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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 2556, de 12 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$ 50.466.044,57 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$ 50.466.044,57 (cinquenta Milhões, 
Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil, Quarenta e Quatro reais e cinquenta 
e Sete centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 49.611.000,00
241012212815088887 - SEdEME 0101 339039 8.750,00
241012266314988788 - SEdEME 0101 339039 105.409,49
241012269114988518 - SEdEME 0101 339014 14.000,00
241012269114988518 - SEdEME 0101 339039 12.000,00
241012575214868797 - SEdEME 0101 339014 8.000,00

592011412212974668 - iMETroPará 0260 339030 50.000,00
592011412212978338 - iMETroPará 0260 339033 10.000,00
592011412212978338 - iMETroPará 0260 339037 80.000,00
592011412212978338 - iMETroPará 0260 339039 70.000,00
592011412615088238 - iMETroPará 0260 339040 20.000,00
592011442215008803 - iMETroPará 0260 339014 60.000,00
592011442215008803 - iMETroPará 0260 339033 10.000,00

971010342115028831 - SEaP 0301 449051 406.885,08
ToTal 50.466.044,57

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

171022884100009004 - Enc. SEfa 0101 469071 1.301.000,00
171022884300009006 - Enc. SEfa 0101 329021 23.241.000,00
171022884300009006 - Enc. SEfa 0101 469071 25.069.000,00
241012212212978338 - SEdEME 0101 339039 8.750,00
241012213014987657 - SEdEME 0101 339014 8.000,00
241012213014987657 - SEdEME 0101 339039 9.999,95
241012233414988911 - SEdEME 0101 339014 14.000,05
241012266114988516 - SEdEME 0101 339039 26.749,85
241012369114988519 - SEdEME 0101 339014 30.000,00
241012369114988519 - SEdEME 0101 339039 10.099,90
241012369114988786 - SEdEME 0101 339014 25.000,00
241012369114988786 - SEdEME 0101 339039 15.559,74
672011648214898185 - coHaB 0260 449051 300.000,00
971010342115027663 - SEaP 0301 449051 406.885,08

ToTal 50.466.044,57

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 12 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 2558, de 16 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$ 36.940.695,62 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$ 36.940.695,62 (Trinta e Seis Milhões, 
Novecentos e Quarenta Mil, Seiscentos e Noventa e cinco reais e Sessenta 
e dois centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 10.241.216,37

081012781114998794 - SEEl 0101 339039 8.190.000,00

291012678214867429 - SETraN 0101 444042 2.167.050,97

291012678214867505 - SETraN 0101 444042 9.150.420,28

871010824415058858 - fEaS 0101 339008 7.192.008,00

ToTal 36.940.695,62

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, 16 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 2559, de 16 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$ 2.719.200,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 2.719.200,00 (dois Milhões, Setecen-
tos e dezenove Mil, duzentos reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011012212978339 - fES 0332 319016 2.700.000,00

901011030215078309 - fES 0386 339093 19.200,00

ToTal 2.719.200,00

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, 16 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 840764

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 1.261/2022-crG, de 12 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. 2022/1014400, de 10/08/2022
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rESolVE:
i – conceder a servidora EdilENE cHaVES MacEdo PEdroSa, id. funcio-
nal n°. 5757703/4, ocupante do cargo de assessor Especial ii, pertencente 
ao quadro de servidores exclusivamente comissionados desta casa civil da 
Governadoria do Estado, lotada na Procuradoria Geral do Estado – PGE, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 05/09/2022 a 04/10/2022, 
correspondente ao período aquisitivo de 02/01/2001 a 01/01/2004 (1ª 
parte do triênio 2001/2004).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 840722

FÉrias
.

Portaria N° 1.262/2022-crG, de 16 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. 2022/1016821, de 10/08/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 01/08/2022, o gozo de férias 
da servidora PriScila roSElE dE liMa PiNHEiro, id. funcional nº. 8014445/3, 
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, 16 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 840736

Portaria Nº 1.044/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1019260,
r E S o l V E:
autorizar rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, Secretário de Estado da 
fazenda, a viajar para Brasília/df, no período de 15 a 17 de agosto de 
2022, a fim de participar de reunião no Supremo Tribunal Federal, devendo 
responder pelo expediente do órgão, no impedimento do titular, loUriVal 
dE BarroS BarBalHo JUNior, Secretário adjunto do Tesouro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.045/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1022338,
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para Brasília/df, nos dias 28 
e 29 de agosto de 2022, a fim de participar da 6ª Reunião Ordinária da 
coNarEdd+.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.046/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2022/1015043,
r E S o l V E:
autorizar WaNdENKolK PaSTEUr GoNÇalVES, Secretário adjunto de 
centro regional, a viajar no trecho Belém/Marabá/Belém, no período de 12 
a 14 de agosto de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, e conceder 
par tanto 2 e ½ (duas e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.047/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2022/1034592,
r E S o l V E:
autorizar WaNdENKolK PaSTEUr GoNÇalVES, Secretário adjunto de 
centro regional, a viajar para o município de Marabá, no período de 17 a 
23 de agosto de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, e conceder 
par tanto 6 e ½ (seis e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.048/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e

coNSidEraNdo os termos dos Processos 2022/1020753, 
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar nos trechos Santarém/Juruti/Santarém, no 
dia 11 de agosto de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, conce-
dendo para tanto ½  (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.049/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos dos Processos 2022/1028752, 
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar nos trechos Santarém/Mojuí dos campos/
Uruará/Santarém, no dia 12 de agosto de 2022, a fim de cumprir agenda 
institucional, concedendo para tanto ½  (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.050/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1020638,
r E S o l V E:
i. exonerar TEN cEl QoPM aNdrÉ icaSSaTi QUEiroZ do cargo em comis-
são de coordenador de Segurança operacional, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, 
a contar de 1° de agosto de 2022.
ii. nomear o TEN cEl QoPM aldEMi JoSÉ dE SoUZa carNEiro JÚNior 
para exercer o cargo em comissão de coordenador de Segurança opera-
cional, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, a contar de 1° de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.051/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011,
r E S o l V E:
exonerar MarcElo riBEiro coSTa do cargo em comissão de Gerente de 
apoio Estratégico, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria Estraté-
gica de Estado de articulação da cidadania, a contar de 12 de julho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.052/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1022895,
r E S o l V E:
exonerar roSEaNE PiNHEiro fiGUEirEdo do cargo em comissão de as-
sessor administrativo iii, código GEP-daS-012.3, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 8 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.053/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1022895,
r E S o l V E:
nomear PaloMa dE SoUZa rodriGUES BaTiSTa para exercer o cargo em 
comissão de assessor administrativo iii, código GEP-daS-012.3, com lotação 
na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 8 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.054/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1021614, 
r E S o l V E: 
i. exonerar aNa caroliNa da SilVa PalHETa do cargo em comissão de 
chefe de Núcleo regional, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secre-
taria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a contar 
de 1º de agosto de 2022.
ii. nomear JoB XaViEr PalHETa para exercer o cargo em comissão de 
chefe de Núcleo regional, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secre-



6  diário oficial Nº 35.079 Quarta-feira, 17 DE AGOSTO DE 2022

taria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a contar 
de 1º de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.055/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1035906
r E S o l V E:
nomear PaTricia caSTilHo GUioMariNo para exercer o cargo em co-
missão de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lota-
ção na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 16 
de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.056/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1028185,
r E S o l V E:
nomear rENaTa PiMENTEl carValHo para exercer o cargo em comissão 
de Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.057/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1006482,
r E S o l V E:
nomear MarcoS PaUlo VilHENa BarroS para exercer o cargo em co-
missão de Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária, a contar de 8 de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.058/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1006393,
r E S o l V E:
exonerar NaraYaNa riEra BroTaS do cargo em comissão de Gerente de 
Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 1° de 
julho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.059/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1006393,
r E S o l V E:
i. exonerar THiara dE oliVEira PErEira do cargo em comissão de coor-
denador administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
ii. nomear Marcio PiNHEiro GoNZaGa para exercer o cargo em comissão 
de coordenador administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.060/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1006393,
r E S o l V E:
exonerar lUiZ aNToNio da coSTa fraNco do cargo em comissão de 
coordenador de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.061/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1006393,
r E S o l V E:
nomear  cESar ViTal MorEira para exercer o cargo em comissão de diretor 
de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária, a contar de 12 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.062/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1006393,
r E S o l V E:
nomear  adriaNo alENcar dE SoUSa para exercer o cargo em comissão de 
diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secreta-
ria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 1º de julho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.063/2022-ccG, de 16 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1006393,
r E S o l V E:
nomear SaBiNo PiMENTEl E SilVa para exercer o cargo em comissão de 
coordenador de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1263/2022-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° 2022/1033543, de 15 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aBaETETUBa/Pa, no período de 15 a 16/08/2022.

servidor objetivo
SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrícula 
funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do cerimo-

nial, lotado na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.264/2022-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°2022/977362, de 3 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de ParaUaPEBaS/Pa, no período de 08 a 10/08/2022.

servidor objetivo
EliSSaNdro GoMES dE fariaS, cPf 832.410.274-49, matrícula 

funcional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo assessor administrativo 
iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico, a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.265/2022-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  
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coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1028241, de 12 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os municípios 
de GoiaNÉSia do Pará/ MaraBá/Pa, no período de 22 a 26/08/2022.

servidor objetivo
Maria do Socorro SaNTa roSa dE oliVEira, matrícula funcional 
nº 54181024/ 2, cPf 258.783.282-91, cargo Secretário de Gabinete, 

lotada na Secretaria Extraordinária de Produção.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.266/2022-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°2022/1033505, de 15 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aBaETETUBa/Pa, no período de 15 a 16/08/2022.

servidor objetivo

EliSSaNdro GoMES dE fariaS, cPf 832.410.274-49, matrícula 
funcional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo assessor adminis-

trativo iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico, a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 840768

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 902/2022 – di/cMG, 
de 16 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: BraSÍlia/df; Período: 
15 a 17/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação); Servidor/Mf: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior, 3405915/4; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 903/2022 – di/cMG, 
de 16 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: XiNGUara/Pa; Pe-
ríodo: 10 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 
(pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM José rogério da Silva Holanda, 
57198359/2; 3° SGT PM antônio renard de oliveira Moraes, 54195393; 
cB PM alécio fábio cunha Silva4218819/2; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco 
antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 904/2022 – di/cMG, 
de 16 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: XiNGUara/Pa; Pe-
ríodo: 10 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 
(pousada); Servidores/Mf: 2° TEN QoPM lúcio allan romano de Melo, 
57218012/3; 3° SGT PM Gleidson da costa freitas, 5779359/2; cB PM 
Wanderson alexandrino Viana, 57222073/2; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco 
antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 905/2022 – di/cMG, 
de 16 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: cUrioNoPoliS/Pa; 
Período: 10 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 
3,0 (pousada); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM frederico Silva das Mercês, 
5902298/3; cB PM frank Bruno Egues ribeiro, 4219048/4; cB PM Max 
andresson Teixeira Gouveia, 57222517/2; cB PM rafael de Jesus Barreto, 
4220254/4; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 906/2022 – di/cMG, 
de 16 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: ParaUaPEBaS/Pa; 
Período: 10 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 
3,0 (pousada); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM luiz Paulo Benjamin leal, 
4220579/4; 2° SGT PM francisco de lima cordeiro, 5386659/3; cB PM 
diego Giovani Barbosa do Nascimento, 57223624/4; cB PM ailson Brito dos 
Santos, 57221947/2; cB PM antonivaldo rodrigues alcantara, 57222607/2; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. orde-
nador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 907/2022 – di/cMG, 
de 16 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: caNaÃ doS caraJaS/
Pa; Período: 10 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 
3,0 (pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM adriano rogério dantas Monteiro, 
54192566/2; 3° SGT PM Marcos alexandre Martins Pires, 54194761/2; cB PM 
fabricio luiz Matos Boução, 57222016/2; cB PM Jhemerson costa Santos, 
4219693/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 908/2022 – di/cMG, 
de 16 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: oUrilaNdia/Pa; Pe-
ríodo: 10 a 12/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidores/Mf: caP QoPM ismael da Silva Barros, 54184962/3; 
3° SGT PM Ronison Bonfim, 57199781/2; 3° SGT PM Joelson Souza San-
tos, 57199482/2; cB PM carlos reinanderson Portal furtado, 4219591/3; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 840766

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria nº 405/2022-PGe.G., de 16 de agosto de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo, o processo administrativo eletrônico nº 2022/967858.
rESolVE:
I. EXCLUIR, a contar de 14.08.2022, a Gratificação de Tempo Integral do ser-
vidor Sérgio augusto Moraes de Souza, identidade funcional nº 6121152/1.
II- CONCEDER, a contar de 16.08.2022, a Gratificação de Tempo Integral 
que trata o art. 137 da lei nº 5.810, de 24.01.1994, no percentual de 60% 
(sessenta por cento), ao servidor Kaldy Ney Pinto Barbosa, identidade fun-
cional nº 55589380/1.
III- MAJORAR, a contar de 16.08.2022, a Gratificação de Tempo Integral 
para o percentual de 60% (sessenta por cento), do servidor Paulo roberto 
de souza lopes, identidade funcional nº 5889481/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 840461

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 404/2022-PGe.G., de 16 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais…
rESolVE:
coNcEdEr à assessora, carolina Nascimento Martins Pereira, id. funcional 
nº 5920148/2, 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente a 1ª parcela do 
triênio 2016/2019, no período de 12.09 a 11.10.2022, devendo responder 
pela Gerência de Execução orçamentária e financeira – GEof, o servidor, 
rafael Souza da costa, id. funcional nº 5904817/3.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 840506

oUtras MatÉrias
.

terMo de eLiMiNaÇÃo nº 002/2022 de docUMeNtos
a comissão Permanente de avaliação de documentos da Procuradoria-
Geral do Estado do Pará – cPadPGE/Pa, designada pela Portaria nº 
776/2017, de 01/12/2017, faz saber que nesta data procedeu à eliminação 
da lista nº 001/2022 com 1596 da lista nº 002/2022 com 76.183 Páginas 
e 1064 Processos, lista 003/2022 com 147.834 Páginas e 1446 Processos 
de documentos jurídicos, e a listagem 01/2022 da área meio com 17.321 
páginas. Processos integrantes do acervo da Procuradoria civil, Trabalhista 
e administrativa – PcTa e Procuradoria da dívida ativa – Pda, relativos ao 
período 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
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2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
e 2017 de acordo com a Tabela de Temporalidade da atividade Jurídica da 
Procuradoria-Geral do Estado do Pará (doE nº 33.516 de 13.12.2017).
Belém, 17 de agosto de 2022.
débora Solange oliveira lima
Presidente da cPadPGE/Pa
alessandra Maria Mendonça de oliveira
Membro cPadPGE/Pa
Bruno rodrigues cardoso
Membro da cPadPGE/Pa
rosângela Teixeira Monteiro
Membro da cPadPGE/Pa

Protocolo: 840691

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato de terMo de distrato
distrato de coNtrato teMPorÁrio
ParTES: SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da ci-
dadaNia – SEac e Joao GaBriEl da coSTa doS SaNToS
MaTrÍcUla Nº: 5962393
coNTraTo Nº 013/2021
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
daTa do diSTraTo: 12/08/2022
MoTiVo do diSTraTo: a pedido.
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo Brisolla Balestreri

Protocolo: 840323

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria aGe Nº 097/2022-GaB, de 16 de agosto 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/981984.
rESolVE:
ProrroGar no período de 01/09/2022 a 31/08/2023, a cessão da servi-
dora rose Mary da Silva Pinheiro, matrícula nº 31763/1, ocupante do cargo 
de agente administrativo, para a Procuradoria Geral do Estado - PGE, com 
ônus para o Órgão de destino.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 840366
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria nº 220 de 16 de aGosto de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda;
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ, nos termos do Processo administrativo Nº 2022/1018857.
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor aNdErSoN lUiZ dE SoUZa caSTro , identi-
dade funcional nº 5949112/1, ocupante do cargo de assessor, para acom-
panhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 009/2021, celebrado entre 
a fundação ParáPaZ e a crEdicar locadora dE VEÍcUloS lTda, cNPJ: 
22.257.109/0001-41 cujo objeto é contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de locação de veículos tipo SUV e PicK-UP 
adaptados, sem motorista, em caráter permanente, em regime mensalis-
ta, com quilometragem livre, destinada ao atendimento das demandas da 
fUNdaÇÃo ParáPaZ.

art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercido pelo Suplente, PaUlo iVaN coNcEiÇÃo dE liMa, identidade 
funcional n° 5946741/1, ocupante do cargo de assessor.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
art. 4º  revogam-se às disposições em contrário, em especial a Portaria nº 
121 de 29 de junho de 2021.
GaBiNETE do PrESidENTE, 16 dE aGoSTo dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 840439

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 218 de 12 de aGosto de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
rESolVE:
iNTErroMPEr Por NEcESSidadE dE SErViÇo, a contar de 19/08/2022 
o gozo de férias do servidor rENaN fErrEira dE frEiTaS, identidade 
funcional: 5953736/1, conforme publicação doE nº 35.036 – PaG. 7- 
Protocolo: 824192. Postergar o restante para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ.

Protocolo: 840311
Portaria nº 219 de 16 de aGosto de 2022
o presidente da fundação Parápaz, no uso das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo decreto publicado no doE nº. 34.490, de 12 de fevereiro de 
2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades desta fundação, que suscitam 
a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 5.810/94;
coNSidEraNdo os termos contidos no processo: 2022/891432.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 12/08/2022, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) sobre o salário base, a servidora VaNia lUcia TaNGEriNo dE 
SoUZa HENriQUES, cargo: Técnico Em Gestão Social (Serviço Social), 
matrícula n° 5890605/2. Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer 
momento, a critério desta fundação e não se incorporará para nenhum 
efeito à remuneração ou provento do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 840555

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 780/2022-daF/sePLad, de 12 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° 2022/1019867;
rESolVE:
coNcEdEr à servidora fraNcilENE cHaMMa carValHo, id. funcional 
nº. 7006373/1, ocupante do cargo de auxiliar de Escritório, lotada na co-
ordenadoria de compras Governamentais, 30 (trinta) dias de licença Prê-
mio, no período de 12 de setembro a 11 de outubro de 2022, referente ao 
triênio de 14/12/1999 a 13/12/2002.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 840335
Portaria nº 782/2022-daF/sePLad, de 16 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° 2022/1028109;
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rESolVE:
coNcEdEr à servidora Maria SUElY MarGalHo do ValE, id. funcional nº. 
1821/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, lotada no Núcleo de 
Planejamento, 120 (cento e vinte) dias de licença Prêmio, no período de 31 
de agosto a 28 de novembro de 2022, referente aos triênios de 04/01/2012 a 
03/01/2015 (2ª etapa) e 04/01/2015 a 03/01/2018 (1ª e 2ª etapas).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 840682
Portaria nº 781/2022-daF/sePLad, de 16 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° 2022/1026151,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor Joao claUdio VaScoNcEloS GaMa, identidade 
funcional nº 57175306/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, 
lotado na coordenadoria de compras Governamentais, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 01 de setembro a 30 de setembro de 2022, 
referente ao triênio 10/10/2012 a 09/10/2015.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 840663

FÉrias
.

Portaria nº 774/2022-daF/sePLad, de 11 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1020492 de 11/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora liliaN 
laZar MaSSoUd id. funcional nº 5675340/2, ocupante do cargo de ana-
lista de Gestão Pública B, lo tada na coordenadoria do Patrimônio Mobiliá-
rio – cPaM/dGP/SEPlad, no período de 08 de setembro de 2022 a 07 de 
outubro de 2022, referente ao período aquisitivo de 01 de agosto de 2021 
a 31 de julho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria nº 775/2022-daF/sePLad, de 11 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 os arts.74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1015698 de 10/08/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.767/2022-daf/SEPlad de 09/08/2022, publi-
cada no doE nº.35.075 de 11/08/2022, referente à concessão de férias 
da servidora SaNdra Maria coUTo caBral BENdEr id. funcional nº 
3254194/1, ocupante do cargo de Técnico a.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 840303

Portaria Nº 292, de 16 de aGosto de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
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 Seguridade 
Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, considerando 
o(s) decreto(s) n° 2558, de 16/08/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma 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 292, de 16 de aGosto de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/

GrUPo de desPesa/
sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social

Enc. cBM

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 7.192.008,00 7.192.008,00

despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fEaS

 0101 0,00 0,00 0,00 7.192.008,00 7.192.008,00

PMPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 10.450.000,00 10.450.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 10.450.000,00 10.450.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP

investimentos 0,00 0,00 0,00 59.852.216,37 59.852.216,37

obras e instalações

 0101 0,00 0,00 0,00 59.852.216,37 59.852.216,37

SETraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 11.317.471,25 11.317.471,25

obras e instalações

 0101 0,00 0,00 0,00 11.317.471,25 11.317.471,25

PolÍTica Social

iMETroPará

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

contrato Estimativo

 0260 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

SESPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 19.200,00 19.200,00

despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0386 0,00 0,00 0,00 19.200,00 19.200,00

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

folha de Pessoal

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0332 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEEl

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

iMETroPará
 0260 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 59.852.216,37 59.852.216,37

SEdoP

 0101 0,00 0,00 0,00 59.852.216,37 59.852.216,37

direitos Socioas-
sistenciais 0,00 0,00 0,00 7.192.008,00 7.192.008,00
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Enc. cBM
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
fEaS

 0101 0,00 0,00 0,00 7.192.008,00 7.192.008,00
Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00

SEEl
 0101 0,00 0,00 0,00 8.190.000,00 8.190.000,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

iMETroPará
 0260 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 11.317.471,25 11.317.471,25

SETraN
 0101 0,00 0,00 0,00 11.317.471,25 11.317.471,25

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 11.210.000,00 11.210.000,00

iMETroPará
 0260 0,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00

PMPa
 0101 0,00 0,00 0,00 10.450.000,00 10.450.000,00

SESPa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0332 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00
Saúde 0,00 0,00 0,00 19.200,00 19.200,00
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0386 0,00 0,00 0,00 19.200,00 19.200,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordiNarioS                                         0,00 0,00 0,00 97.001.695,62 97.001.695,62

0260 - rEc.ProVEN.TraNSfErENc.
coNVENioS E oUTroS                   0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

0332 - SUS / Servicos Produzidos 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00
0386 - Saúde/assistência (SUS/SUaS) 0,00 0,00 0,00 19.200,00 19.200,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 97.870.895,62 97.870.895,62

Protocolo: 840765
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 132/seaP/sePLad, de 16 de aGosto de 2022

editaL de eXcLUsÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciá-
ria (SEaP), no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento à deci-
são judicial proferida nos autos do agravo de instrumento n° 0806408-
41.2022.8.14.0000, tornam pública a EXclUSÃo do candidato sub judice 
SiVal daMaScENo dE MiraNda, inscrição 34931, referente ao concurso Pú-
blico c-208 para Provimento de cargo de Policial Penal (agente Penitenciário).
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições contrárias.
Belém/Pa, 16 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: 840761

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 153 de 16 de aGosto de 2022
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril de 2022.

rESolVE:
designar a servidora Maria dE NaZarÉ MENdES dE SoUZa, matrícula nº 
5088534/1, para substituir a servidora roZaNE Maria MiraNda dE SoU-
Za, matrícula nº 3151840/1, GEP-daS-011.2, Supervisor i, que estará em 
gozo de férias no período de 01 de agosto de 2022 a 30 de agosto de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 840551

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata reFereNte a PUBLicaÇÃo do coNtrato N. 148/2017, PUBLi-
cado No dia 20/12/2021, diÁrio N. 34.803, ProtocoLo N. 708481.
coNtratado: NÚcLeo de Fisiatria coMerciaL Ltda-ePP
oNde se LÊ:
NÚclEo dE fiSioTEraPia coMErcial lTda-EPP
Leia-se:
NÚclEo dE fiSiaTria coMErcial lTda-EPP
oNde se LÊ :
ViGÊNcia 12/10/2021 a 12/11/2022
Leia-se:
ViGÊNcia: 12/12/2021 a 12/12/2022
ordENador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 840360

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo: 2022/547159
Termo aditivo: 1.º
Justificativa: Contratação de serviços continuados de Apoio Administrativo
data de assinatura: 17.08.2022.
contrato: 011
Exercício: 2021
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: SaraM SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda-ME
cNPJ: 11.056.054/0001-95
ENdErEÇo: conjunto amapá nº 313, alameda a, Souza,
BElÉM/Pará cEP 66.613-030,
ordenador responsável: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 829475

