr. ronisteu - SaÚdE 110 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde 
Epidemiológica; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. 
daTa da aSSiNaTUra 11 de maio de 2022. Luciano Lopes dias - secretá-
rio Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 416/2022-FMs 
Processo administrativo Nº 416/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 006/2022-cPL/PMM. objeto do contrato: 
aquisição de materiais técnicos hospitalares para atender o fundo Municipal 
de Saúde de Marabá e demais unidades vinculadas. Empresa: alTaMEd diS-
TriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ/Mf sob o Nº 21.581.532-06, 
Valor: r$ 30.885,00 (Trinta mil oitocentos e oitenta e cinco reais). dotações 
orçamentárias: 10 301 0012 2.047, 10 303 0012 2.049, 10 302 0012 2.054 
e 10 302 0012 2.055. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de 
consumo.  daTa da aSSiNaTUra 08 de agosto de 2022. LUciaNo LoPes 
dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 838359

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
coNcorrÊNcia (srP) Nº 009/2022-ceL/PMM 

Processo n° 10.248/2022-PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal locaÇÃo dE MaQUiNaS E VEicUloS, Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEcrETaria dE ViaÇÃo E oBraS PUBlicaS - SEVoP, conforme 
Edital e seus anexos. Homologado as empresas: M r da coSTa coNSTrUTo-
ra, SErViÇoS E locaÇÕES EirEli, cNPJ: 04.420.090/0001-20. Vencedora 
dos itens: 01, 03, 04, 05, 06, 13, 14, 15 e 22, perfazendo o valor total: r$ 
21.505.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos e cinco mil reais); J l coNS-
TrUÇÕES E SErViÇoS lTda-EPP, cNPJ: 1.667.733/0001-47. Vencedora dos 
itens: 02, 07, 11 e 16, perfazendo o valor total: r$ 2.785.970,00 (dois mi-
lhões, setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e setenta reais); dfraNco 
coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda, cNPJ: 07.506.424/0001-71. Vencedora 
dos itens: 12, 17, 18 e 20, perfazendo o valor total: r$ 2.099.000,00 (dois 
milhões e noventa e nove mil reais); adilio SaNToS SaNTaNa lTda, cNPJ: 
17.999.085/0001-66. Vencedora dos itens: 08, 09, 10, 19 e 21, perfazen-
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do o valor total: r$ 3.835.500,00 (três milhões, oitocentos e trinta e cin-
co mil e quinhentos reais); MaraBá locadora dE VEicUloS lTda, cNPJ: 
03.659.854/0001-72. Vencedora dos itens: 23, 24, 25 e 26, perfazendo o va-
lor total: r$ 1.722.720,00 (um milhão, setecentos e vinte e dois mil, setecen-
tos e vinte reais). Valor GloBal HoMoloGado: r$ 31.948.190,00 (trinta e 
um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, cento e noventa reais). assina-
tura: 08/08/2022, Fábio cardoso Moreira - secretário Municipal de obras.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 076/2022-ceL/PMM. origem: con-
corrência (srP) Nº 009/2022-ceL/PMM, Processo n° 10.248/2022-PMM, 
objeto: registro de preço para eventual locação de maquinas e veículos, para 
atender as necessidades da Secretaria de Viação e obras Públicas - SEVoP. 
Empresas detentoras da arP: M r da coSTa coNSTrUTora, SErViÇoS E 
locaÇÕES EirEli, cNPJ: 04.420.090/0001-20. Vencedora dos itens: 01, 03, 
04, 05, 06, 13, 14, 15 e 22, perfazendo o valor total: r$ 21.505.000,00 (vinte 
e um milhões e quinhentos e cinco mil reais); J l coNSTrUÇÕES E SErViÇoS 
lTda-EPP, cNPJ: 1.667.733/0001-47. Vencedora dos itens: 02, 07, 11 e 16, 
perfazendo o valor total: r$ 2.785.970,00 (dois milhões, setecentos e oitenta 
e cinco mil, novecentos e setenta reais); dfraNco coNSTrUÇÕES E SErVi-
ÇoS lTda, cNPJ: 07.506.424/0001-71. Vencedora dos itens: 12, 17, 18 e 20, 
perfazendo o valor total: r$ 2.099.000,00 (dois milhões e noventa e nove mil 
reais); adilio SaNToS SaNTaNa lTda, cNPJ: 17.999.085/0001-66. Vence-
dora dos itens: 08, 09, 10, 19 e 21, perfazendo o valor total: r$ 3.835.500,00 
(três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais); MaraBá 
locadora dE VEicUloS lTda, cNPJ: 03.659.854/0001-72. Vencedora dos 
itens: 23, 24, 25 e 26, perfazendo o valor total: r$ 1.722.720,00 (um milhão, 
setecentos e vinte e dois mil, setecentos e vinte reais). Valor Global registra-
do: r$ 31.948.190,00 (trinta e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, 
cento e noventa reais). Vigência: 12 meses. assinatura: 09.08.2022. 
Fábio cardoso Moreira - secretário Municipal de obras.

Protocolo: 838366

eXtrato de terMo de rescisÃo aMiGÁVeL 
do coNtrato Nº 012/2022 -ssaM

terMo de rescisÃo aMiGÁVeL ao coNtrato Nº 012/2022 - ssaM 
Processo Nº 14.454/2020-PMM Pregão Presencial Nº 076/2020 -cEl/
SEVoP/PMM celebrado entre o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE 
MaraBá (SSaM) e a empresa WH aSSESSoria E coNSUlToria lTda, cNPJ 
Nº 21.756.037/0001-14, e que tem por objetivo coNTraTaÇÃo dE PESSoa 
JUrÍdica ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo doS SEriVÇoS dE PUBlicaÇÃo 
dE EXTraToS dE EdiTaiS, coNTraToS, aTaS dE rEGiSTro dE PrEÇoS, 
HoMoloGaÇÕES E oUTroS QUE SE fiZErEM NEcESSárioS NaS iMPrEN-
SaS oficiaiS (d.o.U e ioEPa) E JorNaiS dE GraNdE circUlaÇÃo diária 
dESdiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES  da UNidadE GESTora rEQUi-
SiTaNTE, SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo E dEMaiS UNidadES 
GESToraS ParTiViPaNTES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaraBá-Pa. fica 
rescindido amigavelmente, a partir de 08 de agosto de 2022. Marabá, 08 de 
agosto de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 838367

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
Portaria Nº 55/2022 GaB/PMM

o PreFeito MUNiciPaL de MUaNÁ, sr. eder aZeVedo MaGaLHÃes, no 
uso de suas atribuições e em cumprimento às disposições estabelecidas pela 
lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
resoLVe: Nomear o servidor Jean azevedo randel, Engº civil crEa - Pa 
1515305490, inscrito no cPf nº 010.891.922-66, para desempenho de fun-
ção de fiscal de  obra do contrato nº 139/2022, referente a obra de “Cons-
trução de orla em concreto armado, no Município de Muaná, neste estado”. 
Gabinete do Prefeito.

eder aZeVedo MaGaLHÃes
Prefeito do Município de Muaná-Pa

Protocolo: 838368

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia 3/2022-002-PMNi

o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PreFeitUra MUNi-
ciPaL, por intermédio do fundo Municipal de Saúde, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade: con-
corrência, tipo Menor Preço - critério de julgamento: Menor valor global, for-
ma de execução indireta, por meio de empreitada global, em Sessão Pública 
Presencial a partir das 08h00min (horário de Brasília- df) do dia 12/09/2022, 
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da 

comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Nova ipixuna. objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE 
rEforMa E aMPliaÇÃo do HoSPiTal MUNiciPal dE NoVa iPiXUNa. o Edi-
tal e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Mu-
nicípio de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: cpl.pmni@
gmail.com, no site do Portal de compras Públicas e/ou na Sala da comissão 
de licitação, na rUa aNTÔNio MarrocoS, N° 01, Bairro: fElicidadE, a 
partir da publicação deste aviso, no horário de expediente. Nova ipixuna - Pa, 
09 de agosto de 2022. FraNQUissUeL GoMes reis - Presidente da co-
missão Permanente de Licitação. Portaria nº 052/2021 - GP.