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Processo: 2017/270553
anexo: 2021/1217912 e 2022/901223
interessado: a.a.G.M. matrícula: 506432501
assunto: anulação do ato de reserva remunerada
decisÃo
Tratam-se os autos do PAE 2017/270553 sobre Oficio n° 022/2017-Gab. 
cmd°. cBMPa, de 26.06.2017 encaminhado ao Excelentíssimo Governador 
do Estado pelo Exmo. comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Pará com documentação relativa ao trânsito em julgado dos 
acórdãos nº 147.842 e 154.033, ambos proferidos pelas E. câmaras cri-
minais Reunidas, em sede de Conselho de Justificação instaurado em des-
favor do Oficial A.A.G.M., para providências administrativas necessárias ao 
seu cumprimento, nos termos do art. 45, § 7°, da constituição Estadual. os 
acórdãos referem-se a processo judicial pelo qual, por decisão unânime, a 
Egrégia Seção de direito Penal declarou o TEN cEl QoBM a.a.G.M. indigno de 
permanecer em atividade, justificando a perda do posto e da patente.
cumpre esclarecer que o decreto Governamental, de 16/07/2013, publi-
cado no Diário Oficial nº 32.440, de 17/07/2013, instituiu Conselho de 
Justificação a fim de apurar a permanência ou não de A.A.G.M. nas fileiras 
do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Na ocasião, inclusive, o então oficial 
justificante foi afastado de suas funções, o que se denota que A.A.G.M. 
estava ciente que estava figurando como investigado no processo junto ao 
Conselho Justificante.
Embora ciente do processo contra si, nada impediu a elaboração da Pro-
posta de reserva nº 034/2013-ScP/dP, foi feita em 21/11/2013, pela qual 
propunha a transferência para a reserva remunerada a pedido na mesma 
graduação para o então TEN cEl QoBM a.a.G.M.
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destaca-se que a PorTaria N° 1.150, do iGEPrEV, de 04/04/2014, 
publicada no Boletim Geral - BG n° 92, de 20.05.2014, transferiu a.a.G.M. 
para a reserva remunerada.
Em 29/06/2015, a decisão do Conselho de Justificação foi apreciada e jul-
gada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no exercício de sua 
competência administrativa e do poder-dever disciplinar conferido pelas 
leis Estaduais nº 5251/85 e nº 6.833/2006, decidindo em última instância, 
que o interessado não tinha condições de permanecer em atividade, o que 
justificava a declaração de indignidade proferida. Há certidão de trânsito 
em julgado de 07/04/2017.
Em consequência, o decreto Governamental de 06/09/2017, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 33.454, de 08/09/2017, demitiu ex officio do 
Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, com a perda 
do Posto e da Patente, em cumprimento aos acórdãos nos. 147.842 e 
154.033, proferidos pelas câmaras criminais reunidas do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará - TJEPa, e com fundamento no art. 140, inciso 
ii e parágrafo único da lei Estadual nº. 6.833/2006, c/c os artigos 118 e 
119, inciso iii, da lei Estadual nº. 5.251/1985, o TEN cEl QoBM a.a.G.M. 
destaca-se que os efeitos do decreto retroagiram a contar de 16/12/2015.
consta dos autos, seq. 02 do PaE 2017/270553, que havia sido efetua-
da a suspensão da reserva remunerada do interessado para a folha de 
08/2019. informação reiterada na seq. 17 do PaE 2021/1217912.
Sobre o caso, é imperioso trazer à baila que a lei complementar nº 
39/2002, a qual instituiu o regime de Previdência do Pará, dispõe que os 
militares da reserva remunerada são segurados obrigatórios do regime de 
Previdência Estadual. Porém, a mesma lei assevera que perderá essa qua-
lidade de beneficiário o segurado que for demitido, nos termos do artigo 
14, inciso ii.
após análise dos autos, nota-se que a.a.G.M. perdeu a qualidade de segu-
rado ao ser demitido, ex-offício, do Quadro de Oficiais do Corpo de Bom-
beiro Militar do Pará, com a perda do posto e da patente.
É cristalino que o Parágrafo Único do art. 46 da lei Estadual n° 6.833/06 
dispõe que o oficial demitido não terá direito a qualquer remuneração ou 
indenização.
ademais, o art. 93 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência 
Social do Estado do Pará elenca as situações em que haverá o cancelamen-
to do benefício de reserva remunerada. São elas:
art. 93 - Proceder-se-á o cancelamento do benefício de aposentadoria, 
reserva remunerada, reforma, pensão por morte ou ausência em razão de:
i - cumprimento de decisão judicial, transitada em julgado;
II - falecimento do segurado/beneficiário, quando devidamente comprovado 
através da certidão de Óbito, de carga do Sistema de controle de Óbitos - 
SISOBI ou ainda, resultantes de consultas efetivadas junto a órgãos oficiais;
iii - indeferimento do registro do ato concessório pelo TcE;
iV - situações elencadas no art. 14 da lei complementar nº 39/2002 e 
alterações.
como bem cita o regulamento Geral do rPPS do Estado, as situações 
elencadas no artigo 14 da lc 39/2002 discorrem sobre as hipóteses de 
perda da qualidade de beneficiário. Entre as hipóteses, encontra-se a do 
inciso ii, qual seja, a demissão do segurado obrigatório, como ocorreu no 
caso em comento.
Nesse sentido, é orientação pacífica no Supremo Tribunal Federal e Supe-
rior Tribunal de Justiça a possibilidade de cassação do benefício previden-
ciário em decorrência de aplicação de pena disciplinar, uma vez que tal 
possibilidade é constitucional. Vejamos:
agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. direito admi-
nistrativo. 3. Policial Militar. demissão. Preenchimento dos requisitos para 
aposentadoria antes da aplicação da sanção. irrelevância, na medida em 
que a penalidade de cassação de aposentadoria poderia ser aplicada à in-
fração cometida. 4. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudên-
cia desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão 
agravada. 6. agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos 
honorários advocatícios em 10% (arE 1.100.391-agr/MG, rel. Min. Gil-
mar Mendes, Segunda Turma). Grifos apostos.
aGraVo rEGiMENTal No rEcUrSo EXTraordiNário coM aGraVo. 
aUSÊNcia dE PrEQUESTioNaMENTo. iNcidÊNcia da SÚMUla 282/STf. 
adMiNiSTraTiVo. SErVidor PÚBlico aPoSENTado. coNdENaÇÃo cri-
MiNal. caSSaÇÃo dE aPoSENTadoria. MaJoraÇÃo dE HoNorárioS. 
aGraVo rEGiMENTal a QUE SE NEGa ProViMENTo. i – É inviável o re-
curso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido 
prequestionada. incidência das Súmula 282/STf. ii – consoante a jurispru-
dência do Supremo Tribunal federal, é constitucional a cassação de apo-
sentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, 
inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenci-
ário. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do 
art. 85, § 11, do cPc. iV – agravo regimental a que se nega provimento. 
(arE 1238579 agr, relator(a): ricardo lEWaNdoWSKi, Segunda Tur-
ma, julgado em 13/12/2019, ProcESSo ElETrÔNico dJe-019  diVUlG 
31-01-2020  PUBlic 03-02-2020) Grifei.
Policial MiliTar – iNdiGNidadE Para o oficialaTo – PErda do PoS-
To E PaTENTE QUE ENSEJaM a dEMiSSÃo EX officio – aUSÊNcia dE 
dirEiTo À aPoSENTadoria – PoSSiBilidadE dE caSSaÇÃo do BENE-
fÍcio EM dEcorrÊNcia da PENa diSciPliNar – oriENTaÇÃo PacÍfi-
ca No STf E No STJ – SENTENÇa dE iMProcEdÊNcia raTificada. 1. 
A declaração de indignidade do oficial da polícia militar com perda do posto 
e patente enseja a demissão “ex officio, sem direito a qualquer remune-
ração ou indenização” (art. 121 da lei Estadual 6.218/1983), cessando inclusi-
ve a percepção de proventos da reserva remunerada (art. 83, ii, da lei Estadual 
5.645/1979). constitucionalidade da medida nos termos da posição do STf e do 
STJ. 2. recurso desprovido. (TJSc, apelação n. 0303195-46.2016.8.24.0023, do 
Tribunal de Justiça de Santa catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta câmara 
de direito Público, j. 17-08-2021). Sem grifos no original.

adMiNiSTraTiVo E coNSTiTUcioNal. MiliTar Na rESErVa rEMUNE-
rada. PErda do PoSTo E da PaTENTE. coroNEl da PolÍcia MiliTar 
coNSidErado iNdiGNo Para o oficialaTo. caSSaÇÃo doS ProVEN-
ToS dE iNaTiVidadE. PoSSiBilidadE. PrEViSÃo lEGal NESSE SEN-
Tido. arT. 83, ii, da lEi N. 5.645/79. PrEcEdENTES, adEMaiS, daS 
corTES SUPEriorES E dESTE TriBUNal dE JUSTiÇa.  SENTENÇa dE 
ProcEdÊNcia rEforMada. “É constitucional a cassação de aposentado-
ria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobs-
tante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário” 
(STf - arE n. 1.238.579 agr/SP, rel. Ministro ricardo lewandowski, dJe 
de 31/01/2020). Mutatis mutandis: “1. ainda que a obtenção dos proven-
tos da aposentadoria aponte para uma presumível urgência, os três anos 
entre a demissão do agravante e o ingresso da ação esmaecem a tese da 
periclitância. 2. o acionante foi demitido do serviço público pela prática 
de atos de improbidade e também por ‘ineficiência desidiosa’. Aplicada 
essa reprimenda máxima, há forte corrente de pensamento que reconhece 
um amplo rompimento do vínculo do servidor com a administração Públi-
ca, inclusive quanto ao aspecto previdenciário. Pluralidade de precedentes 
atuais do STf que proclamam a constitucionalidade da pena de cassa-
ção de aposentadoria. Por identidade de razões, nessa visão, o próprio 
requerimento de inativação estaria prejudicado.  3. recurso desprovido” 
(TJSc - ai n. 4025623-62.2017.8.24.0000, da capital, rel. des. Hélio do Val-
le Pereira, julgado em 09/05/2019). rEcUrSo coNHEcido E ProVido. (ac 
0331588-15.2015.8.24.0023, rel. carlos adilson Silva, j. 25-05-2021) Grifei.
conforme demonstrado pelos julgados acima, a cassação de reserva remu-
nerada de ex-militar que poderia ter sido antes demitido é algo lógico e ple-
namente possível. Seria até mesmo contraditório que o servidor, logrando a 
inativação antes da sanção disciplinar, pudesse dessa maneira criar uma cau-
sa inusitada de imunidade. isso impediria que houvesse reação administrativa 
em desfavor do servidor que, no período que antecedesse a inativação, se 
dedicasse a algo contra o pundonor militar. Ele estaria acobertado de qualquer 
reação da fazenda Pública, visto que a iminente transferência para a reserva 
remunerada o isentaria de alguma forma de repreensão.
Outrossim, o regime próprio de previdência não tem perfil negocial. Ele é 
eminente estatutário. Ele possui o caráter de solidariedade no qual mesmo 
quem não deseje é obrigado a recolher contribuições pelo simples fato de 
ser servidor público. Quem é servidor público o integrará, porém quem 
perder a condição estará alijado do regime e do resguardo previdenciário.
Embora o regime próprio de previdência tenha caráter contributivo e de 
direito adquirido ao benefício (nos termos do artigo 5º, inciso XXXVi e ar-
tigo 40, caput, ambos da constituição federal), a penalidade de perda da 
função pública em razão de conduta incompatível com o mister praticada 
durante a atividade, retira a qualidade de servidor público pelo que é invi-
ável a manutenção da reserva remunerada às expensas do regime próprio. 
É que se garante o tempo de contribuição, mas não a condição de servidor 
público que lhe permite ser beneficiário do regime próprio. Do contrário, a 
finalidade da penalidade aplicada estaria prejudicada, tendo em vista que 
seu propósito é justamente excluir a condição de servidor público e todos 
os vínculos dela decorrentes.
Por outro lado, a lei nº 5.251/85, à época de concessão ao interessado, não 
autorizava a transferência para a reserva remunerada do militar que respon-
desse a processo disciplinar, conforme previsão do inciso i do § 2° do art. 102:
art. 102 - a transferência para a reserva remunerada, a pedido, será con-
cedida, mediante requerimento, ao Policial-Militar que contar no mínimo 30 
(trinta) anos de serviço.
(...)
• 2° - Não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pe-
dido, ao Policial-Militar que estiver:
i - respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição;
(sem destaque no original)
Nesse sentido, acertada foi a Manifestação Nº 006/2022-ProJUr/iGEPrEV 
(PaE 2021/1217912) quando observou que a legislação castrense aplicada 
à época da concessão da aposentadoria ao interessado, proibia a transfe-
rência para a reserva nessa situação, conforme determinava o §2º do art. 
102 do Estatuto Militar, o que denota o vício do ato praticado pela admi-
nistração Pública.
a administração pode e deve se utilizar de seu poder de autotutela, que a pos-
sibilita anular ou revogar, a qualquer tempo, seus próprios atos, quando eiva-
dos de nulidades. É o entendimento sumulado do Supremo Tribunal federal:
Súmula 473
a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá
-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
como se observa, os atos nulos não se convalidam nem pelo decurso do tem-
po. Sendo assim, a decretação da invalidade de um ato administrativo deve 
alcançar o momento de sua edição, ou seja, desde a sua origem, culminando 
com o desfazimento de todas as relações jurídicas que se originaram dele.
Nessa esteira, é importante destacar o que dispõe o artigo 68 da lei Es-
tadual nº 8.972/2020, que dispõe que a convalidação só poderá ocorre 
se preenchidos os seguintes requisitos: não acarretar lesão ao interesse 
público; não ensejar prejuízo a terceiros e o defeito for sanável. Sendo 
considerados sanáveis os vícios de competência ou de ordem formal.
No caso dos autos, o defeito é insanável e houve lesão ao interesse público.
a transferência para a reserva foi concedida em completa afronta ao princí-
pio da legalidade, que norteia toda a atividade administrativa, e consta ex-
pressamente na constituição federal de 1988, art. 37, caput, que dispõe:
art. 37. a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do distrito federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiên-
cia e, também, ao seguinte:
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(grifado)
considerando a ilegalidade do ato de reserva em questão, o mesmo deve 
ser anulado, com efeitos retroativos, visto que viciado desde a sua origem.
impende destacar que, embora seja de cinco anos o prazo para a adminis-
tração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis 
para os destinatários, contados da data em que foram praticados, o artigo 
67, § 1º, da lei Estadual 8.972/2020, dispõe que:
art. 67 É de cinco anos o prazo para a administração anular os atos admi-
nistrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, con-
tados da data em que foram praticados.
• 1º Havendo comprovada má-fé do destinatário, o prazo previsto no caput 
conta-se da data do conhecimento do ato pela autoridade competente para 
a sua anulação.
É de se observar a má-fé do interessado quando, ciente de que estava fi-
gurando como investigado no processo junto ao Conselho Justificante, pro-
tocolou proposta de transferência para a reserva remunerada a pedido. a 
má-fé do ex-militar evidencia-se ao lograr da inatividade antes da sanção 
disciplinar que o demitiu em razão de conduta incompatível com o mister 
praticado durante a atividade.
Nota-se que, no seq. 02, do PaE 2017/1217912, a autoridade competente 
para a anulação do ato, ou seja, a Presidência deste instituto tomou ciência 
do caso em 23/07/2019. Portanto, é possível a revisão do ato de concessão 
em comento pelo iGEPrEV, no exercício de autotutela, pois evidente está a 
má-fé do beneficiário da reserva ao solicitar seu pedido.
assim, o ato de transferência da reserva remunerada merece ser anulado, 
pois foi concedida de forma ilegal, nos termos do art. §2º do art. 102 da 
lei Estadual nº 5.251/85, vigente à época de sua concessão, violando o 
princípio da legalidade, disposto expressamente nos art. 5º, ii; 37, caput, 
todos da constituição federal de 1988.
ademais, é necessária a abertura de processo investigativo para se apu-
rar possível erro administrativo e apurar a conduta do agente público que 
analisou o pedido de transferência para a reserva remunerada em des-
conformidade com o que dispunha a lei vigente à época, caracterizando, 
inclusive, suposto ato de improbidade administrativa, previsto no art. 10, 
caput, e incisos i e Xii, da lei nº 8.429/1992.
desta feita, determino o que segue:
• Considerando que há informações de que o benefício havia sido apenas 
suspenso, determino a anulação da Portaria nº 1.150, de 04/04/2014, 
Boletim Geral - BG n° 92, de 20.05.2014, que transferiu para a reserva 
remunerada a.a.G.M., matrícula 506432501, com fundamento no artigo 
67, §1º, da lei Estadual nº 8.972/2020; Súmula 473 do STf; art. §2º, inciso 
i, art. 102 da lei Estadual nº 5.251/85, vigente à época da transferência;
• Após a anulação da Portaria referida, que haja a notificação de A.A.G.M. 
para fins de cientificá-lo sobre a anulação e sobre a possibilidade de re-
querer, caso queira, a emissão de certidão de Tempo de contribuição para 
utilização em outro regime de previdência social;
• Após, encaminhar os autos à PROJUR para que promova o levantamento, 
dos últimos 05 (cinco) anos, dos valores de reserva remunerada recebidos 
indevidamente pelo interessado, para fins de buscar judicialmente o res-
sarcimento dos valores ao erário;
• Considerando que os fatos foram levados ao conhecimento desta Presi-
dência, considerando que não há comissão permanente de procedimen-
to administrativo nesta autarquia Previdenciária, determino a abertura 
de Sindicância investigativa, nos termos do art. 105, §1º, lei Estadual 
8.972/2020, com o fim de apurar possível erro administrativo e apurar a 
conduta do agente público que analisou o pedido de transferência para a 
reserva remunerada em desconformidade com o que dispunha a lei vigen-
te à época (inciso i do art. §2º do art. 102 da lei Estadual nº 5.251/85), 
caracterizando, inclusive, suposto ato de improbidade administrativa, pre-
visto no art. 10, caput, e incisos i e Xii, da lei nº 8.429/1992;
• Encaminhar cópia dos autos e do anexo ao Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará para que apure a conduta dos servidores daquele órgão e os motivos 
do envio ao iGEPrEV da Proposta de reserva nº 034/2013–ScP/dP, de 
21/11/2013, em afronta ao inciso i do art. §2º do art. 102 da lei Estadual 
nº 5.251/85, vigente à época, uma vez que já havia sido instalado, em 
16/07/2013, Conselho de Justificação para apuração da permanência ou 
não do então TEN CEL QOBM A.A.G.M., nas fileiras do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará;
• Sem prejuízo do cumprimento do item 04, encaminhar cópia do caso ao 
Ministério Público do Estado do Pará para as providências que entender 
cabíveis, considerando as atribuições para atuar na defesa do patrimô-
nio público e da moralidade administrativa, inclusive no âmbito penal; e 
considerando as atribuições das Promotorias de Justiça de defesa do Pa-
trimônio Público e da Moralidade administrativa (art. 25 da resolução nº 
020/2013-cPJ). 
Belém/Pa, 25 de agosto de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 840696

.

.

diÁria
.

Portaria nº 623 de 16 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 
2022/1015466 (PaE), de 10/08/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento e concessão de diárias.

rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a viajarem a esta cidade 
Belém/Pa (Sede do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará), no 
dia 19/08/2022, a fim de participarem de reunião de alinhamento institucional: 

serVidores MatrÍcULa carGo/FUNÇÃo LotaÇÃo

danilo Wesley Maciel Souza 5963530/1 Técnico Previdenciário a Núcleo regional de castanhal/Pa

Gabrielle letícia ferreira 
lopes 5917623/3 Técnico Previdenciário a Núcleo regional de castanhal/Pa

luiz ricardo Teixeira Barbosa 
lopes 5897728/3 Técnico Previdenciário a Núcleo regional de castanhal/Pa

adriano Gualtiero Tonetti 57200939/3 Técnico Previdenciário a Núcleo regional de abaetetuba/Pa

Bianca araújo de oliveira 
Pereira 5914819/2 Técnico Previdenciário a Núcleo regional de abaetetuba/Pa

Jordana de carvalho e Souto 5963002/1 Técnico Previdenciário a Núcleo regional de abaetetuba/Pa

Viviane Sousa corrêa 5921408/2 Técnico Previdenciário a Núcleo regional de capanema/Pa

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

Protocolo: 840440
Portaria nº 624 de 16 de aGosto de 2022
o diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará – iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto 
Governamental de 08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 09/07/2020.
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 
2022/1025117 (PaE), de 11/08/2022.
rESolVE:
 i – aUToriZar o servidor ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da 
Silva, matrícula nº 5945964/2, ocupante do cargo de Presidente, a viajar a 
cidade de São Paulo/SP, no período de 21/08/2022 a 27/08/2022, a fim de 
desenvolver suas atividades funcionais na referida cidade.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 06 e ½ (seis 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, 16 de agosto de 2022.
fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará

Protocolo: 840441

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 625 de 16 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 da PorTaria N° 249/2020, de 17/07/2020, 
publicada no doE n° 34.287, de 21/07/2020, que instituiu no âmbito 
do iGEPrEV, a comissão Setorial para implementação do Processo 
administrativo Eletrônico - PaE;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 436/2021, de 26/07/2021, 
publicada no doE n° 34.653, de 29/07/2021, que substituiu o cogestor 
Setorial na comissão Setorial para implementação do Processo 
administrativo Eletrônico – PaE;
CONSIDERANDO, por fim, a disposição nos autos do Processo Administra-
tivo Eletrônico n° 2022/1019782 (PaE), de 11/08/2022, que trata sobre a 
nova substituição da função de cogestor Setorial na comissão Setorial para 
implementação do Processo administrativo Eletrônico - PaE;
 rESolVE:
i – SUBSTiTUir a servidora Juliana Moraes de alcântara, matrícula 
n° 5956731/1, ocupante da função de assistente administrativo, pela 
servidora cristiane Gaia ranieri, matrícula n° 5963003/1, ocupante da 
função de Técnico em Gestão de informática, como cogestor Setorial 
na comissão Setorial para implementação do Processo administrativo 
Eletrônico (PaE), constituída pela Portaria nº 249/2020, de 17/07/2020, 
publicada no doE nº 34.287, de 21/07/2020 e alterada pela PorTaria N° 
436/2021, de 26/07/2021, publicada no doE n° 34.653, de 29/07/2021.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 16 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 840748
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ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata da Portaria 160 de 26 de Julho de 2022 publicada no doe 
Nº 35.060 de 28 de Julho de 2022 – designação. Protocolo nº 32945.
onde se lê: período de 01/08 a 30/08/2022
Leia-se: 01/08 a 15/08/2022.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino.
errata da Portaria 161 de 26 de Julho de 2022 publicada no doe 
Nº 35.060 de 28 de Julho de 2022 – designação. Protocolo nº32945.
onde se lê: período de 01/08 a 30/08/2022
Leia-se: 01/08 a 15/08/2022.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino.