Protocolo: 838370

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 26/2022-srP 
objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Óleo Lubrificante, Filtros, Gra-
xas e Prestação Serviços de Manutenção Preventiva da frota de Veículos da 
Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa.Tipo: Menor preço por item. data 
da abertura: 24/08/2022 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será rea-
lizado 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.

PreGÃo eLetroNico Nº 25/2022-srP 
objeto: registro de Preços Para aquisição de Materiais de construção, Mate-
riais Elétricos, ferramentas, Tintas e outros, para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa.Tipo: Menor preço por item. data 
da abertura: 22/08/2022 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será reali-
zado 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.

eXtrato de rescisÃo coNtratUaL UNiLateraL 
contrato nº 1909001/2019/PMNP - 4º Termo aditivo. contratante: Secreta-
ria Municipal de Educação|Município de Novo Progresso/Pa. contratada: cons-
trutora MW EirEli. objeto: rescisão Unilateral do contrato nº1909001/2019/
PMNP - 4º Termo aditivo, alusivo a conclusão dos serviços de execução de 
uma escola municipal no Bairro industrial ii, conforme Projeto do fNdE - 06 
Salas, vinculada ao Termo de compromisso Par nº 17531/2013, celebrado 
entre o fundo Nacional de desenvolvimento da Educação - fNdE/MEc e o 
Município de Novo Progresso. início da vigência da rescisão: 09 de agosto de 
2022. fundamento legal: artigos 78, inciso Xii c/c 79, inc. i da lei federal nº 
8.666/93. Gelson Luiz dill - Prefeito Municipal.

Protocolo: 838371

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022 
Proc. adMiNistratiVo 02107009/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que reali-
zará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, regis-
tro de preço objetivando a futura e eventual contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de fornecimento de combustíveis (Gasolina, 
Diesel), Óleos Lubrificantes e Graxas, para Abastecimento dos veículos, má-
quinas, lanchas, embarcações e equipamentos, destinados a atender os pro-
gramas e demais atividades promovidas pelas Secretarias e fundos Munici-
pais Vinculados a Prefeitura Municipal de Portel/Pa. abertura: 23/08/2022, às 
09:30hs. a retirada do edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mu-
ral 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: 838372

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022  
Proc. adMiNistratiVo 02807009/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que re-
alizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, 
registro de preço objetivando a futura e eventual contratação de empresa 
especializada em Transporte fluvial para fornecimento de Passagens fluviais, 
Transporte de cargas e Veículos, destinados a suprir as necessidades básicas 
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das Secretarias e fundos Municipais Vinculados a Prefeitura Municipal de Por-
tel/Pa. abertura: 24/08/2022, às 09:30hs. a retirada do edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/TcM-Pa, www.portal-
decompraspublicas.com.br ou pelo site (www.portel.pa.gov.br). informações: 
E-mail: licitaportel2021@gmail.com.

MaYcoN serrÃo MartiNs-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 838373

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará reali-
zar o Pregão Presencial - SrP n°9/2022-220704, tipo menor preço por item, 
abertura dia 24/08/2022, às 10:00hmin, horário local. objeto: registro de 
preço Para futura e eventual aquisição de duas ambulanchas em alumínio 
Naval destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Prainha nos Termos 
do convênio Estadual Nº 043/2022 celebrado com a Secretaria Estado de 
Saúde Pública, retirada do edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal 
de Prainha, situado na PA 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim 
Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.
com e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abraão 
Pereira do Nascimento - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 838374

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra de saNta iZaBeL do ParÁ
errata de aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público aos interessa-
dos, errata ao aviso de licitação modalidade coNcorrÊNcia Nº 005/2022, 
que tem por objeto: contratação de Empresa de Engenharia para executar a 
conclusão da construção da Escola do Bairro do Mirai do Município de Santa 
izabel do Pará, tendo como referência a publicação do dia 08/08/2022.
oNde se LÊ: ToMada dE PrEÇoS Nº 006/2022 – PMSiP e a Sessão Pública 
acontecerá às 09:30 hs do dia 24 de agosto de 2022.
Leia-se: coNcorrÊNcia Nº 005/2022 – PMSiP e a Sessão Pública aconte-
cerá às 09:30 hs do dia 14 de setembro de 2022.

rosiNaLdo Ferreira de Freitas
PrESidENTE da cPl

Protocolo: 838498

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
retiFicaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará, através de seu Pregoeiro, 
torna-se público o aviso de retificação referente ao Aviso de Homologação 
do Pregão Eletrônico nº 027/2021, circulada no d.o.U Pág. 238, terça-feira, 
05 de julho 2022; doE/Pa Pág. 100, terça-feira 05 de julho 2022 e diário do 
Pará Pág. B13, 05 de julho 2022, cujo objeto: aquisição de Máquina agrícola 
para o Município de Santa Maria do Pará, em conformidade ao convênio de 
Nº 028566/2021, celebrado entre o Ministério do desenvolvimento regional 
e Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. oNde se LÊ: aviso de Homo-
logação. Leia-se: aviso de adjudicação e Homologação.

eXtratos de coNtratos 
registro de Preços originário de Pregão eletrônico nº 027/2022 

objeto: Quisição de Máquina agrícola Para o Município de Santa Maria do 
Pará, em conformidade ao convênio de nº 028566/2021, celebrado entre o 
Ministério do desenvolvimento regional e Prefeitura Municipal de Santa Ma-
ria do Pará. contratante: fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato nº 
20220171. contratada: Tratomaq - Tecnologia Em Equipamentos ltda cNPJ: 
63.885.925/0001-87. Valor: r$ 187.600,00 (cento e oitenta e sete mil, seis-
centos reais). Vigência: 12/07/2022 a 31/12/2022.

registro de Preços originário de Pregão eletrônico nº 27/2022 
objeto: aquisição de Máquina agrícola para o Município de Santa Maria do 
Pará, em conformidade ao convênio de nº 028566/2021, celebrado entre 
o Ministério do desenvolvimento regional e Prefeitura Municipal de Santa 
Maria do Pará. contratante: fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato 
nº 20220172. contratada: agroprata comercio de Equipamentos ltda cnpj 
20.963.380/0001-77. Valor: r$ 11.600,00 (onze mil, seiscentos reais). Vi-
gência: 12/07/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 838376

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
retiFicaÇÃo

No aviso de Licitação, Publicado no Diário Oficial ( IOEPA) n°35.073 pag 92.
Pregão Eletrônico n° 057/2022/SrP/fUNdEB,
onde se lê: abertura no dia 23/08/2022 as 08h00min
se lê: abertura no dia 25/08/2022 as 08h00min.

adenilton da silva-Secretário Municipal de Educação
Protocolo: 838388

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 042/2022/NLcc/seMiNFra 
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém - 
Pa, decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
resolve: arT. 1º - fica revogada a Portaria nº 013/2022/Nlcc/SEMiNfra, 
que designa como fiscal de contrato para contratação de empresa especializa-
da para recuperação de vias de pavimento flexivel betuminoso (tapa buraco) 
nesta cidade de Santarém/Pa, o Sr. lucas Queiroz reis, Técnico em Engenha-
ria, decreto nº 104/2021 - GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de in-
fraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - Passa a ser o fiscal de contrato, o Sr. Elvis 
Portela de aguiar, assessor Técnico de Engenharia ii, decreto nº 103/2021-
GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura. arT. 3º - fica 
designado para o presente Contrato como fiscal substituto o Sr. Lucas Queiroz 
reis, Técnico em Engenharia, decreto nº 104/2021 - GaP/PMS, lotado nesta 
Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 4º - Esta Portaria 
produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições em 
contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. San-
tarém, 08 de agosto de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes secretário 
Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 838385