Protocolo: 840351

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 004/2022
data da autorização: 16/08/2022.
contratada: EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda-ME / 
cNPJ: 26.855.539/0001-16
Valor Total: r$ 3.700,00
objeto: a participação dos servidores da EGPa no coNGrESSo dE EXcE-
lÊNcia EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS promovido pela Em-
presa EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda, nos dias 24 a 26/08/2022, 
com carga horário total de 24h/aula, em Goiânia/Go;
fundamento legal: art. 25, ii, c/c art. 13, Vi da lei 8.666/93
Processo: 2022/903631
WilSoN lUiZ alVES fErrEira - diretor Geral

Protocolo: 840668

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 004/2022
a diretora Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará – 
EGPa, no uso de suasatribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBili-
dadE dE liciTaÇÃo N° 004/2022, como fundamento legal art. 25, ii, c/c 
art. 13, Vi da lei 8.666/93
Belém, 16 de agosto de 2022.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira - diretor Geral

Protocolo: 840672

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº.  176 de 16 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 o Processo nº 2022/540671,
rESolVE:
i - iNTErroMPEr, por motivo de superior interesse público, a partir de 
16/08/2022 o período de usufruto de férias do servidor HElVio MorEira 
arrUda, matrícula nº 5921161/6, diretor do desenvolvimento de Programas 
Estratégicos Governança Pública, relativas ao período aquisitivo de 01/08/2021 
a 31/07/2022, lotado nesta EGPa, concedidas através da Portaria nº 159 de 
26/07/2022, publicada no doE nº 35.060 de 28/07/2022.
ii - dESiGNar o usufruto residual das férias para o período de 21/11 a 05/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 840344

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria nº 1.717 de 11 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:
art. 1º. dESiGNar os servidores, carloS alBErTo JorGE dE oliVEira 
JUNior, Gerente fazendário, identidade funcional nº. 5902483/4 e rUi 
GUilHErME PErEira da coSTa, assistente fazendário, identidade fun-
cional nº. 2380/1, ambos lotados na Escola fazendária/cdP, para atuarem, 
respectivamente como fiscal Titular e fiscal Substituto, do contrato nº. 
056/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/
SEfa e aNaX BraSil coMÉrcio E SErViÇoS lTda.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 840317

atos do triBUNaL adMiNistratiVo 
de recUrsos FaZeNdÁrios

Portaria nº 002 de 16 de aGosto de 2022
a PrESidENTE do TriBUNal adMiNiSTraTiVo dE rEcUrSoS faZENdá-
rioS, no uso da competência que lhe é conferida pelo art. 83, ii da lei nº 
6.182 de 30 de dezembro de 1998 c/c art. 12, XXVii do decreto n. 3.578, 
de 28 de julho de 1999 (regimento interno deste Tribunal), e
considerando que no contexto da gestão estratégica, o ato de agradecer e elo-
giar se constitui um importante instrumento no processo de transformação.
r E S o l V E:
art. 1º – reconhecer e conceder menção de aGradEciMENTo E EloGio 
à estagiária MoNiQUE VaScoNcEloS cardoSo, identidade funcional n. 
05958968/1, como forma de reconhecimento pelo esforço diante dos desa-
fios que surgiram e foram desenvolvidos no âmbito do Tribunal Administra-
tivo de recursos fazendários – Tarf, exercendo-as sempre com dedicação, 
zelo, qualidade e eficiência, demonstrando profundo comprometimento 
com a missão fazendária.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete da Presidência do Tribunal administrativo de recursos fazendá-
rios, em 17 de agosto de 2022.
lÍria KÉdiNa cUiMar dE SoUSa E MoraES
Presidente do Tarf

Protocolo: 840498
GaBiNete do secretÁrio

Portaria nº 470 de 11 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor lUiZ fErNaNdo aMaral BoTElHo, auditor fis-
cal de receitas Estaduais, id func nº 1201/2, lotado na cEcoMT de itin-
ga, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 10/06/2022 a 
08/08/2022, correspondentes ao triênio de 08/02/1997 a 07/04/2000.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria nº 467 de 11 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora Maria dE faTiMa frEiTaS PiNHEiro, analista 
fazendário, id func nº 103764/2, lotada na célula de Gestão de Pessoas/
dad, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 01/08/2022 
a 29/09/2022, correspondentes ao triênio de 01/03/2016 a 28/06/2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria nº 472 de 12 de aGosto de 20280
coNcEdEr a servidora roSaNa EliNE dE araUJo E SilVa MElo, auxi-
liar de administração, id func nº 3251195/1, lotada na cEraT de aba-
etetuba, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/08/2022 
a 30/08/2022, correspondentes ao triênio de 19/05/2016 a 18/05/2019.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria nº 481 de 12 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor MaNoEl aNToNio ValENTE riBEiro, fiscal de re-
ceitas Estaduais, id func nº 47139/1, lotado na cEraT de abaetetuba, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, 
correspondentes ao triênio de 22/05/2005 a 21/05/2008.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria nº 479 de 12 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora liGYa Maria aGriPYNo dE alcaNTara, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5569966/1, lotada na cEcoMT, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 05/08/2022 a 03/09/2022, 
correspondentes ao triênio de 26/11/2014 a 25/11/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria nº 471 de 12 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor fErNaNdo JoSE BENTES da coSTa NUNES, ana-
lista fazendário, id func nº 5539390/1, lotado na cEcoMT, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 28/09/2022 a 27/10/2022, correspon-
dentes ao triênio de 27/08/2002 a 26/08/2005.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria nº 472 de 12 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora Nadia Socorro PaNToJa SoarES SoUZa, digi-
tador, id func nº 3311538/2, lotada na cEcoMT, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 12/09/2022 a 11/10/2022, correspondentes ao tri-
ênio de 01/04/2011 a 31/03/2014.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria nº 476 de 12 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor SaliM BEcHara rESQUE filHo, auxiliar opera-
cional fazendário, id func nº 5108691/1, lotado na cEraT de Marituba, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, 
correspondentes ao triênio de 10/11/2007 a 09/11/2010.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria nº 475 de 12 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor NEMiaS carValHo da SilVa, Motorista fazendá-
rio, id func nº 5059321/2, lotado na cEcoMT de Gurupí, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, correspon-
dentes ao triênio de 10/07/1999 a 09/07/2002.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria nº 478 de 12 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor lUiZ aUGUSTo BriTo dE carValHo, assistente 
administrativo, id func nº 3250334/1, lotado na cEcoMT de itinga, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 15/08/2022 a 13/09/2022, 
correspondentes ao triênio de 17/02/2004 a 16/02/2007.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
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Portaria nº 474 de 12 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora aUrElia loUrdES aQUiNo da SilVa, assistente 
administrativo, id func nº 3248267/1, lotado na cEcoMT de Gurupí, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, 
correspondentes ao triênio de 14/03/2000 a 13/03/2003.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria nº 483 de 12 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora HEliaNE XaViEr PErEira liMa, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5128781/2, lotada na cEEaT de iPVa e 
iTcd, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 08/09/2022 a 
07/10/2022, correspondentes ao triênio de 11/05/2011 a 10/05/2014.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria nº 473 de 12 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor EdriK ciNTra SoaNE, fiscal de receitas Esta-
duais, id func nº 5914795/1, lotado na célula de análise e controle das 
obrigações acessórias/daif, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 08/09/2022 a 07/10/2022, correspondentes ao triênio de 17/02/2001 
a 16/02/2004.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria nº 477 de 12 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora MicHEliNE MErcES lEal, assistente administrati-
vo, id func nº 57213103/1, lotada na cEEaT de Substituição Tributária, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 16/08/2022 a 14/09/2022, 
correspondentes ao triênio de 19/02/2012 a 18/02/2015.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria nº 482 de 12 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor PaUlo SErGio dE MElo GoMES, fiscal de recei-
tas Estaduais, id func nº 5096944/1, lotado na cEEaT de iPVa e iTcd, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 16/08/2022 a 14/09/2022, 
correspondentes ao triênio de 01/09/2013 a 31/08/2016.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
Portaria nº 1501 de 18 de JULHo de 2022
dESiGNar a servidora BrENda MoNTEiro BaTalHa, id func nº 
51855666/2, Técnico em Gestão de obras Públicas, para responder pela 
célula de Gestão de recursos Materiais/dad, no período de 29/06/2022 a 
13/07/2022, por motivo de férias, da titular SilVia SoUZa NaSciMENTo 
fErrEira, coordenador fazendário, id func nº 3891/1.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1617 de 03 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 15 (quinze) dias, a contar de 14/07/2022, do gozo das 
férias da servidora SilVia SoUZa NaSciMENTo fErrEira, assistente 
administrativo/coordenador fazendário, id func nº 3891/1, lotada na 
célula de Gestão de recursos Materiais/dad, concedidas pela Portaria nº 
828 de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.957 de 04/05/2022, referente 
ao exercício de 13/06/2020 a 12/06/2021, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1619 de 03 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 14 (quatorze) dias, a contar de 20/07/2022, do gozo das 
férias da servidora carla THaiS da coSTa MENdES, Gerente fazendário, 
id func nº 5266122/3, lotada na diretoria de fiscalização, concedidas 
pela Portaria nº 1054 de 01/06/2022, publicada no doE nº 34.992 de 
02/06/2022, referente ao exercício de 01/06/2021 a 31/05/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1620 de 03 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 16 (dezesseis) dias, a contar de 01/08/2022, do gozo 
das férias da servidora SiMoNE GUiMaraES rocHa XErfaN, fiscal de 
receitas Estaduais/Gerente fazendário, id func nº 5914917/3, lotada na 
célula de Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização/
dfi, concedidas pela Portaria nº 1054 de 01/06/2022, publicada no 
doE nº 34.992 de 02/06/2022, referente ao exercício de 29/07/2020 a 
28/07/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 
de 26/09/2022 a 11/10/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1621 de 03 de aGosto de 2022
coNcEdEr 180 (cento e oitenta) dias, de licença para Tratamento de Saú-
de, a servidora Maria da GraÇa TEiXEira liMa, auditor fiscal de recei-
tas Estaduais, id func nº 5570255/1, lotada na corregedoria fazendária, 
no período de 20/04/2022 a 16/10/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1641 de 04 de aGosto de 2022
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor ViTor 
HUGo GalVao ViEira, id func nº 5888281/2, fiscal de receitas 
Estaduais/coordenador fazendário, lotado na célula de análise e controle 
da arrecadação/daif, para serem usufruídas no período de 18/08/2022 a 
15/08/2022, em virtude da interrupção das férias referente ao exercício 
de 29/07/2018 a 28/07/2019, pela Portaria nº 1070 de 21/08/2020, 
publicada no doE n° 34.407 de 16/11/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Portaria nº 1642 de 04 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 19 (dezenove) dias, a contar de 29/07/2022, do gozo das 
férias do servidor Walcir MarÇal NoGUEira, auditor fiscal de receitas 
Estaduais/diretor fazendário, id func nº 5519888/1, lotado na célula de 
Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização/dfi, 
concedidas pela Portaria nº 1054 de 01/06/2022, publicada no doE nº 34.992 
de 02/06/2022, referente ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1643 de 04 de aGosto de 2022
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor EdUardo 
caMPoS iKETaNi, id func nº 5914758/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
lotado na diretoria de Tecnologia da informação, para serem usufruídas no 
período de 19/07/2022 a 16/08/2022, em virtude da interrupção das férias 
referente ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021, pela Portaria nº 1262 de 
22/06/2022, publicada no doE n° 35.036 de 06/07/2022
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1644 de 04 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 25 (vinte e cinco) dias, a contar de 08/07/2022, do gozo 
das férias da servidora Maria JoSE aNdradE dE araUJo, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5203899/2, lotada na corregedoria 
fazendária, concedidas pela Portaria nº 828 de 04/05/2022, publicada no 
doE nº 34.957 de 04/05/2022, referente ao exercício de 06/08/2020 a 
05/08/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 
de 28/12/2022 a 16/01/2023.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1650 de 05 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 15 (quinze) dias, a contar de 19/07/2022, do gozo das 
férias do servidor PaUlo roBErTo PaiVa dE oliVEira, Técnico em 
administração e finanças/diretor fazendário, id func nº 584235/2, lotado 
na diretoria de Gestão contábil e fiscal, concedidas pela Portaria nº 1054 
de 01/06/2022, publicada no doE nº 34.992 de 02/06/2022, referente ao 
exercício de 01/11/2020 a 31/10/2021, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1651 de 05 de aGosto de 2022
dESiGNar a servidora SElMa lUcia MoNTEiro SilVa, id func nº 
5052599/4, Técnico, em substituição a servidora TaNYa roSalEM PE-
rEira fErraro, id func nº 27979/1, Gerente fazendário, no período de 
01/06/2022 a 30/06/2022, por motivo de licença Saúde.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1652 de 05 de aGosto de 2022
dESiGNar o servidor diValdo VErdEroSa doS SaNToS, id func nº 
2007398/3, assistente administrativo, em substituição a servidora TaNYa 
roSalEM PErEira fErraro, id fun nº 27979/1, Gerente fazendário, no 
período de 01/07/2022 a 30/07/2022, por motivo de licença Saúde.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1653 de 08 de aGosto de 2022
TorNar SEM EfEiTo, a Portaria nº 1510 de 19/07/2022, publicada no 
doE nº 35.060 de 28/07/2022, que concedeu licença Saúde, ao servidor 
GildEMar HENriQUE da foNSEca, id func nº 5703603/1, Motorista 
fazendário, lotado na cEraT de altamira, no período de 26/03/2022 a 
23/06/2022, em virtude de duplicidade de portaria.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1654 de 05 de aGosto de 2022
dESiGNar a servidora SaNdra Maria liMa ViEira, id func nº 3208354/1, 
Economista, em substituição a servidora TaNYa roSalEM PErEira fErra-
ro, id func nº 27979/1, Gerente fazendário, no período de 31/07/2022 a 
29/08/2022, por motivo de licença Saúde.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1655 de 05 de aGosto de 2022
EXclUir dos efeitos da Portaria nº 1348 de 06/07/2022, publicada no 
doE nº 35.040 de 11/07/2022, que concedeu férias aos servidores 
desta Secretaria para o mês de agosto/2022, o nome do servidor lUcaS 
SaVEGNaGo dE SoUZa, id func nº 5914763/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na diretoria de Tecnologia da informação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1656 de 05 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 18 (dezoito) dias de férias, ao servidor lUcaS SaVEGNaGo 
dE SoUZa, id func nº 5914763/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
lotado na diretoria de Tecnologia da informação, para serem usufruídas no 
período de 07/11/2022 a 271/2022, referentes ao exercício de 29/07/2020 
a 28/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1657 de 05 de aGosto de 2022
alTErar, na Portaria nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 
de 11/07/2022, o período de gozo de férias da servidora SaNdra Maria 
lEao MorEira, id func nº 54267/3, fiscal de receitas Estaduais/Gerente 
fazendário, lotada na cEEaT de Grandes contribuintes, do período de 
01/08/2022 a 30/08/2022 para o período de 04/08/2022 a 02/09/2022, 
referente ao exercício de 11/05/2021 a 10/05/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
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Portaria nº 1658 de 05 de aGosto de 2022
aUToriZar, 23 (vinte e três) dias de gozo de férias ao servidor 
VirGilio GoMES da SilVa JUNior, id func nº 5914935/1, fiscal de 
receitas Estaduais/coordenador fazendário, lotado na cEcoMT de 
Portos e aeroportos, para serem usufruídas no período de 12/09/2022 a 
04/10/2022, em virtude da interrupção das férias referente ao exercício de 
29/07/2018 a 28/07/2019, pela Portaria nº 21 de 06/01/2020, publicada 
no doE n° 34.083 de 08/01/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1667 de 08 de aGosto de 2022
forMaliZar a iNTErrUPÇÃo de 29 (vinte e nove) dias, a contar de 
02/06/2022, do gozo das férias da servidor) alcirEMa MaGalHaES 
BarBoSa, fiscal de receitas Estaduais, id func nº 45551/1, lotada na UEcoMT 
de Vila do conde, concedidas pela Portaria nº 828 de 04/05/2022, publicada 
no doE nº 34.957 de 04/05/2021, referente ao exercício de 22/05/2021 a 
21/05/2022, as quais ficam para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1684 de 09 de aGosto de 2022
EXclUir dos efeitos da Portaria nº 1348 de 06/07/2022, publicada no 
doE nº 35.040 de 11/07/2022, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de agosto/2022, o nome do servidor carloS 
BaTiSTa doS SaNToS JUNior, id func nº 5914752/1, fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na cEcoMT de itinga.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1685 de 09 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor carloS BaTiSTa doS 
SaNToS JUNior, id func nº 5914752/1, fiscal de receitas Estaduais, lota-
do na cEcoMT de itinga, para serem usufruídas no período de 01/11/2022 
a 30/11/2022, referentes ao exercício de 29/07/2021 a 28/07/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1686 de 09 de aGosto de 2022
alTErar, na Portaria nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 
de 11/07/2022, o período de gozo de férias do servidor ilYicH daNTaS 
diNiZ, id func nº 5914718/1, auditor fiscal de receitas Estaduais/
coordenador fazendário, lotado na cEraT de Belém, do período de 
16/08/2022 a 25/08/2022 para o período de 11/08/2022 a 25/08/2022, 
referente ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1687 de 09 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 20 (vinte) dias, a contar de 11/08/2022, do gozo das férias 
do servidor JENNEr oliVEira riBEiro, Motorista/Secretário de Gabinete, 
id func nº 54180142/2, lotado no Gabinete do Secretário de Estado da 
fazenda, concedidas pela Portaria nº 1348 de 06/07/2022, publicada no 
doE nº 35.040 de 11/07/2022, referente ao exercício de 17/01/2021 a 
16/01/2022, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1688 de 09 de aGosto de 2022
EXclUir dos efeitos da Portaria nº 623 de 31/03/2022, publicada no doE nº 
34.923 de 06/04/2022, que concedeu férias aos servidores desta Secretaria 
para o mês de maio/2022, o nome da servidora Maria BENEdiTa PiNHEiro, 
id func nº 3248860/1, assistente fazendário, lotada na cEcoMT.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1690 de 09 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, à servidora Maria BENEdiTa Pi-
NHEiro, id func nº 3248860/1, assistente fazendário, lotada na cEcoMT, 
para serem usufruídas no período de 01/11/2022 a 30/11/2022, referentes 
ao exercício de 03/05/2021 a 02/05/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1693 de 10 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 15 (quinze) dias, a contar de 26/07/2022, do gozo das 
férias do servidor PaUlo MiGUEl Garcia caMara, analista fazendário, 
id func nº 6063080/3, lotado na célula de Gestão de recursos Materiais/
dad, concedidas pela Portaria nº 1054 de 01/06/2022, publicada no 
doE nº 34.992 de 02/06/2022, referente ao exercício de 29/06/2021 a 
28/06/2022, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1694 de 10 de aGosto de 2022
dESiGNar a servidora Maria ElMa corrEa da coSTa, id func nº 
3247716/1, assistente administrativo, em substituição a servidora iVETE 
GoNÇalVES dE araUJo, id func nº 3252140/1, Secretário de Gabinete, 
no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, por motivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1695 de 10 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 12 (doze) dias de férias, referentes ao 1° período, à servido-
ra Maria NEYara dE aNdradE MoUra, id func nº 5858003/1, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, lotada na diretoria de arrecadação e infor-
mações fazendárias, para serem usufruídas no período de 01/08/2022 a 
12/08/2022, referentes ao exercício de 13/05/2021 a 12/05/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Portaria nº 1696 de 10 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 18 (dezoito) dias de férias, referentes ao 2° período, à servi-
dora Maria NEYara dE aNdradE MoUra, id func nº 5858003/1, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, lotada na diretoria de arrecadação e infor-
mações fazendárias, para serem usufruídas no período de 13/10/2022 a 
30/10/2022, referentes ao exercício de 13/05/2021 a 12/05/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria nº 1697 de 10 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 09 (nove) dias, a contar de 25/07/2022, do gozo das 
férias do servidor carloS alBErTo carValHo cardoSo, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 3311368/2, lotado na cEraT de capanema, 
concedidas pela Portaria nº 1054 de 01/06/2022, publicada no doE nº 
34.992 de 02/06/2022, referente ao exercício de 22/04/2021 a 21/04/2022, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 840670

.

.

errata
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração
errata da Portaria nº 1723 de 11 de agosto de 2022, publicada 
no doe nº 35.078, de 16/06/2022.
Servidora: alfrEdiNa dE MiraNda TEiXEira.
onde se lê : GUrUPi – iTiNGa – GUrUPi.
agora leia – se: alÇa Viária – iTiNGa – alÇa Viária.

Protocolo: 840355

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 6º
contrato: 047/2017/SEfa
data da assinatura: 11/08/2022.
Vigência: 29/08/2022 á 28/02/2023
da fundamentação legal: fundamento no art. 57, inciso ii, da lei n° 
8.666/93 por meio da Manifestação Jurídica nº 312/2022/coNJUr.
do objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 180 (cento 
e oitenta) dias, com início em 29 de agosto de 2022 e término em 28 de 
fevereiro de 2023.; reajustar os valores para o período 2022/2023.
 orçamento: 170106.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.40
fonte de recursos: 0176
Valor Total do 180 dias: r$ 89.004,96
contratado: SErViÇo fEdEral dE ProcESSaMENTo dE dadoS – SEr-
Pro, empresa pública, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 33.683.111/0001-07, 
sediada no SGaN, Quadra 601, Módulo V, Edifício-Sede, asa Norte, Brasí-
lia/df, cEP 70.836-900
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 840567

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria nº 1734 de 11 de agosto de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias ao 
servidor Mario cESar HollaNda caMPoS, nº 0591476501, aUdiTor-a, 
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE alTaMira, 
objetivo de atender solicitação da dfi conforme, no período de 11.08.2022 
à 13.08.2022, no trecho altamira - Uruará - altamira.
Portaria Nº1737 de 12 de agosto de 2022 autorizar 2 e 1/2  di-
árias ao servidor GildEMar HENriQUE da foNSEca, nº 0570360301, 
MoToriSTa faZENdario, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo 
TriBUTária dE alTaMira, objetivo de conduzir veículo, no período de 
11.08.2022 à 13.08.2022, no trecho altamira - Uruará - altamira.
Portaria nº 1738 de 12 de agosto de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias a 
servidora SilVia SoUZa NaSciMENTo fErrEira, nº 0000389101, coor-
dENador faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 
objetivo de vistoria na unidade cEcoMT iTiNGa, no período de 12.08.2022  
à  14.08.2022, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria nº 1739 de 12 de agosto de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
a servidora BrENda MoNTEiro BaTalHa, nº 5185566602, TEcNico EM 
GESTÃo dE oBraS PUBlicaS, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTE-
RIAIS, objetivo de fiscalização da obra de reforma e ampliação das guaritas 
de entrada e saída, no período de 12.08.2022  à  14.08.2022, no trecho 
Belém - itinga - Belém.