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 034/2022-seMaP

o secretário Municipal de agricultura e Pesca, sr. Bruno da silva costa, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao 
disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe:
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legislação vi-
gente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de 
agricultura e Pesca e a empresa contratada para aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
agricultura e Pesca - SEMaP. Elson Pinheiro Silva - Matrícula nº 80224.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Kleber Adolfo Sam-
paio Sousa - Matrícula nº 89827.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. dê-se ciên-
cia, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Municipal 
de agricultura e Pesca ao 05 dias de agosto de dois mil e vinte e dois. Bruno 
da silva costa. secretário Municipal de agricultura e Pesca. decreto 
nº 008/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 838386

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aNULaÇÃo da Portaria Nº 041/2022/NLcc/seMiNFra 
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, 
decreto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cumpri-
mento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. resolve: 
Tornar NUla a Portaria nº 041/2022/Nlcc/SEMiNfra. fundamento: Súmula 
346-STf. Produzindo efeito a partir de sua publicação, retroagindo e conva-
lidando a PorTaria Nº 021/2022/Nlcc/SEMiNfra. rEGiSTrE-SE E PUBli-
QUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. Santarém, 09 de agosto de 2022. 
daNieL GUiMarÃes siMÕes secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 838383

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 07/2022 - seMiNFra 

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada Para aQUiSiÇÃo dE ciMENTo PorTlaNd cP ii Z - 32, a GraNEl 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEMiNfra. Total de itens licitados: 1. 
Edital: http://www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 
22/08/2022 às 9h00 no site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. in-
formações gerais: o edital está disponível na página eletrônica www.santa-
rem.pa.gov.br.Santarém (Pa), 10 de agosto de 2022. aNa FLÁVia LoPes 
Ferreira Pregoeira Municipal/seMiNFra.

Protocolo: 838379
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 08/2022 - seMiNFra 

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEiS Para 
aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTUra - SEMiNfra e 
SEcrETaria MUNiciPal UrBaNiSMo E SErViÇoS PÚBlicoS - SEMUrB. 
Total de itens licitados: 3. Edital: http://www.portaldecompraspublicas.com.
br. abertura das propostas: 23/08/2022 às 9h00 no site http://www.portal-
decompraspublicas.com.br. informações gerais: o edital está disponível na 
página eletrônica www.santarem.pa.gov.br. Santarém (Pa), 10 de agosto de 
2022. aNa FLÁVia LoPes Ferreira Pregoeira Municipal/seMiNFra.

Protocolo: 838380

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-023 
PraZo de ViGÊNcia: 04.08.2022 a 31.12.2022

oBJeto: reGistro de PreÇos para futura e eventual aquisição e con-
fecção de serviços gráficos. Dotação Orçamentaria: 2.053, 2.060 e 2.061. 
fundo Municipal de Saúde, cNPJ: 21.986.531/0001-75, contratada: PrEMiEr 
Gráfica E coMUNicaÇÃo ViSUal lTda, cNPJ: 08.415.088/0001-14, cT N. 
20220333, valor: 96.640,00. São Geraldo do araguaia - Pa, 04 de agosto de 
2022, ordenador (a) de despesas, Lenice Lage costa Ferreira.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-023 

PraZo de ViGÊNcia: 05.08.2022 a 31.12.2022
oBJeto: reGistro de PreÇos para futura e eventual aquisição e confec-
ção de serviços gráficos. Dotação Orçamentaria: 2.006, 2.043, 2.049, 2.084, 
2.114, 2.115, 2.116 e 2.118. Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia, 
cNPJ: 10.249.241/0001-22, contratada: PrEMiEr Gráfica E coMUNi-
caÇÃo ViSUal lTda, cNPJ: 08.415.088/0001-14, cT N. 20220334, valor: 
89.405,90. São Geraldo do araguaia - Pa, 05 de agosto de 2022, ordenador 
(a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

Protocolo: 838390

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homologar em 
favor da empresa: r P S dE oliVEira EirEli, cnpj: 41.288.529/0001-30, va-
lor r$ 330.894,99 (trezentos e trinta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e 
noventa e nove centavos), referente ao Pregão Eletrônico SrP nº 027/2022, 
Processo administrativo nº 00000054/22 que tem por objeto: registro de 
preço para futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção indivi-
dual (epi’s), para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos 
municipais de São Miguel do Guamá/pa. data da Homologação 19/07/2022.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços n° 028/2022 Pregão eletrônico srP no 027/2022 
objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos 
de proteção individual (epi’s), para atender as necessidades da Prefeitura, 
Secretarias e fundos municipais de São Miguel do Guamá/pa. Vigência: 12 
meses. data da assinatura: 19/07/2022. contratante: Prefeitura Municipal 
de São Miguel do Guamá cNPJ 05.193.073/0001-60 coNTraTado: r P S de 
oliveira Eireli, cnpj: 41.288.529/0001-30, valor r$ 330.894,99 (trezentos e 
trinta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos).

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito Municipal
Protocolo: 838392

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-013PMt

o Município de tUcUMÃ, através do PreFeitUra MUNiciPaL de tU-
cUMÃ, por intermédio da comissão de licitação, torna público que às 09:00 
horas do dia 25 de aGoSTo de 2022, fará realizar licitação na modalidade 
ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2022-013PMT, tipo MENor PrEÇo, para contra-
tação de empresa para execução de serviço do  restabelecimento de trafega-
bilidade com a  recuperação de 36,6 km de trechos críticos das seguintes es-
tradas vicinais: VICINAL P2 (17, 60 km): 475562,63m E - 9553728,21m S e 
477586,18 E - 9238720,36 S e VICINAL  BRITADOR (19,00 km): 483372,19m 

E - 9252451,58m S e 478041,13m E - 9238898,38m S, no município de Tucu-
mã, conforme Projeto Básico de Engenharia.de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE TUcUMÃ - Pa. informações e retirada do edital na rua 
do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no 
endereço http://geoobras.tcm.pa.gov.br/. tUcUMÃ - Pa, 09 de aGosto de 
2022. dÉBora de soUZa MartiNs - Presidente da cPL.

Protocolo: 838393

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

 
PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUrUÍ

  aViso de editaL de LicitaÇÃo
  PreGÃo eLetroNico srP Nº 8/2022-055

abertura dia 23/08/2022, às 09:00 horas, no BNc, tipo Menor Preço 
Global, objeto contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de implantação, manutenção e suporte de licença de uso de software de 
gestão pública para á automatização de fluxos de trabalho, implementação 
de gestão eletrônica de documentos, voltados a criação, tramitação, apensa-
mento e arquivamento de processos e documentos em sistema com acesso 
via web, para atender as necessidades da prefeitura municipal de Tucuruí – Pa

 
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
  aViso de editaL de LicitaÇÃo

  PreGÃo eLetroNico srP Nº 8/2022-056
abertura dia 23/08/2022, às 11:00 horas, no BNc, tipo Menor Preço 
item, objeto registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para aquisição de filtros e refil (com instalação e manutenção) para bebedou-
ros de água, a  serem utilizados pelas escolas da rede municipal de ensino, 
pertencentes a  secretaria municipal de educação e cultura de Tucuruí/Pa, por 
um período de 12  (doze) meses.

 
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
  aViso de editaL de LicitaÇÃo

  PreGÃo eLetroNico srP Nº 8/2022-057
abertura dia 23/08/2022, às 15:00 horas, no Portal de compras públi-
cas, tipo Menor Preço Global, objeto contratação de Empresa Especializada 
para locação de licença de uso de software e prestação de serviços técnicos 
por tempo determinado, objetivando atender a  Secretaria de Educação e 
suas unidades escolares da rede Municipal de  Tucuruí/Pa.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUrUÍ

  aViso de editaL de LicitaÇÃo
  PreGÃo eLetroNico srP Nº 8/2022-058

abertura dia 23/08/2022, às 16:00 horas, no portal de compras publi-
cas, tipo Menor Preço item, objeto registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, destinados aos 
veículos em Trânsito (Tucuruí/Tailândia/Belém e Tucuruí/Goianésia/Jacundá/
Marabá) de propriedade da Secretaria Municipal de Saúde, à disposição ou 
vinculados a atividade pública do Município de Tucuruí. no site http://tucurui.
pa.gov.br/. Tucuruí/Pa, 10/08/2022.

  FerNaNdo Barros LiMa-Pregoeiro
Protocolo: 838018

 
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

  aViso de editaL de LicitaÇÃo
  PreGÃo eLetroNico srP Nº 8/2022-050

abertura dia 23/08/2022, às 14:00 horas, no portal compras publicas, 
tipo Menor Preço item, objeto registro de preços para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços em hospedagem 
(casa de passagem ou pousada) para atendimento aos pacientes e acompa-
nhantes do Tfd, incluindo café da manhã, almoço e janta na cidade de belém
-pá. no site http://tucurui.pa.gov.br/. Tucuruí/Pa, 10/08/2022.

  FerNaNdo Barros LiMa-Pregoeiro
  

FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte
  aViso de editaL de LicitaÇÃo

 PreGÃo eLetroNico Nº 8/2022-052
abertura dia 23/08/2022, às 10:00 horas, no portal de compras públicas, 
tipo Menor Preço item, objeto contratação de empresa para aquisição de telas 
revestida de pvc, visando atender o Bosque municipal. no site http://tucurui.
pa.gov.br/. Tucuruí/Pa,10/08/2022.

  FerNaNdo Barros LiMa-Pregoeiro
Protocolo: 837908

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022 - srP
o Fundo Municipal de saúde torna pública, a Homologação do Pregão 
Eletrônico Nº 023/2022-SrP - Sistema de registro de Preço que visa à fatura 
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e eventual contratação de Empresa Especializada para Eventual e/ou futura 
confecções e fornecimentos de Bolsas, Bonés, camisas, coletes e forneci-
mento de Botinas para os agentes comunitários de Saúde - acS, para um 
período de 12 meses para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde/fundo Municipal de Saúde de Viseu/Pa. declarando Vencedora à 
empresa: M.r dE oliVEira diNiZ coSTUra coNfEcÇÕES EirEli, cNPJ: 
07.670.734/0001-27. Sendo valor global estimado de r$ 67.898,00 (Sessen-
ta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais). assinatura: 04 de agosto de 
2022. Sobre a Égide do decreto 10.024/2019.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022 - srP
o Fundo Municipal de saúde torna pública, a Homologação do Pregão 
Eletrônico Nº 027/2022-SrP - Sistema de registro de preços que objetiva a 
futura e Eventual contratação de Empresa Especializada em fornecimento de 
Veículo ambulância Tipo a - Simples remoção e Veículo ambulância Tipo B - 
Suporte Básico, com intuito de atender as necessidades dos usuários do SUS 
do Município e o bom atendimento com cuidados aos pacientes, no âmbito da 
atenção Primária em Saúde-aPS e Média complexidades da Secretaria Muni-
cipal de Saúde do Município de Viseu/Pa. declarando Vencedora à empresa: 
MÔNaco VEicUloS lTda, cNPJ: 18.548.319/0001-11. Sendo valor global 
estimado de r$ 1.278.800,00 (Um milhão, duzentos e setenta e oito mil e 
oitocentos reais). assinatura: 26 de julho de 2022. Sobre a Égide do decreto 
10.024/2019.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022 - srP
o Fundo Municipal de saúde torna pública, a Homologação do Pregão Ele-
trônico Nº 029/2022-SrP - Sistema de registro de preços que objetiva a 
futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de 
móveis para apoio hospitalares, objetivando atender os estabelecimentos de 
saúde bucal, a atenção primaria a saúde (aPS) e o centro de atendimento 
farmacêutico (caf), unidade de pronto atendimento -upa 24h e ambulâncias 
tipo b-suporte básico, vinculados a secretaria municipal de saúde do municí-
pio de Viseu/pa. declarando Vencedora à empresa: TH coMErcio dE Mo-
VEiS EirEli, cNPJ: 30.317.183/0001-34. Sendo valor global estimado de 
r$ 312.065,84 (Trezentos e doze mil e sessenta e cinco reais e oitenta e 
quatro centavos). assinatura: 26 de julho de 2022. Sobre a Égide do decreto 
10.024/2019.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
PreGÃo eLetrÔNico 031/2022-srP

a secretaria Municipal de saúde, torna público que não houve licitantes 
habilitados na seção pública do Pregão Eletrônico nº 031/2022-SrP, realizada 
no dia 25/07/2022 as 09:00h. objeto Sistema de registro de preços que 
objetiva a futura e Eventual contratação de Empresa Especializada para for-
necimento de Peças de reposição e manutenção Preventiva e corretiva dos 
Equipamentos odontológicos, para atender as necessidades dos estabeleci-
mentos de Saúde (aPS) e o centro de Especialidades odontológicas (cEo). a 
licitação foi declarada fracaSSada.

FerNaNdo dos saNtos VaLe
Secretário Municipal de Saúde

cNPJ 11.984.819/001-57

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2022 - srP

a secretaria Municipal de administração torna pública, a Homologação 
do Pregão Eletrônico Nº 028/2022-SrP - Sistema de registro de Preço que 
visa à futura e eventual contratação de Empresa Especializada na prestação 
dos serviços para modernização, ampliação e manutenção dos equipamentos 
de sinalização de trânsito do município de Viseu/Pa. declarando Vencedo-
ra à empresa: dfraN TEcNoloGia EM SiNaliZaÇÃo Viaria lTda, cNPJ: 
39.383.894/0001-81. Sendo valor global estimado de r$ 690.000,00 (Seis-
centos e noventa mil reais). assinatura: 04 de agosto de 2022. Sobre a Égide 
do decreto 10.024/2019.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022 - srP
a secretaria Municipal de administração torna pública, a Homologação do 
Pregão Eletrônico Nº 030/2022-SrP - Sistema de registro de Preço que visa 
à futura e eventual contratação de Empresa Especializada no fornecimento 
de fardamento completo (camisa Manga longa, calça, Gorro, chapéu ameri-
cano com proteção, Coturno Preto, Colete Refletivo e Camiseta) para agentes 
de trânsito, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
administração, para implantação do departamento Municipal de Transito no 
Município de Viseu/Pa. declarando Vencedora à empresa: lUiZ fErNaNdo 
lUZ coMErcio EirEli, cNPJ: 34.562.396/0001-82. Sendo valor global es-
timado de r$ 85.840,00 (oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais). 
assinatura: 04 de agosto de 2022. Sobre a Égide do decreto 10.024/2019.

ediLtoN taVares MeNdes
Secretário Municipal de administração

cNPJ 04.873.618/0001-17

eXtrato de ata de reGistro
PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022 - srP

ata de reGistro de PreÇo Nº 263/2022 - PreGÃo eLetrÔNico 
027/2022 - srP - Sistema de registro de preços que objetiva a futura e 
Eventual contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Veículo 
ambulância Tipo a - Simples remoção e Veículo ambulância Tipo B - Suporte 
Básico, com intuito de atender as necessidades dos usuários do SUS do Muni-
cípio e o bom atendimento com cuidados aos pacientes, no âmbito da atenção 
Primária em Saúde-aPS e Média complexidades da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Viseu/Pa. declarando Vencedora a empresas: MÔNa-
co VEicUloS lTda, cNPJ: 18.548.319/0001-11. Sendo valor global estima-
do de r$ 1.278.800,00 (Um milhão, duzentos e setenta e oito mil e oitocentos 
reais). assinatura: 05 de agosto de 2022. Vigência: 12 meses.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022 - srP
ata de reGistro de PreÇo Nº 265/2022 - PreGÃo eLetrÔNico 
029/2022 - srP - Sistema de registro de preços que objetiva a futura e 
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis 
para apoio hospitalares, objetivando atender os estabelecimentos de saúde 
bucal, a atenção primaria a saúde (aPS) e o centro de atendimento farma-
cêutico (caf), unidade de pronto atendimento -upa 24h e ambulâncias tipo b-
suporte básico, vinculados a secretaria municipal de saúde do município de Vi-
seu/pa. declarando Vencedora a empresa: TH coMErcio dE MoVEiS EirEli, 
cNPJ: 30.317.183/0001-34. Sendo valor global estimado de r$ 312.065,84 
(Trezentos e doze mil e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). 
assinatura: 08 de agosto de 2022. Vigência: 12 meses.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022 - srP
ata de reGistro de PreÇo Nº 268/2022 - PreGÃo eLetrÔNi-
co Nº 023/2022-srP - Sistema de registro de Preço que visa à fatura e 
eventual contratação de Empresa Especializada para Eventual e/ou futura 
confecções e fornecimentos de Bolsas, Bonés, camisas, coletes e forneci-
mento de Botinas para os agentes comunitários de Saúde - acS, para um 
período de 12 meses para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde/fundo Municipal de Saúde de Viseu/Pa. declarando Vencedora à 
empresa: M.r dE oliVEira diNiZ coSTUra coNfEcÇÕES EirEli, cNPJ: 
07.670.734/0001-27. Sendo valor global estimado de r$ 67.898,00 (Sessen-
ta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais). assinatura: 08 de agosto de 
2022. Vigência: 12 meses.