Protocolo: 840358
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oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000937 de 16/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005456/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: Jose Gomes dos Santos – cPf: 511.811.182-04
Marca: HoNda/ciTY HaTcH ToUriNG NEW cVT 1.5 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000939 de 16/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005582/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: Pedro Jose Nascimento de oliveira – cPf: 564.600.662-72
Marca: VW/Gol MPi 1.0 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000941 de 16/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005583/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: laercio Junior Pinheiro Monteiro – cPf: 330.613.002-87
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2 EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000935 de 16/08/2022 - 
Proc n.º 002022730004825/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: fernando Gomes de Sousa – cPf: 012.821.112-13
Marca: NiSSaN/KicKS adVaNcE cVT P.PlUS 1.6 flEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004547, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005585/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: Klivaldo Upinambas cardoso dos Santos – cPf: 304.893.932-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa PlS15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f37N8160609
Portaria n.º202204004549, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005417/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcelo cristo Nunes – cPf: 329.635.132-91
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol MPi/Pas/automovel/9BWaG45U8PT027755
Portaria n.º202204004551, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005581/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos aurelio Sena dos Santos – cPf: 299.896.122-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG226292
Portaria n.º202204004553, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005539/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: Sergio luis de Souza almeida – cPf: 199.471.192-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol MPi/Pas/automovel/9BWaG45UXPT052835
Portaria n.º202204004555, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005535/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 da Silva correa – cPf: 094.850.152-91
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 10/Pas/automovel/94dBfaN17GB202033
Portaria n.º202204004557, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005540/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: Katia flexa Jansen – cPf: 637.413.262-91
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWdG45U7NT076102
Portaria n.º202204004559, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005538/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: izaias agripino de abreu reis – cPf: 023.774.972-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl48U0KB254990
Portaria n.º202204004561, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005596/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Emilio Moraes de Souza – cPf: 207.618.722-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BT8G2090228

Portaria n.º202204004563, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005543/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: Murilo rogerio Melo alves – cPf: 015.444.902-40
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ0lP062041
Portaria n.º202204004565, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005297/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: Salim Jorge Barata – cPf: 108.797.222-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U5MT041992
Portaria n.º202204004567, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005580/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: Waltrin Nascimento Pantoja – cPf: 088.619.352-49
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE Tl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U3HT038742
Portaria n.º202204004569, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005542/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 Maria da cruz Nascimento – cPf: 090.150.942-68
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z9K4022481
Portaria n.º202204004571, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005545/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Goncalves Pinheiro – cPf: 430.117.642-04
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z4Ka500837
Portaria n.º202204004573, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005547/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: caio otavio lobato Maciel – cPf: 029.318.102-07
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U7NT053583
Portaria n.º202204004575, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005492/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: rafael de Souza lemos – cPf: 380.866.622-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl48U0KB255050
Portaria n.º202204004577, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005490/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: danielle cristina Viana dos Santos – cPf: 838.360.472-68
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U8MT034846
Portaria n.º202204004579, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005560/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Nonato de carvalho – cPf: 165.282.473-15
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Ha XS15/Pas/automovel/9BrKc3f31P8201073
Portaria n.º202204004581, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005578/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: Silvio Jorge Macedo costa – cPf: 607.783.852-72
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z3Ka501848
Portaria n.º202204004583, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005579/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose de Nazare Barros damasceno – cPf: 227.548.812-04
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18a lTZ/Pas/automovel/9BGJc6920KB121855
Portaria n.º202204004585, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005567/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: cleiton Melo das Neves – cPf: 641.090.462-20
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS48V0KG221730
Portaria n.º202204004587, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005562/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: Joel José Pereira campos – cPf: 108.847.502-72
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY lX cVT/Pas/automovel/93HGM6650GZ208738
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Portaria n.º202204004589, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005577/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: Joao Miranda de farias – cPf: 092.259.512-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XS 15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f34M8106084
Portaria n.º202204004591, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 102022730001932/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: Jocicleiton araujo da Silva – cPf: 716.133.402-06
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG278288
Portaria n.º202204004593, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005553/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: Sergio Herculano de Souza Santana – cPf: 334.016.322-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HM3391371
Portaria n.º202204004595, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005546/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 anaisse de oliveira – cPf: 355.955.742-91
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS adVaNcE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB119674
Portaria n.º202204004597, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005549/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 Barroso Sampaio – cPf: 184.974.202-25
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE0J0372592
Portaria n.º202204004599, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005375/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: alex roldão ferreira – cPf: 703.115.012-49
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS adVaNcE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB151804
Portaria n.º202204004601, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005590/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: Walber Wesley Pontes chaves – cPf: 569.386.162-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a lT/Pas/automovel/9BGEB76H0PB155805
Portaria n.º202204004603, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005563/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: claudia Maria da Silva Maia ribeiro – cPf: 605.479.442-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS aT/Pas/automovel/9BrB29BT3K2226127
Portaria n.º202204004605, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005459/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: Gilberto Gaia de carvalho – cPf: 298.391.222-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HM3391193
Portaria n.º202204004607, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 62022730001246/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: francinei antonio rodrigues da Silva – cPf: 945.414.262-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69l0EG277032
Portaria n.º202204004609, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005557/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ricardo Torres de oliveira – cPf: 158.309.932-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG159194
Portaria n.º202204004611, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005519/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: adriano Gomes diniz – cPf: 838.558.402-10
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3366777
Portaria n.º202204004613, de 16/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005460/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: Gilmara do Socorro assunção dos Santos – cPf: 331.276.542-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412UG5092754

Protocolo: 840462

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0728 de 16 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1032298.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, o servidor dENiS 
ricardo SilVa loPES, matrícula nº 55589714/1, para responder pela 
diViSÃo dE coNTrolE dE SalárioS, no período de 16.08.2022 a 
19.08.2022, em substituição a titular ciNTHYa MEdEiroS faro, matrícula 
nº 54191357/1, que se encontrará participando do curso E-social na admi-
nistração Pública em conformidade com o manual simplificado S-10/2021 
e aspectos da GfiP/SEfiP 8.4, na cidade de São Paulo - SP.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 16.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 840463
Portaria nº 779, de 16 de aGosto de 2022
dispõe sobre criação da coordenação Estadual da de atenção integral à 
Saúde das Pessoas Privadas de liberdade (cEaiSP), no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS).
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 a necessidade de reintegração social das pessoas privadas 
de liberdade por meio da educação, do trabalho e da saúde, de acordo com 
a lei de Execução Penal nº 7.210, de 11 de julho de 1984;
considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências;
considerando a lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a 
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental;
considerando o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regula-
menta a lei nº 8.080, de 1990;
considerando a portaria interministerial nº 1 de 02 de janeiro de 2014, 
que institui a Política Nacional de atenção integral à Saúde das Pessoas 
Privadas de liberdade no Sistema Prisional (PNaiSP) e prevê a inclusão da 
população penitenciária no SUS, garantindo que o direito à cidadania se 
efetive na perspectiva dos direitos humanos;
considerando a Portaria nº 1.602 de 31 de julho de 2014, que aprova a adesão 
do Estado do Pará à PNaiSP no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
considerando os princípios constitucionais e a responsabilidade do Estado 
pela custódia das pessoas e a autonomia do arranjo interfederativo no 
campo da saúde pública e da justiça;
considerando que é responsabilidade do SUS oferecer suporte técnico e 
operacional para o desenvolvimento de práticas preventivas e atenção pri-
mária de caráter geral referente a ações e serviços de saúde, bem como o 
acesso aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos; e
considerando que já existe um Grupo de trabalho que atua desde 2019 nas 
pautas voltadas às Pessoas privadas de liberdade na SESPa;
rESolVE:
artigo 1º instituir a coordenação Estadual de atenção integral à Saúde das 
Pessoas Privadas de liberdade no Sistema Prisional (cEaiSP).
art. 2º Entende-se por pessoas privadas de liberdade no sistema prisional 
aquelas com idade superior a 18 (dezoito) anos e que estejam sob a custó-
dia do Estado em caráter provisório ou sentenciados para cumprimento de 
pena privativa de liberdade ou medida de segurança, conforme previsto no 
decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (código Penal) e na lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984 (lei de Execução Penal).

caPÍtULo i
das competências;

art. 3º a coordenação Estadual de atenção integral à Saúde das Pessoas 
Privadas de liberdade no Sistema Prisional terá as seguintes competências:
a - executar, no âmbito da atenção básica, as ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde da população privada de liberdade, referenciada 
em sua pactuação;
b - coordenar e implementar a PNaiSP, no âmbito do seu território, respei-
tando suas diretrizes e promovendo as adequações necessárias, de acordo 
com o perfil epidemiológico e as especificidades regionais e locais;
c - Manter atualizado o plano de ação para implementação da PNaiSP 
junto com a Secretaria de Justiça e a administração Penitenciária-Pa, con-
siderando as questões prioritárias e as especificidades regionais, de forma 
contínua e articulada com o Plano de Saúde do Estado e instrumentos de 
planejamento e pactuação do SUS;
d - implantar e implementar protocolos de acesso e acolhimento como 
instrumento de detecção precoce e seguimento de agravos, viabilizando a 
resolutividade no acompanhamento dos agravos diagnosticados em parce-
ria com a equipe de Secretaria de administração Penitenciária-Pa;
e - prestar assessoria técnica e apoio institucional aos Municípios e às 
regiões de saúde no processo de gestão, planejamento, execução, monito-
ramento e avaliação da PNaiSP;
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f - desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de ca-
pacitação e educação permanente dos trabalhadores da saúde para a ges-
tão, planejamento, execução, monitoramento e avaliação de programas e 
ações no âmbito estadual ou distrital, consoantes a PNaiSP, respeitando as 
diversidades locais; e
g - promover, no âmbito de sua competência, as articulações intersetorial 
e interinstitucional necessárias à implementação das diretrizes da PNaiSP, 
bem como a articulação do SUS na esfera estadual;
h - coordenar as reuniões do grupo condutor da PNaiSP.

caPÍtULo ii
da estrutura

artigo 4° - a coordenação Estadual de atenção integral à Saúde das Pes-
soas Privadas de liberdade no Sistema Prisional terá equipe mínima com 
seguinte composição:
i - 1 coordenador de nível superior;
ii - 2 apoio administrativo( nível médio);
iii - 2 técnicos de nível superior

caPÍtULo iii
dos Níveis Hierárquicos

artigo 5 º - a coordenação Estadual de atenção integral à Saúde das 
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, ficará subordinada a 
diretoria da atenção integral a Saúde-dPaiS, que por sua vez, é vinculada 
a Secretaria adjunta de Gestão de Política de Saúda-SaPS, da Secretaria 
de Estado de Saúde Pública do Pará.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Em 16 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 840310
Portaria nº 778 de 12 de agosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais e,
considerando a necessidade de nomear servidores para atuarem como 
agente de desenvolvimento e capacitação – adc, cujo papel será interme-
diar a comunicação entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa 
e a Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPa.
r e s o l v e:
1. - designar o servidor luciano da costa cavalcanti, matricula nº 
5966063/1, cargo de Pedagogo, para atuar como adc suplente junto à 
EGPa, na ausência do titular, José Henrique cardoso de Paula.
2. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Em 12 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 840301
Portaria N° 227 de 16 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos/convênios administrativos, nos termos do art. 58, inciso iii 
e art. 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013 e o item ViX da cláusula Terceira – do contrato assistencial nº 
04/2019, efetivado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado 
de Saúde Pública e a Associação Beneficente São José;
coNSidEraNdo a Portaria nº 141 de 04 de dezembro de 2020, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.427 de 07 de Dezembro de 2020, sob 
o protocolo de nº 609380 que instituiu os membros da comissão de 
representantes da SESPa/3ºcrS e membros da comissão de representantes 
da Associação Beneficente São José.
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/624177, por meio de comunicação interna de 20 de Maio de 2022, 
no qual solicita substituição de membros da comissão representantes da 
SESPa/3º centro regional de Saúde.
resolve:
art. 1° Substituir Hernan augusto calcuchimac Guilherme Medina fernán-
dez por rita de cássia da Silva Paiva como membro Titular da comissão 
representante da SESPa/ 3º centro regional de Saúde.
Parágrafo único. a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato assistencial nº 04/2019, efetivado entre Estado, atra-
vés da Secretaria de Saúde e a Associação Beneficente São José, passa a 
ser composta pelos membros abaixo:
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/3º centro regional de Saúde:
- rita de cássia da Silva Paiva, Matrícula nº 54186174-2;
- Tenille Maria oliveira dos Santos, Matrícula nº 6402938-1.
Representantes da Associação Beneficente São José:
- Júlio césar lima rodrigues, rG nº 2437731 e cPf nº 598873972-53;
- Keniellry daris Pinheiro, rG nº 3041575 e cPf nº 017364212-80.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 840589

Portaria N° 01083 de 16 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/982580.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor BrUNo aMador dE MoraES MorEira, cargo 
aGENTE dE PorTaria, matrícula n° 55589791/1, da diViSÃo dE EXE-
cUÇÃo fiNaNcEira para o dEParTaMENTo dE ViGilÂNcia SaNiTária.
Portaria N° 01084 de 16 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/990542.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor raQUilENE SilVa corrEa, cargo aGENTE adMi-
NiSTraTiVo, matrícula n° 55587385/2, da diViSÃo dE dirEiToS E VaN-
TaGENS para a diViSÃo dE coNTrolE dE carGoS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 16.08.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 840617

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 996 de 16 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, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/989252;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 05.08.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora PaTrÍcia ErVEdoSa riBEiro Pi-
NHEiro, identidade funcional nº 5858453/2, ocupante do cargo de EN-
fErMEiro, lotada na Unidade Especial-abrigo João Paulo ii, 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. 16.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 840700

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
a PUBlicaÇÃo No doE N° 35.076 dE 12/08/2022, rEfErENTE a rESci-
SÃo do SErVidor lUiS daVi PErEira, MaTricUla Nº 5895432/4,car-
Go MoToriSTa,
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 16.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 840723

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores BiPartite.
secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa.

coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde do 
estado do ParÁ.

resolução nº 80, de 09 de agosto de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará – 
ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando a lei n º 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
- considerando o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
- considerando o regimento interno da ciB (resolução ciB nº 152, de 13 
de setembro de 2018) em seu artigo 25, Parágrafo Único, letra “a”, que 
define que a Comissão Intergestores Bipartite – CIB poderá aprovar ou 
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homologar, sem necessidade da plenária, os pleitos de abrangência estrita-
mente municipal, devidamente aprovados na cir e com parecer favorável 
da área técnica correspondente da Secretaria Estadual de Saúde – SESPa
- considerando a resolução cir rio caetés nº 018, de 4 de julho de 2022, 
que tomou ciência do estabelecimento da Associação Beneficente do Nor-
deste, no município de capanema/Pa.
resolve:
Art. 1 º - Aprovar a Criação do Associação Beneficente do Nordeste, no 
município de capanema.
art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 09 de agosto de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

resolução nº 81, de 09 de agosto de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará – 
ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- Considerando a Portaria GM/MS Nº 483 de 01 de 2014, que redefine a 
rede atenção á Saúde das Pessoas com doenças crônicas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – e estabelece diretrizes para a organização das 
suas linhas de cuidados;
- considerando a Portaria GM/MS Nº 389, de 13 de março de 2014 que 
define os critérios para a organização da Linha de Cuidado da Pessoa com 
Doença Renal Crônica (DRC) e institui incentivo financeiro de custeio des-
tinado ao cuidado ambulatorial pré-dialítico.
- considerando a Portaria GM/MS n°1.675, de 07 de Junho de 2018 que al-
tera a Portaria de consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e 
a Portaria de consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para 
dispor sobre os critérios para a organização, funcionamento e financiamen-
to do cuidado da pessoa com doença renal crônica - drc no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS.
- considerando a resolução da diretoria colegiada da agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – rdc Nº 11, de 13 de março 2014, que dispõe sobre 
os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços de diálise.
- considerando a necessidade de garantir a cobertura plena e o acesso às 
diferentes modalidades de Terapia renal Substitutiva.
- considerando a Portaria GM/MS n°3.741, de 21 de dezembro de 2021, 
que altera atributo de procedimentos referentes ao cuidado da pessoa com 
doença renal crônica (drc) na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS).
- considerando o regimento interno da ciB (resolução ciB nº 152, de 13 
de setembro de 2018) em seu artigo 25, Parágrafo Único, letra “a”, que 
define que a Comissão Intergestores Bipartite – CIB poderá aprovar ou 
homologar, sem necessidade da plenária, os pleitos de abrangência estrita-
mente municipal, devidamente aprovados na cir e com parecer favorável 
da área técnica correspondente da Secretaria Estadual de Saúde – SESPa.
- considerando a resolução cir rio caetés nº 014, de 4 de julho de 2022, 
que aprova a implantação do Serviço de Serviço de Terapia renal Subs-
titutiva da associação Guiomar de Jesus, no município de capanema/Pa.
- considerando o parecer favorável da Vigilância Sanitária e da ddaSS/
SESPa, ao pleito do município de capanema/Pa.
resolve
art. 1º - Homologar a resolução cir rio caetés nº 014, de 4 de julho de 
2022, que aprova a implantação do Serviço de Serviço de Terapia renal Subs-
titutiva da associação Guiomar de Jesus, no município de capanema/Pa.
art. 2º - aprovar a solicitação de habilitação como Unidade Especializada 
em drc com TrS/diálise da associação Guiomar Jesus de Prevenção e 
assistência à Saúde - Hospital Saúde center, código 15.04 e 15.05 do Mu-
nicípio de capanema, junto ao SUS (Sistema Único de Saúde).
art. 3º - aprovar que o aGJ – Hospital Saúde center, cNPJ n° 
25.143.682/0001-12, cNES 6500552, preste assistência a pacientes com 
drc, como atenção Especializada em drc com Hemodiálise.
Art. 4º - O impacto financeiro – Anexo I, decorrente do credenciamento 
será de r$ r$ 4.593.613,71 (quatro milhões, quinhentos e noventa e três 
mil, seiscentos e treze reais e setenta e um centavos)/ano.
art. 5º - o custeio referente a habilitação do serviço de Hemodiálise - 
15.04 e 15.05 da associação Guiomar Jesus de Prevenção e assistência à 
Saúde - Hospital Saúde center, correrá por conta do orçamento do Minis-
tério da Saúde.
art. 6° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 09 de agosto de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

aNeXo i da resoLUÇÃo Nº 81, de 09 de aGosto de 2022.
iMPacto FiNaNceiro Para HaBiLitaÇÃo do serViÇo.

aGJ -HosPitaL saÚde ceNter cNes
6500552 caPaNeMa

assistÊNcia de aLta coMPLeXidade coM HeModiÁLise (15.04)

Número de máquinas: 13  

No de turnos 3  

No de pacientes adultos 78  

No de pacientes HiV/hepatite B e c 0  

No de pacientes pediátricos 0  

Qtde de sessÕes/MÊs

Nº de máquinas X Nº de turnos X 26 = Nº 
sessões/mês 1014  

Nº de pctes X 13 = sessões/mês 1014 oK

Nº  dE PcTES 78  

Nº de máquinas X  Nº de turnos X 2(grupos de 
pctes) = Nº de pctes   

Valor Valor mensal Valor ano

Nº de sessões X 218,47 = valor/mês r$ 221.528,58 r$ 2.658.342,96

Nº de sessões X 265,41 = valor/mês r$ 0,00 r$ 0,00

Nº de sessões X 353,88 = valor/mês r$ 0,00 r$ 0,00

Total r$ 221.528,58 r$ 2.658.342,96

assistÊNcia de aLta coMPLeXidade coM diÁLise PeritoNeaL (15.05)

No de pacientes dPac = valor/mês 20  

No de pacientes dPa = valor/mês 20  

Total de pacientes em dPac e dPa para manuten-
ção e acompanhamento 40  

VaLor Valor mensal Valor ano

Nº de manutenção e acompanhamento X 358,06 
= valor/mês r$ 14.322,40 r$ 171.868,80

Nº de pct dPac X r$ 2.354,17 = valor/mês r$ 47.083,40 r$ 565.000,80

Nº de pct dPa X r$ 2.984,56 = valor/mês r$ 59.691,20 r$ 716.294,40

Total r$ 121.097,00 r$ 1.453.164,00

assistÊNcia esPeciaLiZada eM drc Nos estÁGios 4 e 5 - PrÉ diaLÍtico (15.06)

No de pacientes em acompanhamento pré-dia-
lítico estágio 4 39  

No de pacientes em acompanhamento pré-dia-
lítico estágio 5 39  

Valor Valor mensal Valor ano

Nº de pacientes X 61,00 = valor/mês/3 r$ 793,00 r$ 9.516,00

Nº de pacientes X 61,00 = valor/mês r$ 2.379,00 r$ 28.548,00

Total r$ 3.172,00 r$ 38.064,00

 Teto mensal Teto ano

adicional de 10,8% do valor pago em TrS no 
Brasil foi para outras modalidades terapêuticas e 

outros procedimentos relacionados à TrS
r$ 382.801,14 r$ 4.593.613,71
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resolução Nº 82, de 10 de agosto de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- considerando a lei nº 8.080/90, de 19/09/1990, que dispõe sobre as con-
dições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- considerando o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
- Considerando a Portaria de Consolidação Nº º 6, que regulamenta o fi-
nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle.
-  considerando a Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferên-
cias do fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2022.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo art. 25, 
Parágrafo Único, alinea “d” define: “ A CIB poderá aprovar ou homologar, 
sem a necessidade da plenária, as deliberações da cir, nas seguintes situ-
ações:...d) Homologação de recursos oriundos de projetos e/ou Emendas 
Parlamentares do tesouro federal ou estadual”.
- considerando a resolução cir rio caetés N° 020, de 20 de julho de 
2022, que aprova a aquisição de 01 (um) veículo de Transporte Sanitário 
(com acessibilidade – 1 cadeirante), através da Proposta de aquisição9 de 
Equipamentos/Material Permanente n.º 12710.684000/1220-03, no valor 
de r$ 279.360,00 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e sessenta 
reais), para o município de Quatipuru/Pa.
resolve:
art.1° - Homologar resolução cir rio caetés N° 020, de 20 de julho de 
2022, que aprova a aquisição de 01 (um) veículo de Transporte Sanitário 
(com acessibilidade – 1 cadeirante), através da Proposta de aquisição de 
Equipamentos/Material Permanente n.º 12710.684000/1220-03/Emenda 
Parlamentar n° 81000293, no valor de r$ 279.360,00 (duzentos e setenta 
e nove mil, trezentos e sessenta reais), para o município de Quatipuru/Pa.
art.2° - aprovar o Projeto de implantação do Serviço de Transporte Sani-
tário Eletivo do Município de Quatipuru.
art.3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 10 de agosto de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

resolução nº 83, de 12 de agosto de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, que em seu artigo 26, esta-
belece: “ao Presidente da ciB e cir compete aprovar “ad referendum”, pleitos 
urgentes e relevantes que não possam ser pactuados pela plenária, devendo 
o assunto, ser submetido à pactuação na reunião ordinária subsequente”.
- considerando a deliberação consensual da comissão intergestores Biparti-
te – ciB/Pa, em reunião ordinária de 11 de agosto de 2022, que aprovou a 
resolução ciB/Pa Nº 78, de 25 de julho de 2022 emitida “ad referendum”.
resolve:
1º - Homologar a resolução ciB/Pa Nº 78, de 25 de julho de 2022, que 
pactuou “ad referendum” o remanejamento do limite financeiro do Teto 
de Média e alta complexidade - Mac dos recursos sob Gestão Estadual/
fundo Estadual de Saúde para o município de Viseu/fundo Municipal de 
Saúde de Viseu, no valor mensal de r$ 75.000,00 (setenta e cinco mil re-
ais)/mês, totalizando r$ 900.000,00(novecentos mil reais)/ano para cus-
tear a execução de ações e serviços de saúde especializados de média e 
alta complexidade no município.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 12 de agosto de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

resolução nº 85, de 12 de agosto de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- Considerando a Portaria de Consolidação Nº º 6, que regulamenta o fi-
nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle.
- Considerando o Oficio Nº 168/2022 –SMS-GAB da Secretaria Municipal 
de Saúde de água azul do Norte, que solicita aprovação, pela ciB (comis-
são intergestores Bipartite), da proposta de aquisição de ambulância Tipo 
a, destinada à ampliação da frota de veículos sanitários do município, na 
perspectiva de otimizar o transporte de pacientes que necessitam de des-
locamento seguro, em decúbito horizontal, para os hospitais de referência 
na região de Saúde do araguaia.
- considerando a resolução cir araguaia N° 10/2022 que aprova a aquisi-
ção de Unidade Móvel/ambulância Tipo a – Simples remoção, do município 
de água azul do Norte/Pa, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar 
n° 39330007/Proposta de aquisição de Equipamentos/Material Permanen-
te n° 07331.783000/1220-01, no valor de r$ 283.817,00 (duzentos e oi-
tenta e três mil, oitocentos e dezessete reais).
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo art. 25, 
Parágrafo Único, alinea “d” define: “ A CIB poderá aprovar ou homologar, 
sem a necessidade da plenária, as deliberações da cir, nas seguintes situ-
ações:...d) Homologação de recursos oriundos de projetos e/ou Emendas 
Parlamentares do tesouro federal ou estadual”.
resolve:
art.1° - Homologar resolução cir araguaia N° 10, de 05 de agosto de 
2022, que aprova a aquisição de Unidade Móvel/ambulância Tipo a – Sim-
ples remoção, do município de água azul do Norte/Pa, com recursos oriun-
dos de Emenda Parlamentar n° 39330007/Proposta de aquisição de Equi-
pamentos/Material Permanente n° 07331.783000/1220-01, no valor total 
de r$ 283.817,00 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e dezessete 
reais), destinada ao transporte de pacientes que necessitam de desloca-
mento seguro, em decúbito horizontal, para os hospitais de referência na 
região de Saúde do araguaia.
art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 12 de agosto de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

resolução nº 84, de 12 de agosto de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará – 
ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando a lei nº 8.080/90 de 19/09/1990 e o decreto nº 7.508/11 
de 28/06/2011;
- Considerando a Portaria nº 1.097 de 22/05/2006 que define que a 
Programação Pactuada e integrada da assistência em Saúde seja um 
processo instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- considerando a Portaria GM/MS Nº 3.257, de 12/12/2019, que altera a 
Portaria de consolidação nº 05/2017 GM/MS, que dispõe sobre o rema-
nejamento intraestadual de recurso do limite financeiro da Média e alta 
complexidade (Teto Mac).
- considerando a resolução ciB/Pa nº 78 de 25 de julho de 2022, homolo-
gada pela res. ciB n° 83 de 12 de agosto de 2022, que que pactuou o re-
manejamento do limite financeiro de Média e alta complexidade do fundo 
Estadual de Saúde/Gestão Estadual no valor de r$ 900.000,00 (novecen-
tos mil reais)/ano para o município de Viseu com o objetivo de garantir de 
forma imediata a retaguarda da atenção Primária quanto ao atendimento 
de média complexidade ambulatorial em relação a saúde da mulher
- considerando a deliberação da comissão intergestores Bipartite do Sistema 
Único de Saúde – ciB – SUS em reunião ordinária de 11 de agosto de 2022.
resolve:
art. 1º - aprovar o Protocolo de Número 215417922208, referente ao re-
manejamento de recurso de Média e alta complexidade da 9ª Parcela de 
2022, gerado pelo SiSMac em /08/2022 ás 08hs15min12s.
Parágrafo único: a memória do remanejamento de recurso Mac da 9ª 
Parcela de 2022, consta como anexo desta resolução.
art. 3º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Belém, 12 de agosto de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/Pará.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.
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MiNistÉrio da saÚde

secretaria de ateNÇÃo esPeciaLiZada À saÚde

dePartaMeNto de reGULaÇÃo, aVaLiaÇÃo e coNtroLe

coordeNaÇÃo-GeraL de PLaNeJaMeNto e ProGraMaÇÃo das aÇÕes de saÚde

remanejamento de recursos Mac - referência: 09/08/2022 sisMac v2.0

 

U f: 15   Número do Protocolo: 215417922208   Técnico responsável: aNa lUcial caldaS da SilVa

        

Parcela 9ª/2022   Secretário de estado de Saúde: rômulo rodovalho Gomes Presidente do coSEMS:  charles cezar Tocantins de Souza

observação:

Quadro consolidado - Valores anuais

     

  teto Financeiro Mac Gestão estadual Gestão Municipal total da UF   

  Teto Mac Vigente 434.709.630,01 984.918.333,56 1.419.627.963,57   

  Teto Mac Solicitado 433.809.630,01 985.818.333,56 1.419.627.963,57   

  resultado -900.000,00 900.000,00 0,00   

        

remanejamento do recurso sob Gestão estadual - Valores anuais

iBGe estado
Vigente remanejamento resultado

alocado à ses (a) alocado a municípios (B) alocado à ses (c) alocado a municípios(d) alocado à ses (a+c) alocado a municípios(B+d)

150000 Pa 372.551.533,27 62.158.096,74 -900.000,00 0,00 371.651.533,27 62.158.096,74

Gerado em: 00/01/2022 ás 09:36:32

        

remanejamentos de recursos Municipais - Valores anuais

        

Município
Vigente remanejamento resultado

sob Gestão Municipal (a) sob Gestão estadual (B) sob Gestão Municipal (c) sob Gestão estadual (d) sob Gestão Municipal (a+c) s sob Gestão Municipal (a+c) s

150830-ViSEU 5.376.932,42 0,00 900.000,00 0,00 6.276.932,42 0,00

ToTal GESTÃo MUNiciPal 984.918.333,56 62.158.096,74 900.000,00 0,00 985.818.333,56 62.158.096,74

         

resolução Nº 86, de 12 de agosto de 2022.
 a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando a necessidade de fortalecer a assistência hospitalar, reorganizando a rede de leitos de UTi tipo ii habilitados com pendencias através da 
Portaria GM/MS nº 220/2022.
- considerando a resolução ciB/Pa n° 01, de 21 de janeiro de 2022, que aprova a pactuação dos leitos de unidade de terapia intensiva – UTi tipo ii, 
alocados no estado do Pará.
- considerando a Portaria GM/MS nº 220, de 27 de janeiro de 2022, que habilita, com pendência, leitos de Unidades de Terapia intensiva - UTi adulto e 
Pediátrico Tipo II e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo de Atenção Especializada, a ser 
incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC a Estados e Municípios.
- considerando a Portaria de consolidação GM/MS nº 03, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.
- considerando a Portaria GM/MS nº 828, de 17 de abril de 2020, que altera a Portaria de consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para 
dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências Federais de recursos da saúde.
- considerando a Nota informativa nº 78/2022-cGaHd/daHU/SaES/MS do Ministério da Saúde, que orienta quanto aos ajustes necessários na relação 
dos leitos de UTi habilitados com pendências através da Portaria GM/MS nº 220/2022.
- considerando a Portaria GM/MS Nº 3.195, de 2 de agosto de 2022 que estabelece novo prazo para a regularização da habilitação dos leitos de Unidade 
de Terapia intensiva - UTi adulto e Pediátrico Tipo ii, habilitados com pendências pela Portaria GM/MS nº 220, de 27 de janeiro de 2022.
- considerando a deliberação consensual da comissão intergestores Bipartite – ciB/Pa, em reunião ordinária de 11 de agosto de 2022.
resolve:
art. 1° - aprovar a redistribuição dos leitos de Unidade de Terapia intensiva - UTi tipo ii, habilitados com pendências pela Portaria GM/MS nº 220/2022, 
alocados no Estado do Pará, referente aos Estabelecimentos assistenciais de Saúde – EaS de Gestão Estadual e Municipal conforme alterações propostas 
descritas no anexo i desta resolução.
art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 12 de agosto de 2022.

  rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

  Presidente da ciB/Pará.

  charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.
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resoLUÇÃo Nº 86, de 12 de aGosto de 2022.
aNeXo i

estado: ParÁ QUaNtidade de Leitos PUBLicados Pt/GM 220/2022 Para o estado: 300

Leitos HaBiLitados coM PeNdÊNcias PeLa Pt/GM 220/2022 ProPosta de reMaNeJaMeNto

UF MUNicÍPio cNes NoMe HosPitaL GestÃo
Leitos de Uti

MUNicÍPio cNes NoMe HosPitaL GestÃo
Leitos de Uti

adULto PediÁtrico totaL adULto PediÁtrico totaL

Pa aBaETETUBa 0073482
HoSPiTal rEGioNal do 
BaiXo TocaNTiNS SaNTa 

roSa
ESTadUal 10  10 aBaETETUBa 0073482

HoSPiTal rEGioNal 
do BaiXo TocaNTiNS 

SaNTa roSa
ESTadUal 10  10

Pa alTaMira 5597501
HoSPiTal rEGioNal 

PÚBlico da TraNSaMa-
ZÔNica

ESTadUal 10  10 aNaNiNdEUa 3987884
HoSPiTal METroPo-
liTaNo dE UrGENcia 

E EMErGENcia
ESTadUal 10  10

Pa aNaNiNdEUa 6250564 HoSPiTal ModElo dE 
aNaNiNdEUa MUNiciPal 10  10 aNaNiNdEUa 6250564 HoSPiTal ModElo dE 

aNaNiNdEUa MUNiciPal 10  10

Pa BElÉM 2333031 HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNa ESTadUal 10  10 MaraBá 2615797 HoSPiTal MUNiciPal 

dE MaraBá MUNiciPal 10  10

Pa BElÉM 2334321 HoSPiTal oPHir loYola ESTadUal 19  19 BElÉM 2334321 HoSPiTal oPHir 
loYola ESTadUal 19  19

Pa BElÉM 0090301 HoSPiTal dE rETaGUarda 
doM VicENTE Zico MUNiciPal 6  6 BElÉM 0090301

HoSPiTal dE 
rETaGUarda doM 

VicENTE Zico
MUNiciPal 6  6

Pa BElÉM 2332981
HoSPiTal UNiVErSiTá-
rio JoÃo dE BarroS 

BarrETo
MUNiciPal 11  11 BElÉM 2332981

HoSPiTal UNiVEr-
SiTário JoÃo dE 
BarroS BarrETo

MUNiciPal 11  11

Pa BElÉM 2694778 HSPM dr HUMBErTo 
MaradEi PErEira MUNiciPal 2  2 BElÉM 2694778 HSPM dr HUMBErTo 

MaradEi PErEira MUNiciPal 2  2

Pa BElÉM 7486413 HoSPiTal PÚBlico ESTa-
dUal GalilEU ESTadUal 4  4 BElÉM 2332671 HoSPiTal d lUiZ i MUNiciPal 10  10

Pa BElÉM 2752700 fUNdaÇÃo SaNTa caSa 
dE MiSEricÓrdia ESTadUal  10 10 BElÉM 2752700

fUNdaÇÃo SaNTa 
caSa dE MiSEri-

cÓrdia
ESTadUal  10 10

Pa caPaNEMa 9685871 HoSPiTal rEGioNal 
PÚBlico doS caETÉS ESTadUal 19  19 BElÉM 9917322

HoSPiTal rEGioNal 
PUBlico dr aBElar-

do SaNToS
ESTadUal 20  20

Pa caSTaNHal 0220027 HoSPiTal rEGioNal PÚ-
Blico dE caSTaNHal ESTadUal 40  40 BElÉM 7871902

HoSPiTal oNcoloGi-
co iNfaNTil ocTaVio 

loBo
ESTadUal  9 9

Pa caSTaNHal 0007641 HoSPiTal SÃo JoSÉ 
(aBSJ) ESTadUal 10  10 caPaNEMa 9685871 HoSPiTal rEGioNal 

PÚBlico doS caETÉS ESTadUal 19  19

Pa coNcEiÇÃo do 
araGUaia 2328992 HoSPiTal rEGioNal dE 

coNcEiÇÃo do araGUaia ESTadUal 12  12 caSTaNHal 0220027
HoSPiTal rEGioNal 

PÚBlico dE caS-
TaNHal

ESTadUal 40  40

Pa iTaiTUBa 0179817 HoSPiTal rEGioNal 
PÚBlico do TaPaJÓS ESTadUal 30 10 40 caSTaNHal 0007641 HoSPiTal SÃo JoSÉ 

(aBSJ) ESTadUal 10  10

Pa iTaiTUBa 2331098 HoSPiTal MUNiciPal dE 
iTaiTUBa MUNiciPal 10  10 coNcEiÇÃo do 

araGUaia 2328992
HoSPiTal rEGioNal 
dE coNcEiÇÃo do 

araGUaia
ESTadUal 12  12

Pa ParaUaPEBaS 0920061
cENTro ESPEcialiZa-
do dE aTENdiMENTo 

coVid-19
ESTadUal 30  30 iTaiTUBa 0179817 HoSPiTal rEGioNal 

PÚBlico do TaPaJÓS ESTadUal 20 10 30

Pa rEdENÇÃo 5498465 HoSPiTal rEGioNal 
PÚBlico do araGUaia ESTadUal 11  11 iTaiTUBa 2331098 HoSPiTal MUNiciPal 

dE iTaiTUBa MUNiciPal 10  10

Pa SaNTarÉM 2329905 HoSPiTal MUNiciPal dE 
SaNTarÉM MUNiciPal 7  7 MariTUBa 2316471 HoSPiTal dr aUGUS-

To cHaVES MUNiciPal 5  5

Pa TUcUrUÍ 2621614 HoSPiTal rEGioNal 
TUcUrUÍ ESTadUal 13 6 19 rEdENÇÃo 5498465

HoSPiTal rEGioNal 
PÚBlico do ara-

GUaia
ESTadUal 11  11

Pa UliaNoPoliS 2616513 HoSPiTal SÃo fraNciSco ESTadUal 10  10 SaNTarÉM 2329905 HoSPiTal MUNiciPal 
dE SaNTarÉM MUNiciPal 7  7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUcUrUÍ 2621614 HoSPiTal rEGioNal 
TUcUrUÍ ESTadUal 13 6 19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UliaNoPoliS 2616513 HoSPiTal SÃo 
fraNciSco ESTadUal 10  10

ToTal GEral 274 26 300 ToTal GEral 265 35 300

Protocolo: 840340
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ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública

escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 054/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico de Nível Médio 
em citopatologia, Unidade 40 – Supervisão de Estágio, no município de 
Belém, Turma ii, no período 01, 02, 03, 04, 05, 07, 15, 16, 17, 18, 19 e 
21/08/2022. Totalizando 76 horas-aula.
Valor Total: r$ 4.560,00 (Quatro mil, quinhentos e sessenta reais)
data da assinatura: 27/07/2022
Vigência: 27/07 a 24/10/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00189
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000  - 33903600 -  0349002772  -  federal
contratado: ivanilce de Menezes fontenelle feijó - cPf. Nº 169.158.362-68
Endereço: Tv dom Pedro i nº 902 apt 1602 – Bairro: Umarizal – Belém - Pa
cEP: 66050-100
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 840639
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”

contrato n°: 048/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico em Vigilância 
em Saúde, Eixo Temática 2 – direito, cidadania e Mobilização Social, no 
município de Belém, turma i, no período de 08 a 12/08/2022. Totalizando 
40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 27/07/2022
Vigência: 27/07 a 25/08/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00199
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000  - 33903600 -  0349002772  -  federal
contratado: Elizabeth cristina da Silva feitosa - cPf. Nº 305.428.202-34
Endereço: rua Nova Primeira Nº 245 – Bairro: condor – Belém - Pa
cEP: 66033-540
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 840564
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”

contrato n°: 058/2022
Exercício: 2022
Objetivo: Prestação de serviços docentes no Curso de Qualificação para 
agente de combate às Endemias, Módulo iV e V, no município de Belém, 
no período de 08 a 12/08/2022 (Mod. iV) e 29/08 a 02/09/2022 (Mod. V). 
Totalizando 80 horas-aula.
Valor Total: r$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)
data da assinatura: 05/08/2022
Vigência: 05/08 a 18/09/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00201
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000  - 33903600 -  0349002772  -  federal
contratado: rita de cássia Pamplona Beltrão - cPf. Nº 207.271.602-06
Endereço: rua rodrigues dos Santos Nº 141 – Bairro: cidade Velha – Belém - Pa
cEP: 66020-260
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 840578
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”

contrato n°: 055/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico de Nível Médio 
em citopatologia, Unidade 40 – Supervisão de Estágio, no município de 
Belém, Turma ii, no período 04, 05, 06, 17, 18, 19 e 20/08 e 01, 02, 03, 
08, 09 e 10/09/2022. Totalizando 76 horas-aula.
Valor Total: r$ 4.560,00 (Quatro mil, quinhentos e sessenta reais)
data da assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08 a 31/10/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00195

Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000  - 33903600 -  0349002772  -  federal
contratado: Marineide Sousa Bastos - cPf. Nº 186.379.652-53
Endereço: av. Generalíssimo nº 2037 ap 806 – Bairro: cremação – Belém - Pa
cEP: 66040-255
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 840685
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”

contrato n°: 060/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de Especialização Técni-
ca de Nível Médio em oncologia, turma ii, município de Belém, período de 
08 a 12/08 e de 16 a 19/08/2022. totalizando 72 horas-aula.
Valor Total: r$ 4.320,00 (Quatro mil, trezentos e vinte reais)
data da assinatura: 05/08/2022
Vigência: 05/08 a 03/09/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00203
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 - 33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: Elidiane de carvalho ribeiro - cPf. Nº 788.298.102-82
Endereço: rua cesário alvim nº 604 apt 105 – Bairro: cidade Velha - Pa
cEP: 66023-170
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 840713

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 601 de 16 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) Maria EUNicE dE SoUZa fEr-
rEira, cargo ENfErMEiro, Matrícula 57234067-1, lotação no (a) caPS 
rENaScEr, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
20.04.2017 a 19.04.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 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: 16.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 840677
Portaria Nº. 600 de 16 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) NoEME BorGES ValadarES, 
cargo aGENTE dE arTES PraTicaS, Matrícula 57234067-1, lotação no 
(a) caPS rENaScEr, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 22.11.2013 a 21.11.2016.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 23.09.2022 a 22.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 840635
Portaria Nº. 599 de 16 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 lUcia SilVa dE oliVEira, cargo 
aGENTE dE SaUdE, Matrícula 2010755-1, lotação no (a) UrE diPE, 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 12.07.1987 a 11.07.1990.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.09.2022 a 30.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 840584
Portaria Nº. 602 de 16 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.
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 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) TErEZiNHa doS SaNToS Bar-
rETo, cargo aSSiSTENTE Social, Matrícula 54190687-1, lotação no 
(a) UrE Mia, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
13.06.2017 a 12.06.2020.
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: 16.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 840701
Portaria Nº. 603 de 16 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) clEidE ElMa PErEira riBEiro, cargo 
ENfErMEira, Matrícula 721018-1, lotação no (a) 1°crS, 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.1995 a 12.06.1998.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.10.2022 a 30.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 840720
Portaria Nº. 604 de 16 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) TUriaNo liNS PErEira NETo, 
cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 57192563-1, lotação no (a) 
UrE dEMETrio MEdrado, 01 (um) mês de licença Prêmio, corresponden-
te ao triênio 2012.2013 a 19.12.2016.
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: 16.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 840730
Portaria Nº. 605 de 16 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) iacY MarTiNS PaiXao, car-
go aGENTE dE arTES PraTicaS, Matrícula 57205629-1, lotação no (a) 
1°crS-ccdQ, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
17.10.2011 a 16.10.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.09.2022 a 30.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 840746
Portaria Nº. 606 de 16 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) aNGEla NaZarE SaNToS frEiTaS, 
cargo ENfErMEiro, Matrícula 3883-2, lotação no (a) 1°crS-ccdQ, 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 13.08.2015 a 12.08.2018.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 19.09.2022 a 18.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 840756

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria nº 020/2022 –16.08.2022 - coNceder
Nome: SaNdra coNcEiÇÃo caSTro MoNTEiro
Matricula:5166870 -1 cargo: Técnico de laboratório
lotação: 3ºcrS/U.M. Marapanim  GEP: Estatutário Não Estável
aquisitivo: 02.07.2017 a 04.02.2022
Período: 26.09.2022 a 25.10.2022 (30) trinta dias

Protocolo: 840400

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

diÁria
.

diÁria
Portaria nº 280 01 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: com o objetivo realizar visita técnica para orientações dos proce-
dimentos regulados através do Sistema SEr ii módulo.
origem: capanema/Pa – destino: inhangapi, São domingos do capim, 
Paragominas e Ulianópolis / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Erica corrêa de oliveira 57194361-1 ag. de Portaria
rejane Brandão Pinto 57191120-1 Enfermeira

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

No período de 04 à 07/07/2022. Quantidade: 3,5 (três e meia) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, EM EXErcicio.

Protocolo: 840759
Portaria nº 330 05 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: realizar Qualificação dos Profissionais de Saúde sobre os Agravos 
da Politica de Saúde do Trabalhador.
origem: capanema/Pa – destino: cacHoEira do Piriá / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Maria José costa ribeiro 57206147-1 ag. de controle de Endemias

No período de 11 a 13/07/2022. Quantidade: 2,5 (dUaS e meia) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, EM EXErcicio.

Protocolo: 840724
Portaria nº 331 05 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irá 
realizar Qualificação dos Profissionais de Saúde sobre os Agravos da Politi-
ca de Saúde do Trabalhador.
origem: capanema/Pa – destino: cacHoEira do Piriá / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 11 a 13/07/2022. Quantidade: 2,5 (dUaS e meia) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, EM EXErcicio.

Protocolo: 840726

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

resolução nº 04, de 05 de maio de 2022.
aprovar a Proposta da coordenação Estadual de Saúde mental, álcool e 
outras drogas - cEMad/SESPa referente à expansão da rede de atenção 
Psicossocial – raPS região Marajó i.
o diretor do 7º crS/SESPa presidente da cir – Marajó i, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do SUS – Pará e,
- considerando a lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, prevenção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
- considerando o decreto 7508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta 
a lei nº 8080 de 1990, para dispor sobre a organização do sistema único 
de saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a arti-
culação interfederativa, e dá outras providências.
- considerando a lei Nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre 
a proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais redirecionou 
o modelo assistencial em saúde mental no Brasil.
- considerando a PorTaria N° 3088, de 23 dezembro de 2011, que institui 
a rede de atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- considerando a Nota técnica Nº 001/2022/cEMad/daSE/dPaiS/SESPa, 
de 25/03/2022 com orientação para subsidiar Secretários Municipais de 
Saúde, diretores, referências Técnicas regionais e Municipais de Saúde Men-
tal, para a elaboração do Plano de ação regional de atenção Psicossocial 
(Par) por região de Saúde, que deverá ser construído por cada uma das 13 
regionais de Saúde que compõem a rede de saúde do Estado do Pará.
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resolve:
art. 1º aprovar a Proposta da coordenação Estadual de Saúde mental, 
álcool e outras drogas - cEMad/SESPa referente à expansão da rede de 
atenção Psicossocial – raPS região Marajó ii, conforme a seguir:
caPS i - afuá, cachoeira, chaves, Muaná, Salvaterra, São Sebastião da 
Boa Vista, Ponta de Pedras e Santa cruz do arari (este somente após rea-
lização do censo demográfico do IBGE/2022).
CAPS II - Soure (reclassificação).
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se às disposições em contrário.
Belém, 05 de maio de 2022.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior BENEdiTo MoraES BarrETo JUNior
diretor do 7ºcrS/Presidente da cir Marajó i Vice-presidente da cir Marajó i

Protocolo: 840413
resolução nº 05, de 25 de julho de 2022.
aprovar a Proposta da implantação do caPS i (centro de atenção Psicosso-
cial) - região Marajó l, do Município de Ponta de Pedras.
o diretor do 7º crS/SESPa presidente da cir – Marajó i, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do SUS – Pará e,
- considerando a lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, prevenção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
- considerando o decreto 7508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta 
lei nº 8080 de 1990, para dispor sobre a organização do sistema único de 
saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articula-
ção interfederativa, e dá outras providências.
- considerando a lei Nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre 
a proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais redirecionou 
o modelo assistencial em saúde mental no Brasil.
- considerando a Portaria nº 3088, de 23 de dezembro de 2011, que 
institui a rede de atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 
e outras drogas, no âmbito do sistema Único de Saúde (SUS).
resolve:
art. 1º aprovar a Proposta da implantação do caPS i do município de Pon-
ta de Pedras região Marajó i.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se às disposições em contrário.
Belém, 25 de julho de 2022.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior BENEdiTo MoraES BarrETo JUNior
diretor do 7ºcrS/Presidente da cir Marajó i Vice-presidente da cir Marajó

Protocolo: 840418
resolução nº 06, de 25 de julho de 2022.
Aprovar a Proposta da implantação de duas equipes multiprofissionais es-
pecializadas em saúde Mental do Município de afuá - região Marajó l.
o diretor do 7º crS/SESPa presidente da cir – Marajó i, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do SUS – Pará e,
- considerando a lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, prevenção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
- considerando o decreto 7508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta 
lei nº 8080, de 1990, para dispor sobre a organização do sistema único de 
saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articula-
ção interfederativa, e dá outras providências.
- considerando a lei Nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre 
a proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais redirecionou 
o modelo assistencial em saúde mental no Brasil.
- considerando a Portaria nº 3088, de 23 de dezembro de 2011, que 
institui a rede de atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 
e outras drogas, no âmbito do sistema Único de Saúde (SUS).
resolve:
Art. 1º Aprovar a Proposta da Implantação de duas equipes multiprofissionais 
especializadas em Saúde Mental, no município de afuá, região Marajó i.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se às disposições em contrário.
Belém, 25 de julho de 2022.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior BENEdiTo MoraES BarrETo JUNior
diretor do 7ºcrS/Presidente da cir Marajó i Vice-presidente da cir Marajó i

Protocolo: 840423
resolução nº 07, de 25 de julho de 2022.
aprovar o Projeto de implantação do Serviço de atendimento Especial/ 
centro de Testagem e aconselhamento (SaE/cTa) do Município de afuá – 
região Marajó l.
o diretor do 7º crS/SESPa presidente da cir – Marajó i, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do SUS – Pará e,
- considerando a lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, prevenção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- considerando a Portaria conjunta nº 1 de 16/01/2013, considerando a 
necessidade de estabelecer diretrizes para a organização da estrutura e 
do funcionamento do centro de Testagem e aconselhamento, Serviço de 
atenção Especializada;.
- considerando a Portaria N°4.279 de 30/12/2010 que estabelece diretri-
zes para a organização da rede de atenção á Saúde, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

resolve:
art. 1º aprovar o Projeto de implantação do SaE/cTa do município de afuá 
e pactuação com o município de chaves, região Marajó l.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se às disposições em contrário.
Belém, 25 de julho de 2022.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior BENEdiTo MoraES BarrETo JUNior
diretor do 7ºcrS/Presidente da cir Marajó i Vice-presidente da cir Marajó

Protocolo: 840428

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria nº 261 de 11 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar supervisão, avaliação do segundo quadrimestre e as-
sessoramento ao programa das arboviroses, e, aos profissionais na Vig. 
Entomológica e Epidemiológica, e análises dos indicadores no sistemas: 
SiSPNcd, SislocalidadES e liraa.
origem: Santarém/Pa-Brasil
destino: oriximiná/Pa – Brasil.
Período: 12/09/2022 à 16/09/2022 N° de diária:4,5 (quatro diárias e meia.)
Servidores:
Nesildo oliveira Pinto
cPf: 195236532-53
Matrícula: 505382
cargo: agente de Saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 840563

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria nº 13 de 12 de aGosto de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela Portaria nº 72/2021-ccG de 
13/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/339083
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 77 de 22 de Março de 2022, publicada 
no Diário Oficial Nº 34.909 de 22 de Março de 2022. Protocolo: 777146; 
e Errata de Portaria de Diárias publicada no Diário Oficial Nº 34.980 de 
24 de Maio de 2022. Protocolo: 802307, em nome das servidoras iglea 
Thaiana Silva fontinelles, matrícula 57207915/3 e irlana Siqueira de 
Souza, matrícula: 58974211; referente à concessão de diárias no período: 
Período: 11/07/2022 a 15/07/2022 N° de diárias: 4 ½ (quatro diárias e 
meia) para o Município de alenquer/Pa – Brasil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 840393

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 457 de 16 de agosto de 2022
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 57226667.
cPf: 973.186.982-49.
Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Período: 29.08 a 02.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: ourilândia do Norte, Tucumã e Xinguara.
objetivo: monitorar ações do VSPEa, fazer recadastramento de solos con-
taminados no SiSSolo e acompanhar parâmetros do ViGiaGUa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 840646
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sisteMa ÚNico de saÚde

secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde

LiceNÇa PrÊMio:
Portaria nº 40 de 08 de aGosto de 2022
dETErMiNar que o servidor JoilSoN rodriGUES, Matricula nº 5118212-
1, ocupante do cargo de aG. PorTaria, lotado no Escritório regional/13º-
crS, goze 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 19 de Setembro 
de 2022 a 18 de outubro de 2022, referente ao triênio 12 de Novembro de 
2016 a 11 de Novembro de 2019.
PUBliQUE–SE, rEGiSTrE–SE E cUMPra–SE. 08.08.2022
Helius cezar Tocantins de Souza
diretor do 13º crS/SESPa-cametá-Pa

Protocolo: 840409

.