FerNaNdo dos saNtos VaLe
Secretário Municipal de Saúde

cNPJ 11.984.819/001-57

PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2022 - srP
ata de reGistro de PreÇo Nº 270/2022 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 028/2022-srP - Sistema de registro de Preço que visa à futura e even-
tual contratação de Empresa Especializada na prestação dos serviços para 
modernização, ampliação e manutenção dos equipamentos de sinalização de 
trânsito do município de Viseu/Pa. declarando Vencedora a empresa: dfraN 
TEcNoloGia EM SiNaliZaÇÃo Viaria lTda, cNPJ: 39.383.894/0001-81. 
Sendo valor global estimado de r$ 690.000,00 (Seiscentos e noventa mil 
reais). assinatura: 08 de agosto de 2022. Vigência: 12 meses.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022 - srP
ata de reGistro de PreÇo Nº 272/2022 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 030/2022-srP - Sistema de registro de Preço que visa à futura e even-
tual contratação de Empresa Especializada no fornecimento de fardamento 
completo (camisa Manga longa, calça, Gorro, chapéu americano com pro-
teção, Coturno Preto, Colete Refletivo e Camiseta) para agentes de trânsito, 
destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de administra-
ção, para implantação do departamento Municipal de Transito no Município de 
Viseu/Pa. declarando Vencedora à empresa: lUiZ fErNaNdo lUZ coMEr-
cio EirEli, cNPJ: 34.562.396/0001-82. Sendo valor global estimado de r$ 
85.840,00 (oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais). assinatura: 08 
de agosto de 2022. Vigência: 12 meses.

ediLtoN taVares MeNdes
Secretário Municipal de administração

cNPJ 04.873.618/0001-17

eXtrato de coNtratos
PreGÃo eLetrÔNico 023/2022 - srP

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022 oBJETo: contratação de Empresa 
Especializada para Eventual e/ou futura confecções e fornecimentos de Bol-
sas, Bonés, camisas, coletes e fornecimento de Botinas para os agentes 
comunitários de Saúde - acS, no intuito de atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Viseu/Pa.
contratante: FUNdo MUNiciPaL de saUde, cNPJ: 11.984.819/0001-57.
Termo de contrato nº 269/2022/cPl, contratado: M.r dE oliVEira diNiZ 
coSTUra & coNfEcÇÕES EirEli, cNPJ 07.670.734/0001-27. Valor de r$ 
67.898,00. Vigência: 08/08/2022 a 08/08/2023.

PreGÃo eLetrÔNico 027/2022 - srP
PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022 oBJETo: contratação de Empresa Es-
pecializada em fornecimento de Veículo ambulância Tipo a - Simples remoção e 
Veículo ambulância Tipo B - Suporte Básico, com intuito de atender as necessi-
dades dos usuários do SUS do Município e o bom atendimento com cuidados aos 
pacientes, no âmbito da atenção Primária em Saúde-aPS e Média complexidades 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Viseu/Pa.
contratante: FUNdo MUNiciPaL de saUde, cNPJ: 11.984.819/0001-57.
Termo de contrato nº 264/2022/cPl, contratado: MÔNaco VEÍcUloS lTda, 
cNPJ 18.548.319/0001-11. Valor de r$ 1.278.800,00. Vigência: 05/08/2022 
a 05/08/2023.

PreGÃo eLetrÔNico 029/2022 -srP
PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022 oBJETo: contratação de empresa 
especializada no fornecimento de móveis para apoio hospitalares, objetivan-
do atender os estabelecimentos de saúde bucal, a atenção primaria a saúde 
(aPS) e o centro de atendimento farmacêutico (caf), unidade de pronto aten-
dimento -upa 24h e ambulâncias tipo b-suporte básico, vinculados a secreta-
ria municipal de saúde do município de Viseu/Pa.
contratante: FUNdo MUNicPaL de saUde, cNPJ: 11.984.819/0001-57.
Termo de contrato nº 266/2022/cPl, contratado: TH coMErcio dE Mo-
VEiS EirEli, cNPJ 30.317.183/0001-34. Valor de r$ 312.065,84. Vigência: 
08/08/2022 a 08/08/2023.

FerNaNdo dos saNtos VaLe
Secretário Municipal de Saúde

cNPJ 11.984.819/001-57
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PreGÃo eLetrÔNico 028/2022 -srP
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2022 oBJETo: contratação de Empresa Es-
pecializada na prestação dos serviços para modernização, ampliação e manu-
tenção dos equipamentos de sinalização de trânsito do município de Viseu/Pa.
contratante: secreataria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo, 
cNPJ 04.873.618/0001-17.
Termo de contrato nº 271/2022/cPl, contratado: dfraN TEcNoloGia 
EM SiNaliZaÇÃo Viaria lTda, cNPJ 39.383.894/0001-81. Valor de r$ 
690.000,00. Vigência: 08/08/2022 a 08/08/2023.

PreGÃo eLetrÔNico 030/2022 -srP
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022 oBJETo: contratação de Empre-
sa Especializada no fornecimento de fardamento completo (camisa Manga 
longa, calça, Gorro, chapéu americano com proteção, coturno Preto, colete 
Refletivo e Camiseta) para agentes de trânsito, destinados a atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de administração, para implantação do 
departamento Municipal de Transito no Município de Viseu/Pa.
contratante: secreataria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo, 
cNPJ 04.873.618/0001-17.
Termo de contrato nº 273/2022/cPl, contratado: lUiZ fErNaNdo lUZ co-
MErcio EirEli, cNPJ 34.562.396/0001-82. Valor de r$ 85.840,00. Vigência: 
08/08/2022 a 08/08/2023.

ediLtoN taVares MeNdes
Secretário Municipal de administração

cNPJ 04.873.618/0001-17
Protocolo: 838396

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de Vitoria do XiNGU
aVisos de LicitaÇÕes

PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-046-PMVX  
oBJeto: aquisição de mudas. aBErTUra: 23/08/2022, às 09:00 horas. lo-
cal P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na ínte-
gra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também pode-
rão ser lidos ou obtidas cópias na sede do departamento de Suprimentos e 
Serviços, situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória 
do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 09/08/2022. 
tales duan dos santos sales - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-047-FMs
oBJeto: Prestação de serviços laboratoriais. aBErTUra: 23/08/2022, às 
09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibi-
lizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e/ou 
www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede 
do departamento de Suprimentos e Serviços, situado na avenida Manoel félix 
de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. 
Vitória do Xingu/Pa, 09/08/2022. cleonice da silva soares - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-048-PMVX 
oBJeto: locação de escavadeira hidráulica, conforme convênio nº. 
71/2022-SEdaP. aBErTUra: 23/08/2022, às 09:00 horas. . local P/ rE-
Tirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no en-
dereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e/ou www.licitanet.com.br e 
também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede do departamento de 
Suprimentos e Serviços, situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro 
centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 
09/08/2022. Joaquim dos santos Mendes - Pregoeiro.

Protocolo: 838397

.

.