.

diÁria
.

Portaria nº 215 de 13 de Junho de 2022
Nome: João Batista Pinheiro (Técnico em Saúde), matrícula – 0505204; fran-
cidalva fernandes Barra (chefe da divisão Técnica), matrícula – 5948121-1;
objetivo: realizar monitoramento do programa de vigilância da qualidade 
da água para consumo humano Vigiagua, forma de atuação Visamb/Gal, 
Vigissolo, Vspea (agrotóxico), vigiar. 3,5 (três e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no 
período de 13 a 16/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 216 de 13 de Junho de 2022
Nome: Manoel Santana dos Santos Gomes (apoio administrativo), matri-
cula – 5127726-1; José Mauricio Vanzeler Pompeu; (ag. administrativo) 
matrícula – 57232496-1;
Elielson Junior Mota corrêa (ag. Portaria), matrícula – 5913127-1;
objetivo: Vistoriar as embarcações que tem contrato de fornecimento de 
passagem fluvial com o 13ºCRS/SESPA para o trecho Limoeiro do Ajuru/
Belém/limoeiro do ajuru e realizar pesquisa de mercado do referido trajeto 
para o serviço de fornecimento de passagem fluvial para o PTFD.  3,5 (três 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para limoeiro do ajuru no período de 13 a 16/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 217 de 13 de Junho de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), matricula 
– 0505208; denilson Silva cordeiro (agente de Saúde) matricula – 1086775;
objetivo: realizar supervisão e monitoramento das atividades de leishma-
niose executadas pelo município, bem como ação de prevenção, controle e 
vigilância.  2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 14 a 16/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 218 de 14 de Junho de 2022
Nome: Ederson Silva da Silva (agente de controle de Endemias) 
matrícula – 57207637-1; 
objetivo: realizar supervisão e monitoramento das atividades de Zoonoses re-
alizadas pelas SMS. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para oeiras do Pará, no período de 20 a 22/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 219 de 14 de Junho de 2022
Nome: Vicente filho assunção da cruz (fiscal de contrato), 
matricula – 57233230-1;
objetivo: Supervisionar e fiscalizar o postos de vigilância do hospital de pe-
queno porte de Oeiras do Pará, afim de subsidiar o relatório bimestral de 
fiscalização a ser encaminhado para o gerenciamento do GT-Contratos e Con-
vênios/SESPa. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras do Pará, no período de 20 a 22/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 220 de 14 de Junho de 2022
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014;
Objetivo: Realizar oficina de tabulação e avaliação dos indicadores de tu-
berculose e relatórios operacionais de acompanhamento no sistema de 
informação de agravos – SiNaN.  4,5 (quatro e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no 
período de 20 a 24/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 221 de 14 de Junho de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; José Maria Piteira de carvalho (Motorista), ma-
trícula – 5108411-2;

objetivo: Supervisionar e avaliar os trabalhos de controle e Vigilância da 
Malária e verificação de insumos, bem como reunir com coordenador de 
Endemias, atenção Básica e Vigilância Epidemiológica. 4,5 (quatro e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Baião e Mocajuba, no período de 21 a 25/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 222 de 14 de Junho de 2022
Nome: ilana Monique do Socorro de Moraes carvalho (agente administra-
tivo), matrícula – 5913132-1;
objetivo: Monitorar o envio dos bancos de dados do Sai/SiH/SUS e do 
cNES dos municípios sob gestão plena e básica para o daTaSUS/MS. 3,5 
(três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para limoeiro do ajuru, no período de 22 a 25/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 223 de 14 de Junho de 2022
Nome: derlane Gaia Barroso Nascimento (Enfermeira), matricula–5959514;
objetivo: acompanhar a coordenação estadual de doença de chagas que 
estará realizando supervisão e monitoramento do agravo no município. 2,5 
(duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para limoeiro do ajuru, no período de 22 a 24/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 224 de 14 de Junho de 2022
Nome: antônio luis rodrigues de aragão (apoio administrativo PTfd e 
regulação), matrícula – 5118212-1;
objetivo: realizar o monitoramento das centrais de regulação e atendi-
mento de emissão do passe livre intermunicipal. 3,5 (três e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do 
ajuru, no período de 22 a 25/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 225 de 14 de Junho de 2022
Nome: antônia denize cardoso damasceno (referência Técnica na Ed. na 
Saúde-Titular), matrícula – 57190531-1;
objetivo: realizar monitoramento e assessoramento aos municípios quan-
to às ações de educação permanente em saúde, elaboradas e executadas 
(Pro-EPS-SUS) orientações quanto a nova portaria GM/MS nº 1.574 de 
08/07/2021. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 22 a 24/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 226 de 14 de Junho de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícu-
la – 5910030-2; José Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula – 
5108411-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; Sidney alfredo Gonzaga albuquerque (Microsco-
pista revisor), matrícula – 0500997;
objetivo: Supervisão e avaliação os laboratórios de malária e doença de 
chagas, com ênfase nas atividades de microscopista e na preparação de 
materiais químicos, Br 422, nas UdTs de Umarizal, Joana Peres e angelim 
Nopoles. 4,5 (quatro e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para Baião, no período de 26 a 30/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 227 de 14 de Junho de 2022
Nome: Ederson Silva da Silva (agente de controle de Endemias) 
matrícula – 57207637-1; 
objetivo: realizar supervisão e monitoramento das atividades de Zoonoses re-
alizadas pelas SMS. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 27 a 29/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 228 de 14 de Junho de 2022
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (fiscal de convênio), 
matrícula – 5913119-1;
Objetivo: Supervisionar, fiscalizar e acompanhar, junto ao Hospital Mu-
nicipal São Joaquim, a execução do convênio firmado entre a SESPA e a 
Prefeitura de BaiÃo para a aquisição dos aparelhos de: raio-x e Utras-
som; afim de subsidiar o relatório da execução física do objeto do referido 
convênio, a ser encaminhado ao GTcc/SESPa. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para Baião, no 
período de 27 a 29/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 229 de 14 de Junho de 2022
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014; alonso lopes dos Santos (Motorista), ma-
trícula – 57205455-1;
Objetivo: Realizar oficina de tabulação e avaliação dos indicadores de tu-
berculose e relatórios operacionais de acompanhamento no sistema de 
informação de agravos – SiNaN.  4,5 (quatro e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para Baião, no período de 
27/ 06 a 01/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 230 de 14 de Junho de 2022
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-1; fa-
biane Tocantins Souza dos Santos (assistente Social) 
matrícula – 57205402-2;
objetivo: Participar da capacitação sobre a política de regulação, protoco-
los, fluxos e sistemas de regulação ambulatorial, hospitalar e TRS, para os 
municípios de abrangência do 1º, 2º, 6º e 13º crS’S. 4,5 (quatro e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Belém, no período de 20 a 24/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
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Portaria nº 231 de 20 de Junho de 2022
Nome: raquel dos Santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640;
Objetivo: Monitoramento e orientação aos profissionais dos municípios em 
se tratando dos indicadores de desempenho do programa Brasil relacio-
nado às doenças crônica: hipertensão e diabetes; (Portaria 3222/2019), 
bem como monitorar a funcionalidade das ações e serviços do Programa 
academia da Saúde. 5,5 (cinco e meia) diárias, correspondente ao deslo-
camento do município de cametá para Baião e Mocajuba, no período de 
20 a 25/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 232 de 21 de Junho de 2022
Nome: Vicente filho assunção da cruz (apoio Técnico GaT), matricula – 
57233230-1; João Batista Pinheiro (coordenador ViSaT), matrícula – 0505204;
objetivo: Monitorar e supervisionar as ações de vigilância em saúde do 
programa saúde do trabalhador. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Mocajuba, no período de 
27 a 30/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 233 de 21 de Junho de 2022
Nome: José Mauricio Vanzeler Pompeu; (ag. administrativo) matrícula – 
57232496-1; Elielson Junior Mota corrêa (coord. de compras), matrícula 
– 5913127-1; Manoel Santana dos Santos Gomes (apoio administrativo), 
matricula – 5127726-1;
objetivo: Vistoriar as embarcações que tem contrato de fornecimento de 
passagem fluvial com o 13ºCRS/SESPA para o trecho Oeiras/Belém/Oei-
ras e realizar pesquisa de mercado do referido trajeto para o serviço de 
fornecimento de passagem fluvial para o PTFD.  3,5 (três e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará no período de 21 a 24/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 234 de 21 de Junho de 2022
Nome: francisco alves da Silva Neto (coord. de Hepatites Virais), 
matrícula – 57200855-2;
objetivo: Elaborar e orientar o plano de ação junto ao cTa do município de 
limoeiro do ajuru para o julho amarelo: dia Mundial do combate as Hepa-
tites Virais. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 22 a 24/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Protocolo: 840628

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 610/2022 – 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 a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83,
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/318219 de 17/03/2022.
coSidEraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servi-
dora UdilEia MEdEiroS doS SaNToS, auxiliar de Nutrição, matricula n° 
5140811/1, lotada na divisão de  Nutrição e dietética, referente ao 3º 
triênio de 31/05/2007 a 30/05/2010. (30 dias)
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora UdilEia MEdEiroS 
doS SaNToS, auxiliar de Nutrição, matricula n° 5140811/1, pertencente ao Qua-
dro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 01 a 30/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 840431

.

.

errata
.

errata
No extrato Publicado no doe nº 35.076 de 12 de agosto de 2022, 
que trata da PorTaria N° 600/2022 – GaB/dG/Hol de 11/08/2022, re-
ferente a licença Prêmio da servidora Maria izabel da conceição Botelho 
matricula nº 3260666/1.
oNde se LÊ:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora Maria iZaBEl 
da coNcEiÇao BoTElHo, auxiliar operacional, matricula n° 3260666/1, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no perí-
odo de 03/10/2022 a 02/11/2022.
Leia-se:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora Maria iZaBEl 
da coNcEiÇao BoTElHo, auxiliar operacional, matricula n° 3260666/1, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no perí-
odo de 03/10/2022 a 01/11/2022.

Protocolo: 840436

errata
No extrato Publicado no doe nº 35.078 de 16 de agosto de 2022, 
que trata da PorTaria N° 603/2022 – GaB/dG/Hol de 11/08/2022, refe-
rente a licença Prêmio da servidora Eulina Nazareth Navarro lima matri-
cula nº 3258335/1.
oNde se LÊ:
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/866884 de 12/07/2022.
Leia-se:
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/886884 de 12/07/2022.

Protocolo: 840427
No extrato publicado no Diário Oficial n° 35.053 DE 21 DE JULHO 
de 2022, que trata da PorTaria N° 538/2022 – GaB/dG/Hol, referente ao afas-
tamento por motivo de casamento da servidora daNiEllE caSTro doS aNJoS.
oNde se LÊ:
considerando o casamento da servidora, que se deu na data de 15 de julho 
de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei no. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar para efeito de regularização o afastamento por motivo de ca-
samento da servidora daNiEllE caSTro doS aNJoS matricula nº 
5903360/1, ocupante do cargo Técnico de Enfermagem, lotada no centro 
de Suporte de Enfermagem (Uai), a contar de 15 de julho de 2022 a 22 de 
julho de 2022, conforme certidão de casamento n° 066068 01 55 02022 
00024 259 000915485.
Leia-se:
considerando o casamento da servidora, que se deu na data de 15 de ju-
nho de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei no. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar para efeito de regularização o afastamento por motivo de ca-
samento da servidora daNiEllE caSTro doS aNJoS matricula nº 
5903360/1, ocupante do cargo Técnico de Enfermagem, lotada no centro 
de Suporte de Enfermagem (Uai), a contar de 15 de junho de 2022 a 22 de 
junho de 2022, conforme certidão de casamento n° 066068 01 55 02022 
00024 259 000915485.

Protocolo: 840533

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°129/2022 – HoL
objeto: contratação de serviços especializados de manutenção corretiva 
do Tomosimulador light Speed rT16, da fabricante GE Healthcare, com 
garantia mínima 03 (três) meses pela empresa coNTraTada
data: 29/08/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 16 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 840302
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°130/2022 – HoL
srP Nº 078/2022
objeto: fornecimento de SEriNGaS iNJEToraS E EXTENSorES UTiliZa-
doS EM coNTraSTES radiolÓGicoS
data: 30/08/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 16 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 840493
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°132/2022 – HoL
Objeto: Aquisição de insumos (filtros absolutos), para utilização nas cape-
las de fluxo laminar
data: 29/08/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 16 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 840611

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 606/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo no 2022/953943 de 28/07/2022.
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rESolVE:
i - dESiGNar a partir de 01/08/2022, o (a) servidor (a) EliZaNGEla fa-
riaS dE caSTro, Enfermeiro, matrícula nº 57200518/1, pertencente ao 
Quadro de Pessoal ativo do Hol, para responder pela Gerência do serviço 
de Enfermagem do centro de Nefrologia deste Hospital.
ii  - os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 11 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol.

Protocolo: 840442
Portaria nº 607/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a concessão das férias regulamentares, no período de 
28/03/2022 a 11/04/2022 do servidor fErNaNdo NilSoN VElaSco JUNior, 
comissionado (advogado) e diretor de administração e finanças, matricula 
nº 55588809/4, referente ao aquisitivo 28/07/2020 a 27/07/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/402527 de 04/04/2022.
r E S o l V E:
iNTErroMPEr, as férias do servidor fErNaNdo NilSoN VElaSco JUNior, comis-
sionado (advogado) e diretor de administração e finanças, matricula nº 55588809/4, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, a partir de 05/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 840405
Portaria nº 608/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/729616 de 09/06/2022.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 03/07/2022, o servidor aBdala aYaN, 
Técnico em radiologia, matrícula nº 5939903/1, lotado na divisão de diag-
nostico Por imagem - ddi, admitido sob o regime das leis complementa-
res 007/91 e 77/2011 – Servidor Temporário
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 840407
Portaria nº 609/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/903358 de 15/07/2022.
r E S o l V E:
SUSPENdEr o gozo de férias da servidora BrUNa riBEiro dE araUJo 
lira, Enfermeiro, matrícula 5895236/2, programadas para o período de 
18/07 a 16/08/2022, concedida por meio da
Portaria nº 371/2022, publicado no doe nº 34.978 23/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 840410

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 805/2022 – GaPe/GP/FscMP, de 11 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 e em observância ao preco-
nizado na Norma regulamentadora nº 5 de Saúde, Segurança e Medicina 
do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamenta a co-
missão interna de prevenção de acidentes/ciPa que tem como objetivo 
a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho de modo a 
tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida 
e a promoção da saúde do trabalhador;

coNSidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 2022/1002932;
rESolVE:
coNVocar eleições para escolha dos representantes dos servidores na 
referida comissão a ser composta nesta instituição, em quinto mandato, 
Gestão 2022/2024, nos dias 12, 13, 14 e 15/09/2022, com data de posse 
dos membros eleitos e indicados para 07/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 11 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 840549
Portaria nº 806/2022 – GaPe/GP/FscMP, de 11 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 do Processo nº 2022/1002932;
coNSidEraNdo o uso das atribuições legais e regulamentares conferidas 
à Presidente da comissão interna de Prevenção de acidentes – ciPa, 
através da Nr-5, item 5.39.1, aprovado pela Portaria nº 3.214, de 08 de 
junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego;
rESolVE:
coNSTiTUir a comissão Eleitoral (cE), que será responsável pela orga-
nização e acompanhamento do processo Eleitoral para a composição da 
comissão interna de Prevenção de acidentes/ciPa em 5º mandato, Gestão 
2022/2024, desta instituição a ser formada conforme abaixo:
Presidente da comissão Eleitoral: lina cristina de Paula Magno
Secretário da comissão Eleitoral: Sonia Maria Pereira Malheiro
1º Membro da comissão Eleitoral: lilian rosa Saraiva Miranda
2º Membro da comissão Eleitoral: regina lúcia Vieira frota lima
3º Membro da comissão Eleitoral: rita de cássia frota Vieira cals
4º Membro da comissão Eleitoral: fabio José Maciel chaves
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 11 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 840550

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
Servidor (a): Mira NaBil Said
id. fUNcioNal: 5955097/2
Término de Vinculo: 01/09/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2022/1016262
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 10 de aGoSTo de 2022.

Protocolo: 840545

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria nº 675/2022 – caPE/GP/fScMP, dE 12/06/2022, PUBlicada No 
doE Nº 35.046, dE 14/07/2022.
referente a concessão de diárias.
oNde se LÊ:  26/07/2022 a 02/08/2022
Leia-se: 26/07/2022 a 29/07/2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 11 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 840544

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 085/2022
data: 16/08/2022
Valor: r$69.580,32
objeto: MaTErial dE coNSUMo - coMPra EMErGENcial dE iNdicador 
BiolÓGico E iNdicador QUÍMico Para ESTEriliZaÇÃo a VaPor, com base 
no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93 e Parecer nº 277/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 16/08/2022 - PAE nº 2022/887353
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superavits; 
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: coMErcial cirUrGica rio clarENSE lTda, cNPJ/
Mf: 67.729.178/0004-91
ENdErEÇo: Praça Emilio Marconato nº 1000, Galpão 22, Bairro: Núcleo 
residencial doutor João aldo Nassif, cEP:13.916-074, Jaguariuna/SP;
TElEfoNE: (19) 3522-5800
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 840450
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 085/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
objeto: MaTErial dE coNSUMo - coMPra EMErGENcial dE iNdicador 
BiolÓGico E iNdicador QUÍMico Para ESTEriliZaÇÃo a VaPor,
coNTraTada: coMErcial cirUrGica rio clarENSE lTda,
cNPJ/Mf: 67.729.178/0004-91
data: 16/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 840451

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 804/2022 – caPe/GP/FscMP, 11 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 do Processo nº 2022/996044;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor VicTor HUGo fErrEira PiNHEiro, Matrícula nº 
5960407/2, cargo de Engenheiro, cPf: 018.640.212-09, lotado na Gerência 
de Hotelaria Hospitalar-GHoT/fScMP, no valor total de r$ 400,00 (Quatro-
centos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

ProGraMa de traBaLHo FoNte de recUrso eLeMeNto de desPesa VaLor

10.122.1297.8338 0269 339030 r$ 400,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
45 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.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 11 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 840557

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 074/2022 - decorreNte de PreGÃo eLe-
trÔNico Nº.  031/2022 - Processo adMiNistratiVo Nº 2022/315818.
das Partes:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: f. cardoSo & cia lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o nº 04.949.905/0001-63 com sede na rUa JoÃo 
NUNES dE SoUZa, nº 125, Bairro áGUaS BraNcaS, na cidade de aNaNiN-
dEUa-Pa, neste ato representada por seu representante legal Sra. Walda 
Britto cardoso, portador da cédula de identidade nº. 4077885, cPf/Mf sob 
o nº. 004.382.782-91, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo laBoraTorial Para fUNdaÇÃo HEMoPa.(iTENS: 01,03,05,0
6,07,09,12,17,19,20,21,23 e 24)
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 85.033,76 (oitenta 
e cinco mil, trinta e três reais e setenta e seis centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxari-
fado e Patrimônio-GEraP, , tendo como fiscal Técnico o Biomédico Mauricio 
Koury Palmeira, responsável pela coordenadoria de laboratórios-colaB 
da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 10 de agosto de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Walda Britto cardoso- f. cardoSo & cia lTda -contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 840520

eXtrato do coNtrato Nº 078/2022 - decorreNte de PreGÃo eLe-
trÔNico Nº.034/2022- Processo adMiNistratiVo Nº2022/505413.
das Partes:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNTolÓGicoS lTda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 37.556.213/001-
04 com sede na av. Presidente Getúlio Vargas, 4627, Bairro ianetama, 
– cEP: 68.745-000 – castanhal-Pa, neste ato representada por seu re-
presentante legal amanda carolina candida lopes da Silva, portador da 
cédula de identidade nº. 5773163, cPf/Mf sob o nº. 027.813.562-55, 
residente e domiciliado (a) no(a)travessa barão do triunfo, 3508, apt 306, 
Marco, Belém - Pa, cEP 66095055,doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aquisição de Material de 
consumo Hospitalar: caMPo oPEraTÓrio, cUraTiVo TiPo BaNdaGEM 
ADESIVA, FITA CREPE e FILME PVC, conforme especificações contidas nes-
te Termo de referência, para atender as necessidades das diversas áreas 
da fundação HEMoPa e HEMorrEdE. (iTEM: 03)
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302150782880000 E 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 E 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 5.160,00 (cinco mil 
cento e sessenta reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almo-
xarifado e Patrimônio, tendo como fiscal Técnica a servidora Enfermeira 
Evellyn de Paula Moraes ferreira, responsável pela Gerência de coleta de 
Sangue de doadores-GEcod da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 11 de agosto de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
amanda carolina candida lopes da Silva- aHcor coMErcio dE ProdU-
ToSodoNTolÓGicoS lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 840522

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 081/2021(reF. Proc. 2022/879589)
das Partes:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: diaMEd laTiNo aMErica S/a, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ sob o nº 71.015.853/0001-45 com sede na rua 
alfredo albano da costa, 100 – distrito industrial Genesco aparecido de 
oliveira – lagoa Santa – MG – cEP: 33.400-000, neste ato representa-
da por seus representantes legais dayse Maria de Magalhães figueiredo, 
portador da cédula de identidade nº. MG-M-361.027 SSP/MG, cPf/Mf sob o 
nº. 220.898.616-49, e Marco Tulio de Souza Mourão, portador de cedula de 
identidade nº MG-8884.328 SSP/MG, doravante denominada coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato Nº 081/2021, nos termos da lei federal nº 8666/93, especificamente 
quanto à prorrogação de seu prazo, pelo período de 12 (doze) meses, ou 
seja, de 26/08/2022 até 26/08/2023.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 
122.519,46 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e dezenove reais e qua-
renta e seis centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10302150782880000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 E 0103000000
 do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 01 de agosto de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
dayse Maria de Magalhães figueiredo - diaMEd laTiNo aMErica S/a – 
contratada
Marco Tulio de Souza Mourão - diaMEd laTiNo aMErica S/a - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 840518
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 412, de 12 de aGosto de 2022
rESolVE:
designar a Servidora ornilda Bezerra Bandeira (matrícula 0115487) para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 201/2022 – ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DIS-
TriBUiÇÃo dE ProdUToS Para SaÚdE lTda.
oBJETo: aquisição de Produtos para Saúde para o Esterilizador por Gás de 
Plasma de Peróxido de Hidrogênio-Sistema Sterrad, para a central de Mate-
rial e Esterilização (cME) da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPEHcGV) e centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl).
ViGÊNcia: início em 12/08/2022 e término em 11/08/2023.
ProcESSo: 2022/839994
ModalidadE: inexigibilidade de licitação n° 17/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 840732
Portaria N° 432, de 12 de aGosto de 2022
rESolVE:
designar a Servidora ornilda Bezerra Bandeira (matrícula 0115487) para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO COMODATO Nº 202/2022 – ADVANCED STERILIZATION PRO-
dUcTS diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS Para SaÚdE lTda.
OBJETO: Fornecimento de 01 (uma) incubadora de leitora especifica para o 
indicador biológico e 01(uma) seladora para uso do Tyvek por um período 
de 12 meses.
ViGÊNcia: início em 12/08/2022 e término em 11/08/2023.
ProcESSo: 2022/839994
ModalidadE: inexigibilidade de licitação n° 17/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Protocolo: 840733