ParticULares
.

a empresa LÚcia dos saNtos riBeiro da siLVa 
com cPF 741.273.652-34 

Torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE aBaETETUBa/Pa- SEMEia, a licENÇa dE PrÉVia - lP nº 035/2022, com 
validade 06/07/2023, para exercer a atividade de EXTraÇÃo dE arEia fora 
dE rEcUrSoS HÍdricoS. Situada na rod Pa 252, S/N, KM 11 - ipixuna. 
Bairro Zona rural, Município de aBaETETUBa/Pa.

Protocolo: 838398

Pedido de reNoVaÇÃo de LiceNÇa de atiVidade rUraL (Lar)
dÉLio aMaraL ViaNa, cPF: 021.453.058-232 

Torna público que está requerendo da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
e Mineração - SEMMa/São félix do Xingu a renovação da licença de atividade 
rural (LAR) para atividade de Criação de bovinos na Fazenda Clorofila, s/n, 
Zona rural, cEP 68.390-000, São félix do Xingu, Estado do Pará.

Protocolo: 838401

JoaQUiM cordeiro de Faria Neto 
(FaZeNda saNta JULiaNa), cPF nº 071.340.531-72 

Torna público que requereu da SEMMa/Goianésia/Pa lar Proc. nº 212/2022 
para Reflorestamento em Goianésia/PA.

Protocolo: 838403

reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - São 
Miguel do Guamá, a lar nº005/2022 para cultura de ciclo longo - dendê da 
fazenda águia.

Protocolo: 838404

a empresa LÚcia dos saNtos riBeiro da siLVa 
com cPF 741.273.652-34 

Torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE aBaETETUBa/Pa- SEMEia, a licENÇa dE iNSTalaÇÃo - li nº 037/2022, 
com validade 06/07/2023, para exercer a atividade de EXTraÇÃo dE arEia 
fora dE rEcUrSoS HÍdricoS. Situada na rod Pa 252, S/N, KM 11 - ipixu-
na. Bairro Zona rural, Município de aBaETETUBa/Pa.

Protocolo: 838400

sestseNat
Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de 
cadastro reserva nacional para atuar em Belém/Pa.
auxiliar de serviços Gerais –  Nº 1129/22.
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sest-
senat.org.br/vagas, durante o período de inscrições,  que será de 11/08 a 
18/08/2022.
o processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos, avaliação documental e entrevista.

Protocolo: 837378

.

.

eMPresariaL
.

aUto Posto tUere coMÉrcio de coMBUstiVeis Ltda - Me 
(aUto Posto tUere) 

cNPJ Nº 34.894.560/0001-59 
Torna público que recebeu junto à SEMMa - Novo repartimento/Pa, a licença 
de operação N°16/2022, para a realização da atividade de Posto revendedor 
de combustíveis.

Protocolo: 838411

a eMPresa arMaNdo cUNHa eNGeNHaria Ltda 
inscrita no cNPJ nº 27.774.887/0001-21 

Solicitou da SEMMa - SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE dE UrU-
ara a licença de operação para a atividade de Usina de asfalto, localizado na 
rodovia Transamazônica, lote Tutuí, Gleba 67, bairro: centro no município de 
Uruará, Estado do Pará.

Protocolo: 838407

Pedido da LiceNÇa de oPeraÇÃo
a cLaro s.a. 

inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60 
Torna público requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa 
Barbara do Pará a licença de operação para atividade de telefonia celular, 
situado na rodovia augusto Meira filho KM 11 - Santa Barbara do Pará (PaS-
NB02).

Protocolo: 838408

sUZaNo s.a. 
cNPJ: 16.404.287/0336-73 

arrendatária da FaZeNda NasceNte do JacaMiM localizada no municí-
pio de Ulianópolis no Estado do Pará, torna público que recebeu junto a SEM-
MA/PA, LAR n° 005/2022 para a atividade de reflorestamento.

Protocolo: 838409

a empresa a c GoLd eireLi - Me
inscrita no cNPJ sob o nº 19.740.830/0001-83

localizada na av. dr. isaias Pinheiro, nº 630, Bairro Santa luzia, município de 
Novo Progresso - Pa, cEP: 68.193-000, torna público que rEQUErEU junto a 
SEMMaS/NP a sua l.o (licença de operação) nº 146/2022, para atividade de 
metalúrgica dos metais preciosos. a c Gold EirEli.

Protocolo: 838416

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 iNS-
criÇÃo do inep N° 15168735. 

aLUNos coNcLUiNtes
1.alEXaNdra TriNTiN roSa 2.aliNE Maria PErEira caVaTi 3.aNa lUiZa 
dE frEiTaS liMa 4.aNGEla caETaNo PacHEco Vidal 5.ariadNY rodri-
GUES SarMENTo 6.BrUNa coElHo MoldEr 7.caroliNE VicTÓria Bar-
BoSa arrEBola MEriZio 8.cElSo PiNTo SiQUEira 9.cHarlENE aVEliNo 
fariaS 10.daNiEl ViEira 11.daNiEla dE JESUS BaHiaNo 12.dEricK al-
VES MoTa 13.dEYVirT BrENo MarcEliNo PaiVa 14.dYoNaTaN TaUfNEr 
15.EdioNES Nicácio 16.EdiVaN ViEira Garcia 17.EdMar MErlo 18.Ed-
SoN MiraNda 19.EdUarda rodriGUES rocHa 20.ElaiNE doS SaNToS 
MoraES 21.EliEBEr HENriQUE SaNToS loUZada 22.Érica dE alMEida 
coNcEiÇÃo 23.EVElYN raNGEl alVES da SilVa 24.EVElYN ZaNoNi caMi-
lo 25.EZilENE aNa frEiTaS  dE oliVEira alMEida 26.faBiaNo JUNior 
PErEira 27.faBio roSa MacHado 28.fEliPE alVarENGa dUTra 29.fraN-
ciEli MarTiNS ViEira 30.GaBriEla PalMEira doS SaNToS 31.GilBErTo 
QUiNElaTo dE oliVEira 32.GiSElE idaliNa JaciNTo SaNToS 33.HÉlia 
KarolliNi SoarES NaSciMENTo da SilVa 34.HElVEcio aBrEU Bar-
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BoSa 35.HEMMErSoN Baia aMaNcio da coSTa 36.JadiElSoN MENdES 
araUJo 37.JaKEliNE oliVEira dE araUJo BarBoSa 38.JaQUEliNE SilVa 
coSTa 39.JaYME SilVa filHo 40.JoÃo iGor rodriGUES da SilVa NEGri 
41.JoÃo MaToS ciriaco filHo 42.JoYcE BarBoSa dE SoUZa BolZoNi 
43.JÚlia araUJo PENNElla 44.JUlia cHiari Maia TEiXEira 45.JUliaNa 
PirES roSa dE aSiS 46.KaTia cirENE HorTa TorrES 47.laUro SilVa 
doS SaNToS 48.laZaro SilVa da coSTa 49.lÍcia BErNardES PaZ coSTa 
SilVa 50.liGia da SilVa coSTa 51.lorraiNY SilVa dE SoUZa 52.lUaNa 
PErUGGia doNa 53.lUciaNo MENdES da SilVa 54.lUMara SilVia dE Sa-
lES PorTo SaNToS 55.MáGNa SoUZa VaScoNcEloS 56.MaicoN fErrEi-
ra TEllES 57.Márcia EliaNi dE QUadroS SilVa 58.Maria caroliNa dE 
JESUS NoroNHa 59.MaTEUS florENcio NaScENTE 60.MaXWEll NaSci-
MENTo dE JESUS 61.PaloMa fErNaNda loPES SilVa 62.PaUlo HENriQUE 
criSoSToMo MarTiNS 63.PEdro loUrENÇo dE SoUZa JUNior 64.PEdro 
ProcoPio oSS 65.rEGiaNi doS SaNToS raMoS 66.rEGiNa lEME 67.ro-
SiaNi MoraES fErrEira 68.rUaN dE SoUZa raNGEl 69.rYaN VicTor 
MENdES alMEida 70.ScHEYliaNE do NaSciMENTo 71.SHEYlaNEa SilVa 
dE oliVEira loBaTo 72.TaNia GUiZa dE oliVEira 73.THaYNara da coN-
cEiÇÃo PErEira 74.THiaGo lUiZ doS SaNToS MarTiNS SilVa 75.VaNda 
QUiNdElEr oliVEira 76.ViNiciUS SiMoES laYBEr 77.WaNdErlEY GoN-
ÇalVES dE SoUZa 78.alicE NETo coUTiNHo 79.rafaEl GalVÃo Maria-
No 80. NicodEMo da SilVa MarTiNS 81.fErNaNdo cHaficK MiGUEl  
82.WilSoN lUiZ da SilVa  83.lUiZ aNToNio dE aQUiNo 84.SilVio dE 
alMEida loPES 85.JHoNaTaS HENriQUE PErEira 86.daNilo riBEiro doS 
SaNToS 87.MarcoS adriaNo BarlETTE MiraNda 88.EdÂNila KaroliNE 
PErEira BarBoSa.