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 456, de 12 de seteMBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de SETEMBro/2022.
1º Periodo

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS coNcE-
didoS

PEriodo 
coNcEdido

PorTaria 
aNTErior

57188559/1
Maria lidUiNa 

MENdoNca dE SoUZa 
SarMaNHo

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

12/07/2013 
a 

11/07/2016
30 01/09/2022 a 

30/09/2022 -

84999/1 Maria da Graca 
MiraNda alMEida daTiloGrafa

16/09/2013 
a 

15/09/2016
30 19/09/2022 a 

18/10/2022 -

5737435/3 ElaiNE aUGUSTa daS 
NEVES fiGUEirEdo MEdico

19/12/2014 
a 

18/12/2017
30 15/09/2022 a 

14/10/2022 -

54184721/2 KlEBia dE faTiMa MEN-
dES doS SaNToS

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

11/12/2016 
a 

10/12/2019
30 30/09/2022 a 

29/10/2022 -

5304768/5 Miria da SilVa 
GrUNVald MEdico

19/12/2011 
a 

18/12/2014
30 01/09/2022 a 

30/09/2022 -

5843685/3 aNa lUcia caBral 
E SilVa MEdico

03/10/2016 
a 

02/10/2019
30 01/09/2022 a 

30/09/2022 -

5035031/2 ENEdiNa rUTH TriNda-
dE caMPoS

aSSiSTENTE 
Social

26/10/2016 
a 

25/10/2019
30 12/09/2022 a 

11/10/2022 -

5302196/2 EdiNEa MoNTEiro 
corrEa ENfErMEiro

23/02/2013 
a 

22/02/2016
30 01/09/2022 a 

30/09/2022 -

5657601/3 roBErTa dE oliVEira 
corrEa

TEraPEUTa 
ocUPacioNal

18/10/2016 
a 

17/10/2019
30 05/09/2022 a 

04/10/2022 -

57192088/1 dUlcilENE fErrEira 
MElo

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

11/12/2013 
a 

10/12/2016
30 01/09/2022 a 

30/09/2022 -

57224140/1 rafaEl aVElar 
fErrEira

aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo

05/02/2010 
a 

04/02/2013
30 05/09/2022 a 

04/10/2022 -

3260135/1 Nilda da SilVa aBrEU aGENTE adMi-
NiSTraTiVo

10/02/2017 
a 

09/02/2020
30 08/09/2022 a 

07/10/2022 -

54189130/1 BrENa do NaSciMENTo aUX dE SErVi-
ÇoS GEraiS

18/03/2014 
a 

17/03/2017
30 01/09/2022 a 

30/09/2022 -

5077176/1 adaMilToN NoNaTo 
MaciEl corrEa

aGENTE dE 
PorTaria

15/03/2007 
a 

14/03/2010
30 01/09/2022 a 

30/09/2022 -

57195087/1 roZaNGEla dE MaToS 
dE liMa

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

28/02/2014 
a 

27/02/2017
30 02/09/2022 a 

01/10/2022 -

5854334/2 dENildE ciriNo doS 
SaNToS

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

09/07/2014 
a 

08/07/2017
30 15/09/2022 a 

14/10/2022 -

54192674/1 lUciaNE ValE MoraES TEcNico dE 
ENfErMaGEM

13/08/2015 
a 

12/08/2018
30 01/09/2022 a 

30/09/2022 -

57195090/1 GlEiZiaNE SoUZa da 
SilVa ViEira

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

18/08/2012 
a 

17/08/2015
30 01/09/2022 a 

30/09/2022 -

2º PerÍodo

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS coNcE-
didoS

PEriodo 
coNcEdido

PorTaria 
aNTErior

54190672/1 aNGEla BaTiSTa 
MoraiS

iNSTrUMENTaliSTa 
cirUrGico

09/06/2011 a 
08/06/2014 30 01/09/2022 a 

30/09/2022
124-

22/02/2021

57175247/1 lEda criSTiNa liMa 
dE aSSiS

aUXiliar adMiNiS-
TraTiVo

22/09/2009 a 
21/09/2012 30 01/09/2022 a 

30/09/2022
347-

17/06/2021

54189600/1 EliZaBETH NaZarE 
doS SaNToS SilVa

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

01/06/2016 a 
31/05/2019 30 01/09/2022 a 

30/09/2022
598-

16/11/2021

54190213/1 carloS alBErTo 
coSTa dE lEao

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

08/04/2014 a 
07/04/2017 30 01/09/2022 a 

30/09/2022
634-

17/12/2019

54193862/1 BErNadETE Maria 
MENdES corrEa ENfErMEiro 18/03/2013 a 

17/03/2016 30 15/09/2022 a 
14/10/2022

486-
02/09/2021

57190510/1
VaNESSa cEciM 

caldEraro aUad 
PacHEco

farMacEUTico 16/10/2007 a 
15/10/2010 30 01/09/2022 a 

30/09/2022
633-

17/10/2014

726028/1 NaUdilENi MoUra 
dE fiGUEirEdo

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

13/06/2003 a 
12/06/2006 30 01/09/2022 a 

30/09/2022
109-

27/02/2012

54184432/2 SHirlEY raiMUNda 
VaNZElEr BarroS

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

28/12/2016 a 
27/12/2019 30 01/09/2022 a 

30/09/2022
434-

28/09/2020

57195093/1 NUBia liMa riBEiro 
cardoSo ENfErMEiro 11/03/2008 a 

10/03/2011 30 01/09/2022 a 
30/09/2022

89-
28/02/2014

54180550/2
ElaNE criSTiNa 
lira daS dorES 

carValHo

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

01/09/2012 a 
31/08/2015 30 12/09/2022 a 

11/10/2022
445-

17/09/2019

57188599/1 roSa Maria PaES 
E SilVa

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

12/07/2016 a 
11/07/2019 30 05/09/2022 a 

04/10/2022
598-

16/11/2021

5326214/2
aNdrEa criSTiNa 
PErEira doS SaN-

ToS aZEVEdo
ENfErMEiro 22/06/2015 a 

21/06/2018 30 05/09/2022 a 
04/10/2022

401-
13/07/2021

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

Protocolo: 840484

coNtrato
.

contrato de comodato: 202/2022
Objeto: Fornecimento de 01 (uma) incubadora de leitora especifica para o 
indicador biológico e 01
(uma) seladora para uso do Tyvek por um período de 12 meses.
Modalidade: inexigibilidade nº 17/2022
data de assinatura: 12/08/2022
Vigência: início em 12/08/2022 e término em 11/08/2023.
contratado:
Nome: adVaNcEd STEriliZaTioN ProdUcTS diSTriBUiÇÃo dE ProdU-
ToS Para SaÚdE lTda.
Endereço: avenida Tamboré, 1.077, Parte a, alphaville Empresarial
BarUEri – SP – cEP 06.460.000
E-mail: licitacoesbr@asp.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 840729
contrato: 201/2022
objeto: aquisição de Produtos para Saúde para o Esterilizador por Gás de 
Plasma de Peróxido de Hidrogênio-Sistema Sterrad, para a central de Ma-
terial e Esterilização (cME) da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPEHcGV) e centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl).
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Modalidade: inexigibilidade nº 17/2022
Valor r$472.907,62 (quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e sete 
reais e sessenta e dois centavos)
data de assinatura: 12/08/2022
Vigência. início em 12/08/2022 e término em 11/08/2023.
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
origem do recurso Estadual 
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0103, 0269, 0669
Plano interno: Pi 1040008288c
contratado:
Nome: adVaNcEd STEriliZaTioN ProdUcTS diSTriBUiÇÃo dE ProdU-
ToS Para SaÚdE lTda.
Endereço: avenida Tamboré, 1.077, Parte a, alphaville Empresarial
BarUEri – SP – cEP 06.460.000
E-mail: licitacoesbr@asp.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 840703

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 458, de 16 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.
PaE: 2022/1028197.
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: orNilda BEZErra BaNdEira
carGo: ENfErMEiro
MaTrÍcUla: 115487/1
rG: 578981
cPf: 246.135.502-97
333903996 – SErViÇo dE TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica….............r$ 1.500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 840470

FÉrias
.

Portaria Nº461, de 12 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 decreto de 28 de 
Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de Janeiro de 2022.
rESolVE,
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, lo-
tados na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
referente ao mês de SETEMBro/2022.
PerÍodo aQUisitiVo 2017/2018

MatricULa NoMe PerÍodo
5063019 4 liNdaNor Maria riBEiro fErrEira 05/09/2022 04/10/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2019/2020

MatricULa NoMe PerÍodo
54191605 1 aNToNio KlEBErSoN fErrEira dE liMa 12/09/2022 11/10/2022
54188486 2 Maria dE NaZarE cardoSo BaTiSTa 01/09/2022 30/09/2022
54181785 2 MoNica SodrE doUaHY rEBElo 15/09/2022 14/10/2022
55587310 1 Noadia SENir MaGalHaES dE oliVEira 01/09/2022 30/09/2022
57188615 1 riValdo dE JESUS rEiS 01/09/2022 30/09/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2020/2021

MatricULa NoMe PerÍodo
54195128 1 aNa claUdia da SilVa SoUSa 01/09/2022 30/09/2022
57192235 1 aNa lUiZa dE carValHo BaNdEira 01/09/2022 30/09/2022
5953596 1 aNaildo cHaVES da coSTa 01/09/2022 30/09/2022
57196719 1 aNNE caroliNE GoNcalVES liMa 01/09/2022 30/09/2022
54182833 2 caTia rEGiNa da coSTa caSTro 01/09/2022 30/09/2022
54181763 2 cida Maia GoUVEa da SilVEira 10/09/2022 29/09/2022
5156262 1 cilENE MaToS da SilVa 01/09/2022 30/09/2022
55590252 1 clEidE Maria MElo Bordallo 01/09/2022 30/09/2022
57205654 1 crUZValdiNa SoarES da cUNHa 01/09/2022 30/09/2022
6307999 2 daNiEl roGErio dE oliVEira NETo 01/09/2022 30/09/2022
57192087 1 ElaNNE criSTiNa do carMo SaNToS 01/09/2022 30/09/2022

54195162 1 ElEN roSE dE aNdradE riBEiro 01/09/2022 30/09/2022
54184420 3 iVETE da lUZ PErEira 01/09/2022 30/09/2022
5132312 3 JaNETE dE faTiMa NaSciMENTo dE araUJo 01/09/2022 30/09/2022
57192168 1 MaNoEla MElo SilVa 01/09/2022 30/09/2022
5833957 2 Marco aNToNio oliVEira SilVa 16/09/2022 15/10/2022
5433290 2 Maria da coNcEicao da SilVa GoMES 01/09/2022 30/09/2022
5612730 1 Maria raiol SilVa filHa 01/09/2022 30/09/2022
5913102 1 MariValdo fErrEira da cUNHa 01/09/2022 30/09/2022
54184269 2 MUrilo VaScoNcEloS dE oliVEira 11/09/2022 10/10/2022
5154111 1 NElY crUZ da SilVa 01/09/2022 30/09/2022
5908496 3 JaiME TaVarES dE SoUZa NETo 01/09/2022 30/09/2022
5938018 1 PaUla GaBriElla coSTa da PENHa 01/09/2022 30/09/2022
5949295 1 PoliaNa rodriGUES doS SaNToS 19/09/2022 18/10/2022
5843936 2 raiMUNda aMElia oliVEira doS SaNToS 01/09/2022 30/09/2022
57192071 1 raiMUNda do Socorro oliVEira do carMo 01/09/2022 30/09/2022
5834651 3 rEJaNE cEciM doS SaNToS 01/09/2022 30/09/2022
5923632 1 rodriGo alMEida SoUZa 16/09/2022 05/10/2022
57188576 1 SaUlo JorGE corrEa dE SoUZa 01/09/2022 30/09/2022
55588826 1 SHirlEY dE fariaS foNTiNElE 01/09/2022 30/09/2022
5707277 3 Sofia VaScoNcEloS NEGrao 01/09/2022 30/09/2022
5095859 1 SoNia faTiMa da SilVa MorEira 05/09/2022 04/10/2022
54194472 1 SUZaNa SoUZa caMPoS 01/09/2022 30/09/2022
57208604 1 TaliTa MacEio PiMENTEl corrEa 01/09/2022 30/09/2022
57188605 1 TaNia Maria doS SaNToS coSTa 01/09/2022 30/09/2022
5723051 3 iraNilda fErrEira BoTElHo 01/09/2022 30/09/2022
5156432 1 VEra lUcia daS NEVES SoUSa rEiS 01/09/2022 30/09/2022
5951374 1 lUiS fEliPE GalVao dE MoUra 15/09/2022 14/10/2022
55589893 3 lariSSa PacHEco dE MoUra KZaM 01/09/2022 30/09/2022
57190814 2 Marco aNToNio fErrEira TraVESSa 01/09/2022 30/09/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2021/2022

MatricULa NoMe PerÍodo
55586256 1 acacio JoSE loUriNHo dE aBrEU 01/09/2022 30/09/2022
57196671 1 adaNKElMoN SilVa diaS 01/09/2022 30/09/2022
5851203 2 adriaNa Maria NoGUEira MariNHo 01/09/2022 30/09/2022
57188282 1 alESSaNdra Erica riBEiro da SilVa 01/09/2022 30/09/2022
5938011 2 aliNE dE NaZarÉ rodriGUES carrÉra 01/09/2022 30/09/2022
57202290 1 aNa carla caVErZaN GUiMaraES rodriGUES 01/09/2022 30/09/2022
57188279 1 aNa claUdia SilVa coUTo 01/09/2022 30/09/2022
5141583 1 aNa do Socorro SaNToS da PoNTE SoUZa 01/09/2022 30/09/2022
5345472 1 aNa lUcia SilVa araUJo SaTo 05/09/2022 04/10/2022
54185115 2 daNiEla criSTiNa da foNSEca aGUiar 01/09/2022 30/09/2022
6045577 2 aNdrEia do Socorro da SilVa oliVEira 01/09/2022 30/09/2022
54184353 3 aNdrEia ViEira rodriGUES 01/09/2022 30/09/2022
5854369 2 aNdrEZZa oZEla dE VilHENa 05/09/2022 04/10/2022
5927501 2 carloS PiNHEiro dE frEiTaS 01/09/2022 30/09/2022
57214614 4 caMila ViaNNa SoUSa 01/09/2022 30/09/2022
57195715 1 clEBEr lEoNardo dE SoUZa caMPoS 01/09/2022 30/09/2022
5118387 1 coNcEicao do Socorro SoarES coUrcEll 01/09/2022 30/09/2022
5923367 3 dalila coSTa dE araUJo PaVao 01/09/2022 30/09/2022
57193883 1 daNiElE fariaS daS cHaGaS 15/09/2022 14/10/2022
5595851 1 dilZa fariaS ViaNa 15/09/2022 14/10/2022
57188300 1 doriSNEY SoUZa do ESPiriTo SaNTo da SilVa 01/09/2022 30/09/2022
5959467 1 doUGlaS rEGo cHaVES 01/09/2022 30/09/2022
54185699 2 EdioNE dUTra dE MElo E SilVa 01/09/2022 30/09/2022
54191812 1 Edir NaSciMENTo da SilVa 01/09/2022 30/09/2022
5161355 1 EdirailSoN da foNSEca PErEira 05/09/2022 04/10/2022
5829690 2 EliS fraNci NaZarE MoNTEiro doS SaNToS 01/09/2022 30/09/2022
54185445 4 ElY Maria dE NEVES E SoUSa 13/09/2022 02/10/2022
57188328 1 GEiSiMarY SaNToS MorEira dE BarroS 01/09/2022 30/09/2022
57192785 1 GiSElE criSTiNa BorGES MacEdo 01/09/2022 30/09/2022
80015674 1 HaNiEllY dE oliVEira NEVES liMa 01/09/2022 30/09/2022
5175968 1 iracY dE MoraES MarQUES 01/09/2022 30/09/2022
5155193 1 irENE ViEira coSTa 01/09/2022 30/09/2022
5187737 1 iVaNildo doS rEiS coElHo 01/09/2022 30/9/2022
54190652 1 JacEMir PaUlo fErrEira MENdoNca 01/09/2022 30/09/2022
57189053 1 JaElSoN caMPoS cUNHa 01/09/2022 30/09/2022
57175965 2 JaNE SilVa oliVEira 01/09/2022 30/09/2022
5132312 4 JaNETE dE faTiMa NaSciMENTo dE araUJo 01/09/2022 30/09/2022
5960050 1 JHUliaNNE SilVa MoNTEiro 01/09/2022 30/09/2022
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54193857 1 JoaNa dUlcE caBral forMiGoSa 12/09/2022 01/10/2022
54189114 1 JocY do carMo loPES da rocHa 01/09/2022 30/09/2022
57188745 1 JoSE Maria TEiXEira GUiMaraES JUNior 01/09/2022 30/09/2022
57206808 3 JUciNEa SoUSa da SilVa 14/09/2022 13/10/2022
5867460 2 Karla fErNaNda dE caSTro caValcaNTE 01/09/2022 30/9/2022
57188545 1 KaTiaNE da SilVa liSBoa 01/09/2022 30/09/2022
6403685 2 KlEBEr alMEida da SilVa 01/09/2022 30/09/2022
54195848 1 lEoNardo rodriGUES GEMaQUE 01/09/2022 30/09/2022
5152291 3 lEUcY PaZ da SilVa 01/09/2022 30/09/2022
3206424 2 lUiS carloS fErrEira liMa 15/09/2022 14/10/2022
5959414 1 lUiZ fEliPPE fErrEira MESQUiTa 01/09/2022 30/09/2022
5182174 1 lUiZ PaUlo da SilVa fariaS 01/09/2022 30/09/2022
57188569 1 MaNoEl Maria NUNES da SilVa 01/09/2022 30/09/2022
55589396 2 MarcElo dE JESUS lEiTE 05/09/2022 04/10/2022
57201964 1 Marcia PaTricia PalHETa NUNES 01/09/2022 30/09/2022
5894216 2 MarcoS NaZarENo rodriGUES daMaScENo 15/09/2022 14/10/2022
122378 1 Maria claUdEcira MoUra MoUrao 12/09/2022 11/10/2022

57224181 1 Maria da Gloria TriNdadE dE liMa 01/09/2022 30/09/2022
5155487 1 Maria dE faTiMa SoUSa foNTE 01/09/2022 30/09/2022
5136385 1 Maria do carMo coElHo fErrEira 05/09/2022 04/10/2022
5925118 3 Maria EUridES iSacKSSoN BaraTa 12/09/2022 11/10/2022
54189115 1 Maria VEraNdiNa NaHUM dE SoUZa 01/09/2022 30/09/2022
5904712 2 MariNa MoUra MoUrÃo 01/09/2022 30/09/2022
57188600 1 MarlENE cHaVES da coSTa 01/09/2022 30/09/2022
5135346 2 MarlY loBaTo MaciEl 01/09/2022 30/09/2022
5855314 2 MicHEllE da SilVa riBEiro 01/09/2022 30/09/2022
5960055 1 NaZarE aParEcida loPES dE BriTo 01/09/2022 30/09/2022
5090440 1 NaZEaZENo rocHa PirES 01/09/2022 30/09/2022
5959446 1 PaTricia criSTiNa GoNÇalVES diaS 01/09/2022 30/09/2022
5600340 3 PaTricia SiQUEira dE oliVEira MarTiNS 01/09/2022 30/09/2022
5955509 2 rafaEl rEiS SiZo NaSciMENTo 01/09/2022 30/09/2022
54190923 1 rEGiNa cElia dE alMEida riBEiro 01/09/2022 30/09/2022
57217416 1 rENaTa SalaME SEaBra 01/09/2022 30/09/2022
5889750 1 rENaTo caSTilHo SardiNHa 01/09/2022 30/09/2022
6045538 2 riTa dE caSSia da coNcEiÇÃo dE QUadroS 01/09/2022 30/9/2022
5892420 1 rodriGo NEVES BiTTENcoUrT 01/09/2022 30/09/2022
5090024 3 roSaNa lUcia NaSciMENTo PaScoal 01/09/2022 30/09/2022
54195176 2 roSEaNE doS aNJoS oliVEira 15/09/2022 14/10/2022
54192853 1 roSEli loPES dE SoUZa 01/09/2022 30/09/2022
5360854 2 roSiclEidE foNSEca da SilVa 01/09/2022 30/09/2022
57195085 1 rUTE HElENa aSSUNcao dE liMa 01/09/2022 30/09/2022
5443954 4 rUTE HElENa NicodEMoS doS SaNToS 01/09/2022 30/09/2022
54185052 2 SElMa Maria BorGES araUJo 01/09/2022 30/09/2022
73504044 1 SilVia aTaidE da SilVa 01/09/2022 30/09/2022
57188828 3 SilVio doUGlaS MEdEiroS coSTa 01/09/2022 30/09/2022
57188563 1 SiMoNE raBElo GoMES 15/09/2022 14/10/2022
5831806 3 SirlEY Maria caSTro da coSTa 05/09/2022 04/10/2022
57188561 1 SolaNGE do Socorro dE SoUZa laMEira 01/09/2022 30/09/2022
54191768 1 SUEli riBEiro caXiaS MoraES 14/9/2022 13/10/2022
57188575 1 SUZaNE criSTiNa GoNcalVES MarTiNS 01/09/2022 30/09/2022
5829887 4 TaTiaNa VEra PiNHEiro rEiS 15/09/2022 14/10/2022
5829887 2 TaTiaNa VEra PiNHEiro rEiS 15/09/2022 14/10/2022
5829593 2 TErEZiNHa SoarES TaVarES 01/09/2022 30/09/2022
5888776 1 ValdENi dE faTiMa SoUZa SoarES 01/09/2022 30/09/2022
5131014 1 VEra lUcia lacErda 01/09/2022 30/09/2022
57192875 1 WilMar SaraiVa TorrES 21/09/2022 10/10/2022
5144760 1 ZUlEidE Maria da coSTa 01/09/2022 30/09/2022
5923039 3 rUTH dE JESUS rocHa fErrEira 01/09/2022 30/09/2022

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

Protocolo: 840476

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo UNiLateraL do coNtrato Nº 001/2022
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.
considerando o contrato Para cESSÃo dE MÃo dE oBra dE MoToriSTa.,
considerando as razões de interesse público,

 rESolVE:
 i – rescindir, unilateralmente, o contrato nº. 186/2016 – Empresa Sa-
raM SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda – ME, com efeitos retroativos a 
01/08/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 840325

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

diÁria
.