Protocolo: 838417

VaLidar eMPreeNdiMeNtos e ParticiPaÇÕes 
cNPJ: 05.511.343/0001-34 

Torna público que requereu da SEMMa (Secretaria Municipal de Meio am-
biente de rio Maria-Pa) a licença ambiental rural - lar n° 18/2019 para a 
atividade de bovinocultura e agricultura da fazenda Parazônia, Gl caBEcEira 
lT 20 EST MoGNo KM 20, rio Maria-Pa.

Protocolo: 838418

a empresa FUsÃo LiGas coMÉrcio e iNdÚstria Ltda 
com cNPJ 05.620.585/00004-09 

Torna público que requereu da SEcrETaria ESTadUal dE MEio aMBiENTE 
E SUSTENTaBilidadE - SEMaS - BElÉM/Pa, a licENÇa dE oPEraÇÃo para 
exercer a atividade de TraNSPorTadora dE SUBSTÂNciaS E ProdUToS 
PEriGoSoS. Situada na rod da integração, Bairro Pioneiro, Município de 
BarcarENa/Pa.

Protocolo: 838412

F. s. Forest sUN iNdÚstria e coMÉrcio de iMPortaÇÃo Ltda 
cNPJ Nº 41.700.984/0001-09 

Torna público que recebeu a lo nº 036/2021, expedida pela SEMMa-Bragan-
ça/Pa, em 26/05/2021, para a atividade de fabricação de cosméticos, produ-
tos de perfumaria e de higiene pessoal.

Protocolo: 838413

aGroPecUÁria MoNte Verde s.a. 
cNPJ (MF) nº 02.815.239/0001-45. Nire: 15300017475 

extrato da ata de aGo/e, realizada em 12/06/2022. Às 9:00 horas em 
sua sede social, reuniram-se os acionistas desta empresa, para delibera-
rem sobre o seguinte: EM aGo a) aprovação do relatório da diretoria e de-
mais demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31/12/2019, 
31/12/2020 e 31/12/2021, aprovado sem restrições. EM aGE: a) reeleição 
dos membros da diretoria para um mandato 03 (três) anos: diretor Presiden-
te - claUdioMar VicENTE KEHrNVald, brasileiro, solteiro, comerciante e 
pecuarista, portador da ci rG nº 2.251.803-8 SSP/Pr, cNH nº 03407470919 
dETraN-Pa, e, cPf/Mf nº 435.200.739-00, e, para diretora Superintenden-
te - rEJaNE dE PaUla MacEdo, brasileira, solteira, comerciante, portadora 
da ci rG nº 3.263.065, 2ª via, Pc/Pa e cPf nº 626.162.692-87, ambos re-
sidentes e domiciliados à rua Jataí, nº 59, apto. 13 Edifício castanheiras, 
Vila Paulista, cEP: 68.552-710, redenção, Estado do Pará. referida ata foi 
encerrada em 12/06/2022, tendo o seu integral sido lavrado em livro próprio 
e arquivada na JUcEPa sob o 20000790040 em 04/08/2022. Marcelo a. P. 
cebolão - secretário Geral da JUcePa.

Protocolo: 838414

receBiMeNto da LiceNÇa de oPeraÇÃo
a cLaro s.a. 

inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60 
Torna público recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de irituia 
a licença de operação n*023/2022 para atividade de telefonia celular, com 
validade até 08.08.2022, situado na avenida coronel João cancio centro iri-
tuia-Pa (PaiYT01).

Protocolo: 838433

MiNeraÇÃo saNta eLiNa iNdÚstria e coMÉrcio s.a.
cNPJ/Me nº 47.419.874/0001-41

LiceNÇa de oPeraÇÃo
Mineração Santa Elina indústria e comércio S.a., inscrita no cNPJ/ME sob 
nº 47.419.874/0001-41, torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio ambiente - SEMMa, da Prefeitura Municipal de rio Maria, Estado do 
Pará, a licença de operação - lo nº 42/2022, com validade até 30/07/2023 
para atividade de pesquisa mineral, sem lavra experimental. Processo aNM 
nº 850.239/2016.

Protocolo: 838434

Posto trÊs irMÃos Ltda 
cNPJ 46.887.736/0001-24 

av. cristo rei, 646, industrial, Jacundá-Pa, requereu junto a SEMaTUr licen-
ça de instalação/operação para a atividade de Posto revendedor de com-
bustíveis.

Protocolo: 838431

MiNeraÇÃo saNta eLiNa iNdÚstria e coMÉrcio s.a.
cNPJ/Me nº 47.419.874/0001-41

LiceNÇa de oPeraÇÃo
Mineração Santa Elina indústria e comércio S.a., inscrita no cNPJ/ME sob 
nº 47.419.874/0001-41, torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio ambiente - SEMMa, da Prefeitura Municipal de rio Maria, Estado do 
Pará, a licença de operação - lo nº 41/2022, com validade até 30/07/2023 
para atividade de pesquisa mineral, sem lavra experimental. Processo aNM 
nº 850.237/2016.

Protocolo: 838436

cÂMara MUNiciPaL de oriXiMiNÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: coNVite nº 002-
cMo/2022. objeto: contratação de empresa para manutenção com peque-
nos reparos no prédio da câmara Municipal de oriximiná com fornecimento 
de materiais e mão de obra. Vencedor: T. T. SoarES - ME, com o valor total 
de r$ 172.219,50 (cento e setenta e dois mil, duzentos e dezenove reais e 
cinquenta centavos). conforme mapa comparativo anexado aos autos. Ho-
mologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - MarceLo aUGUsto aN-
drade sarUBBi.

oriXiMiNÁ - Pa, 05 de agosto de 2022
comissão de Licitação

Presidente
eXtrato do coNtrato Nº 005/2022-cMo

oriGeM: carta coNVite Nº 002-cMo/2022
coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de oriXiMiNÁ. coNTraTado: 
T. T. SoarES - ME, cNPJ: 26.914.661/0001-16. oBJETo: contratação de 
empresa para manutenção com pequenos reparos no prédio da câmara Mu-
nicipal de oriximiná com fornecimento de materiais e mão de obra. Valor 
ToTal: r$ 172.219,50 (cento e setenta e dois mil, duzentos e dezenove reais 
e cinquenta centavos). ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2022 ativida-
de 0101.010310003.2.001 Manutenção das atividades da câmara Municipal, 
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica. 
Sub-elemento 3.3.90.39.99. ViGÊNcia: 05 de agosto de 2022 a 30 de outu-
bro de 2022. daTa da aSSiNaTUra: 05 de agosto de 2022.

Protocolo: 838429

cooPeratiVa dos PeQUeNos ProdUtores MiNerais
cNPJ Nº 40.775.929/0001-07 / i. e. Nº 15.742.432-4

requereu licença de operação para permissão de lavra garimpeira de minério 
de ouro e cassiterita, em uma área total de 71,62 hectares, no município de 
São félix do Xingu - Pa, sob o processo ambiental nº 574/2022 junto a Secre-
taria Municipal de Meio ambiente e Mineração.

cooPeratiVa dos PeQUeNos ProdUtores MiNerais
cNPJ Nº 40.775.929/0001-07 / i. e. Nº 15.742.432-4

requereu licença de operação para permissão de lavra garimpeira de minério 
de ouro e cassiterita, em uma área total de 57,73 hectares, no município de 
São félix do Xingu - Pa, sob o processo ambiental nº 573/2022 junto a Secre-
taria Municipal de Meio ambiente e Mineração.

cooPeratiVa dos PeQUeNos ProdUtores MiNerais
cNPJ Nº 40.775.929/0001-07 / i. e. Nº 15.742.432-4

requereu licença de operação para permissão de lavra garimpeira de minério 
de ouro e cassiterita, em uma área total de 58,72 hectares, no município de 
São félix do Xingu - Pa, sob o processo ambiental nº 575/2022 junto a Secre-
taria Municipal de Meio ambiente e Mineração.

Protocolo: 838419

Pedido de reNoVaÇÃo da LiceNÇa de oPeraÇÃo (rLo)
a empresa sUPer Posto traNsBrasiL Ltda 

cNPJ: 00.465.113/0001-62 
Torna público que está requerendo da Secretaria Municipal de Meio ambiente, Tu-
rismo e indústria - SEMaTi/Tucumã a renovação da licença de operação (rlo) 
para atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, 
com o endereço na Praça do Posto Principal, s/n°, centro, Tucumã - Pa.

Protocolo: 838421
 

editaL do corecoN - Pa/aP
sisteMa eLeitoraL eLetrÔNico

coNseLHo reGioNaL de ecoNoMia da 9ª reGiÃo - Pa/aP
Nos termos da resolução 1.981, de 23/10/2017 e resolução 2.106, de 
30/05/2022 do conselho federal de Economia-cofecon, faço saber que no dia 
27/10/2022, a partir das 08 (oito) horas, até o dia 31/10/2022 ás 20 (vinte) 
horas (horário oficial de Brasília-DF), no sítio eletrônico www.votaeconomista.
org.br, o qual, naquele período, poderá ser acessado no Brasil ou no exterior, 
serão realizadas as ElEiÇÕES para renovação do 3º terço, composto de 03 
conselheiros Efetivos e 03 Suplentes do corecon, com mandato de 3 (três) 
anos: 2023 a 2025; e de 1 delegado-Eleitor Efetivo e 1 Suplente, junto ao co-
légio Eleitoral do cofecon. o prazo para registro de chapa(s) será de 30 (trinta) 
dias contados a partir do dia útil seguinte a esta publicação, encerrando-se às 
17h. o registro será feito por meio do endereço eletrônico adm@coreconpara.
org.br, cabendo a chapa, o encaminhamento dos documentos originais até 
o último dia do prazo de inscrição, via correios, para o endereço da Sede do 
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corecon Pa/aP, localizada na rua cônego Jerônimo Pimentel, 918, Umarizal. 
cEP.66.055-000 - Belém/Pa, sendo a data de postagem elemento de compro-
vação da tempestividade do protocolo. o registro poderá ser feito também  
presencialmente. a votação dar-se-á mediante senha individual fornecida 
pelo cofEcoN aos Economistas adimplentes (na hipótese de parcelamento 
de débitos, adimplente com as parcelas vencidas até 17/10/2022) e remidos, 
integrantes do Colégio Eleitoral Definitivo, constituído até o dia 20/10/2022, 
recomendando-se prévia atualização cadastral perante o corecon, em espe-
cial com relação às informações referentes ao endereço de e-mail e ao núme-
ro de telefone celular. o voto será exercido diretamente pelo Economista. Não 
haverá voto por procuração. as eleições serão realizadas exclusivamente pela 
internet, não sendo permitida a votação por cédulas, por correios e qualquer 
outra forma física. Em hipótese alguma poderá ser recepcionado votos de pro-
fissionais que se dirigirem à Sede do corecon ou em sua delegacia regional. 
os trabalhos de apuração serão realizados remotamente ou nas dependências 
da Sede do corecon, imediatamente após encerrado o período de votação, 
cujos resultados deverão ser divulgados até o dia 1º/11/2022. a comissão 
Eleitoral será constituída pelos Economistas Keppler assis da Mota Junior (Pre-
sidente) - reg.3878/Pa, Elizabeth do Socorro dos Santos dias (Efetiva) - reg. 
3879/Pa e Gabriel do Nascimento rodrigues (Efetivo) - reg. 4098/Pa como 
titulares e João Tertuliano de almeida lins Netto - reg. 235/Pa como Suplen-
te. Sendo sua primeira reunião a ser realizada no dia 13/09/2022 as 17h, na 
Sede do corecon ou virtualmente, cuja ferramenta, código de acesso e senha 
serão disponibilizadas oportunamente. o atendimento presencial ocorrerá das 
9 às 17h, podendo ser suspenso sem aviso prévio por regulamentações sani-
tárias. Belém/Pa, 10 de agosto de 2022. econ. roberto carlos Quintela de 
alcantara. Presidente do corecon Pa/aP.

Protocolo: 838422

cÂMara MUNiciPaL de oUrÉM - Pa
eXtratos de terMos aditiVos

espécie: Terceiro termo aditivo ao contrato original nº 2021-2506-001 cPl/
cMo, vinculado ao Processo de dispensa de licitação nº. 001/2021 cPl/cMo, 
Partes contratante: câmara Municipal de ourém. contratada: oUrÉM co-
MErcio dE coMBUSTiVEl lTda, cNPJ/Mf sob o n° 31.446.416/0001-61, 
oBJETo do TErMo: aditamento para prorrogação do prazo de vigência con-
tratual e Acréscimo de 25% nos quantitativos do item especificado no contra-

to original nº 2021-2506-001 CPL/CMO. DO PRAZO: O prazo de vigência fica 
prorrogado até o dia 31/12/2022, do acrÉSciMo dE QUaNTiTaTiVo: fica 
concedido um Acréscimo de 25% nos quantitativos do item especificado no 
contrato original. data da assinatura do Termo aditivo: 22/06/2022.

eXtratos de terMos aditiVos
espécie: Quarto termo aditivo ao contrato original nº 2021-2506-001 cPl/
cMo, vinculado ao Processo de dispensa de licitação nº. 001/2021 cPl/cMo, 
Partes contratante: câmara Municipal de ourém. contratada: oUrÉM co-
MErcio dE coMBUSTiVEl lTda, cNPJ/Mf sob o n° 31.446.416/0001-61. 
oBJeto do terMo: Realinhamento dos preços firmados em contratação 
de empresas para o fornecimento de gasolina comum, para abastecimento de 
veículos locados, atendendo as necessidades da câmara Municipal de ourém/
Pa, junto ao contrato Nº 2021-2506-001 cPl/cMo. o presente Termo de 
realinhamento de Preços encontra-se amparo legal no artigo 65, inciso ii, 
“d” da lei nº 8.666/93. do PErcENTUal E Valor: fica concedida a redução 
do preço em 8,50% para o item 01, valor com a redução r$6,96(seis reais e 
noventa e seis centavos). data da assinatura do Termo: 08/07/2022.

Jacob alves de oliveira
Preside da câmara de Vereadores de ourém.

Protocolo: 838423

eMa aGroPecUÁria s/a 
cNPJ/MF nº 04.990.461/0001-00 

coNVocaMos os srs. acioNistas, a se reunirem em aGo/e, no dia, 
26/08/2022, Ás 10:00h na sede social da empresa, para tratarem das 
seguintes ordens do dia: a) Em aGo: a) relatório do Balanço Patrimonial 
encerrado em 31/12/2021; a) Em aGE: a) Tornar sem efeito a deliberação 
aprovada em aGE de 24 de janeiro de 2018 sobre o espolio do acionista João 
romão Borges; b) outros assuntos da sociedade. Viseu-Pa, 10/08/2022. a) 
a diretoria.

Protocolo: 838425

Brasa - ProdUÇÃo e coM. de carVÃo Ltda 
cNPJ Nº 44.993.340/0001-36 

Solicitou junto a SEMaS, a licença de instalação/operação sob. Processo 
nº27400/2022, ramal arrainha, Tomé-açu/Pa.

Protocolo: 838426
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