Portaria: 108/2022, cametá, 11/08/2022
NoME: WaSHiNGToN ricardo dE MENEZES SaNToS
MaTr ÍcUla: 57175978-1
carGo/fUNÇÃo: aNaliSTa EcoNoMiSTa/ GErENTE SiMaS/dGl/SiMaS/SEPlad
oBJETiVo: rEaliZar TriNaMENTo SiMaS: cadastro fornecedor, criação 
de código, Mapa de Preços iN 02/2018, Banco referencial iN 03/2018, 
liberação de Prd e fluxo Processual SiMaS-SiafEM, aos servidores do 
Hospital regional de cametá.
oriGEM: BElÉM
dESTiNo: caMETá
PErÍodo: 17 à 19/08/2022
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: 109/2022, cametá, 11/08/2022
NoME: WalTEr Garcia MoNTalVÃo
MaTrÍcUla: 347612/3
carGo/fUNÇÃo: TÉcNico SiMaS/ dGl/SiMaS/SEPlad
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo SiMaS: criação de centro de custo, 
controle de Estoque, doc. Entrada e Saída Movimento de almoxarifado e 
Senha de acesso, para os servidores do Hospital regional de cametá.
oriGEM: BElÉM
dESTiNo: caMETá
PErÍodo: 17 à 19/08/2022
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: 110/2022, cametá, 11/08/2022
NoME: aNa do Socorro BaNdEira do carMo
MaTrÍcUla: 54194036-1
carGo/fUNÇÃo: contadora/chefa de Seção de cadastro/Protocolo Geral SESPa
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo dE aTUaliZaÇÃo do PaE (ProcES-
So adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico) Para oS SErVidorES do HoSPiTal 
rEGioNal dE caMETá.
oriGEM: BElÉM
dESTiNo: caMETá
PErÍodo: 24 à 26/08/2022
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

Protocolo: 840380

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 044 /16.08.2022 – coNceder
NoME: loraNNio SilVa araÚJo
MaTrÍcUla: 57206797/1
carGo: MoToriSTa
loTaÇÃo: HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
TriÊNio: 23/10/2008 a 22/10/2011
PErÍodo coNcEdido: 03/10/2022 a 01/11/2022 (30 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 840452
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secretaria de estado
de traNsPortes

torNar seM eFeito
torNar seM eFeito a Portaria Nº 102 de 12 de aGosto de 
2022, publicada no doe nº 35.078/16 de aGosto de 2022
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 840495

oUtras MatÉrias
resULtado de LicitaÇÃo

ModaLidade: toMada de PreÇo
Número: n.º 005/2022.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 
005/2022 – SETraN.
Vencedora: coNSTrUTora coNcÓrdia r a S EirEli.
Valor: r$ 888.677,56
Belém, 16 de agosto de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 840491
Portaria N° 099 de 12 de aGosto de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1018205 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio nº 
087/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu 
referente ao processo nº 2022/297109, objeto: recuperação de estradas vicinais 
(59,667m), sendo as seguintes coordenadas: raMal do KM 20 – 37.169,00 m 
(Marco inicial – latitude: 2º59’32.71”S e longitude 52º7’6.46”o:Marco final – 
latitude 2º48’46.58”S e longitude 52º6’13.33’o; raMal do KM 25 – 6.150,00 
m (Marco inicial – latitude: 3º1’9.57”S e longitude 52º8’1.23”o);Marco final 
– latitude: 2º48’46.58”S e longitude 52º10’55.43”o; raMal do MaricoTa – 
2.200,00 m (Marco inicial – latitude:2º58’24.62”S e longitude: 52º10’11.88””o; 
Marco final – latitude: 3º0’3.50”S e longitude 52º10’39.75”o; raMal do KM 9 
-  6.125,00 m (Marco inicial – latitude: 2º57’22.22”S e longitude 52º2’23.90”o; 
Marco final – latitude:2º59’44.61”S e longitude 52º1’9.28”o; raMal do Ma-
QUiNorTE – 8.023,00 m (Marco inicial – latitude:2º57’43.32”S e longitude 
52º4’10.50”o; (Marco final – latitude 2º56’6.91”S e longitude52º4’26.15”o), 
no município de Vitória do Xingu /Pa. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 12 de agosto de 2022.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
obs: republicado por ter saindo com incorreção no doe nº 35.078 
de 16.08.2022

Protocolo: 840505
Portaria N° 102 de 16 de aGosto de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994; 
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1015577 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para 
atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do 
Convênio nº 077/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de 
Brasil Novo, referente ao processo nº 2022/385981, objeto recuperação de 50 
km da ViciNal 10 km 30 da Br – 230 com as seguintes coordenadas: inicio 
latitude: 3º10’43.19”S – longitude UTM 52º28’58.33”o e final latitude: 
2º49’34.68” – longitude  52º35’18.19’o, no município de Brasil Novo/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 16 de agosto de 2022.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Portaria N° 103 de 16 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994; 
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1015727 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para 
atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do 
Convênio nº 073/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal 
de Santarém Novo, referente ao processo nº 2021/560722, objeto 
recuperação de 17,28 km de estradas vicinais, tendo 8como coordenadas 
iniciais: Norte= 9.896.967,9578; leste= 235.421.3650; cota= 59,780 e 
coordenadas finais: Norte=9.898.180,5664; Leste=248.727,8384; Cota= 
70,580, no município de Santarém Novo /Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 16 de agosto de 2022.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 840767

..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 10
coNtrato: 21/2018

Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do 
prazo de vigência de que trata a cláusula Quarta do contrato nº 021/2018-
cPH, conforme solicitação constante do Processo nº 2022/937204.
data de assinatura: 09/08/2022
Vigência: 11/08/2022 a 09/12/2022
funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de Trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101 e 0301/449051
cNPJ: 22.911.135/0001-41 - PPB ENGENHaria lTda.
Endereço: Travessa lomas Valentina, Passagem São Pedro, n.º 124, Bair-
ro: Marco, cEP: 66.095-720, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 840468
terMo aditiVo: 5

coNtrato: 007/2020-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de vigência do contrato de nº 007/2020-cPH, que versa sobre a 
prestação de serviços de execução de obras e serviços de engenharia para 
a reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas no 
município de Monte alegre, Estado do Pará.
data de assinatura: 05/08/2022
Vigência: 09/08/2022 a 07/12/2022.
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
fonte do recurso: 0301 e 0101
cNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPorT ENGENHaria EirEli – EPP
Endereço: Passagem São Pedro, nº 18, Bairro: Marco, cEP: 66.095-721, 
Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 840464

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

o diretor Presidente, da companhia de Portos e Hidrovias do es-
tado do Pará - cPH, no uso de suas atribuições legais e após a análise 
conjunta da Pregoeira e Equipe e o parecer da Gerência Jurídica, referente 
ao Processo nº 2021/1147275 e 2022/574791 resolve:
HoMoloGar o resultado do processo licitatório referente ao Pregão Eletrôni-
co nº 011/2022- cPH, que tem como objeto à contratação de empresa para 
a prestação de obras e serviços de engenharia para a Elaboração de Projeto 
Executivo civil e Naval para a construção do Terminal Hidroviário Turístico no 
Município de altamira, o qual visa atender a companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará, autorizando a contratação e emissão de Nota de Empenho 
em favor da seguinte empresa: ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf-27.135.996/0001-07, com sede na rua Municipalidade, Ed. Mirai 
Office, nº 985, Sala 1518, bairro Umarizal, CEP:66.050-350, município de 
Belém, estado do Pará, a qual foi à vencedora do único item do certame, pelo 
valor global de r$198.000,00 ( cento e noventa e oito mil reais).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
  aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente cPH

Protocolo: 840454
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Portaria
Portaria Nº 706/2022 – arcoN – Pa, 16 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; considerando o Processo Eletrônico 
n.º 2022/1036638; rESolVE: i - dESiGNar lUZilENE SoUZa SilVa, ma-
trícula nº 5948090/1, a responder como aSSESSor desta arcoN/Pa, no 
período a contar de 16/09/2022 a 30/09/2022, durante as férias do titular 
HildEGardES dE liMa aBdoN, matrícula 5900896/2. ii - Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 840466
Portaria Nº 708/2022 – arcoN – Pa, 16 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;considerando o Processo Eletrônico n.º 
2022/1036794;rESolVE:i – dESiGNar caroliNa SilVa dE SoUZa ma-
trícula nº 5947304/1, a responder como Supervisor i desta arcoN/Pa, no 
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período a contar de 01.09.2022 a 30.09.2022, durante as férias do titular, 
GilBErTo alVES da SilVa, matrícula 5945899/1.ii - Esta Portaria entrará 
em vigor a contar da data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo-diretor Geral.

Protocolo: 840473
Portaria Nº 707/2022 – arcoN – Pa, 16 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 Pro-
cESSo ElETroNico nº 2022/1035833; rESolVE:i – iNTErroMPEr por 
necessidade de serviços, o gozo das férias do servidor GaBriEl NEPoMUcE-
No BriTo fEio, matricula nº 8002832/1, ocupante do cargo controlador de 
Serviços Públicos, concedida através da Portaria n.º 623/2022-arcoN-Pa, 
de 26/07/2022, publicada no doE nº 35.058 de 27/07/2022, a contar de 
18/08/2022. ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coN-
TrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, dE 16 dE aGoSTo 
2022. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN/Pa.

Protocolo: 840481

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 695/2022 – arcoN-Pa, 16 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. coNSidEraNdo o artigo 77, inciso iX, 
c/c artigo 98 e 99 da lei nº. 5810, de 24.01.1994; coNSidEraNdo Processo 
nº2022/1014821; rESolVE: i - coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença 
Prêmio a servidora cHriSTiNa riBEiro SaNToS, matrícula n.º 54188342/1, 
ocupante do cargo de auxiliar em regulação de Serviços Públicos, correspon-
dente ao triênio 2008/2011, conforme Parecer Jurídico nº 82/2022-NUJUr, 
contido nas folhas 114 a 117 dos autos. ii - aUToriZar o gozo de 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 12/09/2022 a 11/10/2022, consideran-
do a manifestação da chefia imediata na folha 02. III - 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: 840375
..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
editaL de PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 – sedaP

Processo Nº 2022/617415
a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – 
SEdaP, através do seu Pregoeiro HarlaN loBaTo PUGa, designada pela 
PorTaria N° 251, publicada no doE de 12 de agosto de 2022, comunica 
que realizará o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo MENor PrEÇo Por iTEM, conforme abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE fErTiZaNTES dE MUdaS.
daTa dE aBErTUra: dia 30 dE aGoSTo dE 2022, aS 9h30min (Horário 
dE BraSÍlia/df).
ENdErEÇo ElETrÔNico: http://www.gov.br
UaSG: 925859 - Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca – SEdaP (Tv. do chaco, nº 2232, Bairro do Marco, cEP: 66.093-
542, Belém/Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital na 
Imprensa Oficial – DOE, COMPRASPARÁ e gov.br/compras, de 17/08/2022 
até às 08h:59m do dia 30/08/2022 (horário de Brasília/df).
a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral – coMPraS GoVErNaMENTaiS, no endereço www.gov.br e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará – coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br, bem como, mediante solicitação ao 
e-mail funcional desta cPl: cpl.sedap.pa@gmail.com
 HarlaN loBaTo PUGa
Pregoeiro

Protocolo: 840694

rescisÃo de coNVÊNio
.

eXtrato de terMo de rescisÃo aMiGÁVeL do coNVÊNio 
Nº 079/2022-sedaP

Processo Nº 2022/576743
Objeto: Rescisão Amigável do Convênio nº 079/2022-SEDAP fica rescindi-
do, a partir da assinatura deste Termo em conformidade com a cláusula 
Segunda do Termo de rescisão.
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPE-
cUário E da PESca/SEdaP.
convenente: MUNicÍPio dE QUaTiPUrU, rua cônego Siqueira Mendes, 
s/n - centro, cEP: 68.709-000, no Município de Quatipuru-Pa
data da assinatura: 16/08/2022
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 840556

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 133/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE MUaNá.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UMa) Pá carrEGadEira cHaSSi: XUG0300Vl-
NPB03172
daTa dE aSSiNaTUra: 16/08/2022
ViGÊNcia: 16/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 840356
terMo de cessÃo de Uso Nº 139/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE PlacaS.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) caMiNHÃo PiPa VW/26.280 crM 6X4, cor: 
BraNca, cHaSSi: 953658264Pr006915, Placa: rWo 2H74.
daTa dE aSSiNaTUra: 16/08/2022
ViGÊNcia: 16/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 840562
terMo de cessÃo de Uso Nº 137/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE TailÂNdia.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UMa) Pá carrEGadEira cHaSSi: XUG0300VT-
NPB03176
daTa dE aSSiNaTUra: 16/08/2022
ViGÊNcia: 16/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 840530
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2016/487821 BrUNo dE faria SoUSa faZENda raNcHo do 
VaQUEiro 365,7755 ha MaraBá 1497/2022

Belém (Pa), 16/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 840432

diÁria
.

Portaria Nº 1474/22 de 11/08/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios:acará,Barcarena,inhangapi e Terra alta/Pa
Periodo: 17 a 25/08/2022(8,5) diárias
Servidores:
-3170-578/1-Jose luis de Moraes Pantoja-Tec.agrimensor
-8084-5071/1-Mario Sergio de lima Sousa-Tecnico/dEaf
-5719-7740/1-ruy Guilherme ferreira de alcantara-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 840429

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº  01466/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/990956 – GaM, datado de 
05/08/2022.
rESolVE:
iNTErroMPEr por necessidade de serviço, a partir de 08/08/2022, o 
período de gozo de férias do servidor Marco aNToNio GUEdES car-
doSo, Gerente de Projeto Especial, matrícula nº 5930538/3, marcadas 
para 02/08/2022 a 31/08/2022, concedidas através da Portaria nº1214/22 
de 05/07/2022, publicada no DOE nº 35.038 de 08/07/2022, fican-
do os 24(vinte e quatro)dias restantes a serem gozados no período de 
01/11/2022 a 30/11/2022. 
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 10 
de agosto de 2022.

Protocolo: 840374
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 01449/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/989929, de 04.08.2022 - caf
r  E  S  o  l  V  E
i– EXclUir, a servidora criSTiaNE forMiGoSa GadElHa da coSTa, 
Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula nº 
5956057/1, da Portaria nº 043/21, de 03.02.2021, publicada no doE nº 
34481/21 de 04.02.2021, que concedeu a Gratificação de Tempo Integral, 
no percentual de 50%(cinquenta por cento).
II-CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 50% (cin-
quenta por cento) à servidora ViViaN cHriSTiNE NaSciMENTo coSTa, Técnico 
em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula nº 5957318/1.
iii- fazer vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 10.08.2022.
Publique-se
Bruno Yoheiji Koho ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 10 de 
agosto de 2022

Protocolo: 840369
Portaria Nº 01465/2022

o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/989929, de 04.08.2022 - caf
r  E  S  o  l  V  E:
i – EXclUir, o servidor GUSTaVo fErNaNdES araUJo , Técnico em Gestão de 
desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula nº 5945597/2, da Portaria nº 
764/22 12/04/2022, publicada no doE nº 34.946/22 de 26/04/2022, que concedeu 
a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 50%(cinquenta por cento).
II - CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 50% 
(cinquenta por cento)ao servidor lUciaNo carValHo frEiTaS, Técnico em 
Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula nº 5957318/1.
iii- fazer vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 10.08.2022.
Publique-se
Bruno Yoheiji Koho ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 10 de 
agosto de 2022 

Protocolo: 840363
Portaria Nº 01491/2022

o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o Processo nº 2022/1006927, de 09/08/2022
rESolVE:
I–CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral,no percentual de 50% (cin-
quenta por cento)à servidora, Maria daS GraÇaS PaNToJa fErrEira, 
datilógrafo matrícula nº3168760/1
ii – faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 01 de setembro de 2022
Publique-se
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 13 de 
agosto de 2022.

Protocolo: 840434
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 4989/2022 - adeParÁ, de 10 de aGosto de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente 
conferidas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
coNSidEraNdo, a lei complementar federal nº173,de 27 de maio de 
2020, que estabelece o Programa federativo de Enfrentamento ao corona-
virus SarScoV-2 (coVid19), e altera a lei complementar nº 101, de 04 
de maio de 2020, foram estabelecidas diretrizes gerais sobre a aplicação 
do referido diploma legal, dentres essas, as situações tratadas no art. 8º, 
da referida lei, que tem repercussão direta na área de Gestão de Pessoas.
coNSidEraNdo, as medidas elencadas nos incisos iX do art 8º da lc 
173/2020, que trata da probição de cômputo de tempo de como período 
aquisitivo para efeito de anuênios, triênios, quinquênios, licença prêmio e 
demais mecanismos equivalentes.
r E S o l V E:
coNcEdEr licENÇa PrÊMio dE aGoSTo.22.1, aos servidores abaixo:

Pae Matrícula Nome triênio
dias

Período de gozo
30 60

2022794342 57232464/ 1 iVaNi do Socorro BENiTo MalcHEr 2013/2016 x  20/07/22 a 
18/08/22

20221000123 5861870/3 MaUro aUGUSTo fadUl NEVES 2013/2016 X  16/08/22 a 
14/09/22

2022924024 5868653/3 MarcEllo fraNKlYN oliVEira 2009/2010 X  22/08/22 a 
20/09/22

-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativa e financeiro

Protocolo: 840742

errata
.

errata da Portaria 3579/2022, PUBLicada 
dia 10/06/2022

onde se lê: 14/06/2022 a 15/06/2022.
Leia-se: 13/06/2022 a 15/06/2022.
ordenador: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 840408
errata da Portaria 1228/2022, PUBLicada 

dia 22/03/2022
onde se lê: destino: concórdia do Pará/Pá.
Leia-se: destino: concórdia do Pará e acará/Pá.
ordenador: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 840398

.

.

diÁria
.

Portaria: 5090/2022 objetivo: realizar ação emergencial, para atender 
a denúncia da prática de comércio ilegal de mudas de citros oriundas de 
outra unidade da federação e realizar supervisão/fiscalização do comércio 
de sementes e/ou mudas nos referidos municípios citados abaixo.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: doM 
EliSEU, ParaGoMiNaS, roNdoN do Pará, UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 
57189772/ clEBEr EUfraSio SaMPaio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 
diáriaS / 16/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 840346
Portaria: 5089/2022 objetivo: dar apoio administrativo durante férias 
do servidor WaldEir alEXaNdrE TEiXEira da SilVa (Ulsa de rurópo-
lis).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TrairÃo/
Pa destino: rUrÓPoliS/Pa Servidor: 6403697/ rENaTo fErNaNdES 
SalES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 
19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840341
Portaria: 5091/2022 objetivo: auxiliar nas atividades técnicas e admi-
nistrativas nas atividades da regional nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PlacaS/Pa destino: BraSil NoVo, 
MEdicilÂNdia, UrUará/Pa Servidor: 5922844/ alEX SaNdro dE oli-
VEira BaraTa JUNior (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 10/08/2022 
a 12/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840359
Portaria: 5084/2022 objetivo: coordenar ações para o cumprimento da 
PorTaria nº 2789/2020. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TailÂNdia/Pa destino: acará, BarcarENa, caMETá, iGaraPÉ-
Miri, MocaJUBa, MoJU, oEiraS do Pará/Pa Servidor: 5962053/ JoÃo 
BaTiSTa doS SaNToS oliVEira (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 
diáriaS / 16/08/2022 a 20/08/2022. ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840326
Portaria: 5087/2022 objetivo: coordenar ações para o cumprimento da 
PorTaria nº 2789/2020.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: aBaETETUBa/Pa destino: acará, BarcarENa, caMETá, iGa-
raPÉ-Miri, MocaJUBa, MoJU, oEiraS do Pará/Pa Servidor: 55588821/ 
faBio MaciEl fUrTado (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS 
/ 16/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 840320
Portaria: 5088/2022 objetivo: coordenar ações para o cumprimento da 
PorTaria nº 2789/2020.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: aBaETETUBa/Pa destino: acará, BarcarENa, caMETá, iGa-
raPÉ-Miri, MocaJUBa, MoJU, oEiraS do Pará/Pa Servidor: 54188832/ 
WElliToN doS SaNToS lEMoS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
4,5 diáriaS / 16/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840336
Portaria: 5085/2022 objetivo: realizar manutenção e instalação de 
rede de computadores nas unidades da regional de Paragominas e seus 
escritórios administrativos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: aUrora do Pará, iPiXUNa do Pará, MÃE 
do rio, ParaGoMiNaS, UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 80015616/ roMUlo 
coElHo PaNToJa (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 17/08/2022 a 21/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840305
Portaria: 5086/2022 objetivo: receber computadores e demais mate-
riais para distribuição entre os municípios que fazem parte da Gerência 
de oriximiná.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ori-
XiMiNá/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 5948956/ alEX EUlEr caSTro 
da SilVa PaUla (GErENTE rEGioNal) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
25/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840312
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0172/2022 – 16.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
coNcEdEr ao Extensionista rural l – fErNaNdo da coNcEiÇÃo dE MoU-
ra - Matrícula nº 57175975/1, nos termos do regimento interno de Pesso-
al, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo ao 
Quinquênio: 01/12/2011 à 30/11/2016, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/906631).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos

Portaria Nº 0170/2022 – 05.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r a Extensionista rural l – NiVEa PaTrÍcia GoMES dE 
araÚJo - Matrícula nº 57204536/2, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo 
ao Quinquênio: 02/01/2014 à 01/01/2019, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/744422).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos

Portaria Nº 0169/2022 – 04.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r ao Extensionista rural ll – lEoMar BarroS liMa - 
Matrícula nº 5869498/3, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
Quinquênio: 01/03/2011 à 28/02/2016, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/948330).

Protocolo: 840504
Portaria Nº 0168/2022 – 04.08.2022

o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r a auxiliar de administração – aldENair araÚJo da lUZ 
- Matrícula nº 57175903/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
Quinquênio: 13/12/2011 à 12/12/2016, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/952879).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos

Portaria Nº 0165/2022 – 03.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r ao Extensionista rural ll – GEoVaNNY faracHE Maia - 
Matrícula nº 54197145/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, de 
12.12.2012, 60 (Sessenta) dias de licença Prêmio (2º e 3º) mês relativo 
ao Quinquênio: 02/05/2011 à 01/05/2016, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/10/2022. (PaE: 2022/789382).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Hu-
manos

Portaria Nº 0162/2022 – 25.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r ao Extensionista rural ll – lUiZ carloS BENTES fErrEira 
- Matrícula nº 57175851/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
Quinquênio: 27/11/2011 à 26/11/2016, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/905488).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Hu-
manos

Portaria Nº 0164/2022 – 02.08.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r ao assistente de administração –SilVio TadEU QUEiroZ 
GoMES da SilVa - Matrícula nº 3177246/1, nos termos do regimento 
interno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do 
cTa/EMaTEr-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) 
mês relativo ao Quinquênio: 01/12/2008 à 30/11/2013, que será gozado 
no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/927121).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos

Portaria Nº 0160/2022 – 25.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r ao Extensionista rural l –alaiN GiorGio Baia XaViEr 
- Matrícula nº 5432421/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
Quinquênio: 01/11/2008 à 31/10/2013, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/909440).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Humanos

Portaria Nº 0159/2022 – 25.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
c o N c E d E r a auxiliar de Biblioteca –TErEZiNHa da SilVa SoUSa 
- Matrícula nº 3172090/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
Quinquênio: 27/12/2013 à 26/12/2018, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/899668).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Hu-
manos

Portaria Nº 0155/2022 – 25.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
c o N c E d E r ao Extensionista rural ll –  ailToN SaNTaNa MarTiNS 
- Matrícula nº 3177742/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
Quinquênio: 30/04/2012 à 29/04/2017, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/912456).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Hu-
manos

Portaria Nº 0150/2022 – 25.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
c o N c E d E r a auxiliar de administração –  Maria roSa JEaN frEiTaS 
- Matrícula nº 3172848/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
Quinquênio: 01/06/2013 a 31/05/2018, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/891381).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Hu-
manos

Protocolo: 840561
Portaria Nº 0149/2022 – 25.07.2022

o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
c o N c E d E r ao Extensionista rural il - raiMUNdo PErEira BarBo-
Sa NETo- Matrícula nº 57210226/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo 
ao Quinquênio: 09/12/2008 a 08/12/2013, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/916475).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Hu-
manos

Portaria Nº 0137/2022 – 06.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
c o N c E d E r ao assistente de administração, – adEliNo riBEiro 
GoNÇalVES filHo Matrícula nº 3176410/1, nos termos do regimento in-
terno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/
EMaTEr-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês 
relativo ao Quinquênio: 02/08/2012 a 01/08/2017, que será gozado no 
período de 01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/688986).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Hu-
manos

Portaria Nº 0134/2022 – 04.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
c o N c E d E r, à Extensionista rural ii – raiMUNda Maria SaNToS da 
SilVa - Matrícula nº 57214532/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo 
ao Quinquênio: 18/03/2014 a 17/03/2019, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/751640).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Hu-
manos

Portaria Nº 0148/2022 – 25.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
c o N c E d E r ao Extensionista rural i, aNdErSoN corrÊa caSTro, 
Matrícula nº 54197414/2, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo ao 
Quinquênio: 17/12/2008 a 16/12/2013, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/842452).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Hu-
manos

Portaria Nº 0151/2022 – 25.07.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE
c o N c E d E r ao Extensionista rural ll –  aNTÔNio carloS coSTa GUi-
MarÃES - Matrícula nº 5443393/2, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo 
ao Quinquênio: 01/04/2008 a 31/12/2016, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/906688).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa- coordenadora de recursos Hu-
manos

Protocolo: 840626
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coNtrato
.

coNtrato: Nº: 030/2022
data de assinatura: 16/08/2022
Vigência: 16/08/2022 à 15/08/2023
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
substituição/instalação de ramal de ligação de rede elétrica e luminárias 
de poste com fornecimento de material para atender as necessidades da 
EMaTEr-Pa.
dotação orçamentária:
Programa: 1491 – agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura,
aÇÃo: P.i : 2070008711-c – Prestação de Serviço de assistência Técnica 
e Extensão rural
foNTE: 0661 – recurso Próprio
Elemento de despesa: 339039 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Valor: r$ 19.990,00 (dezenove mil novecentos e noventa reais)
contratada:  EMPrESa TESla ENGENHaria EirEli
Endereço: f130 Qd 06 lt21 – Nova Marabá – Marabá/Pa
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 840605

aViso de LicitaÇÃo
.

cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 005/2022
Processo: 2022/434848
a Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
– EMaTEr –Pará, inscrita no cNPJ 05.402.797/0001-77, através de seu 
Presidente, o Sr. rosival Possidônio do Nascimento, autoridade Homolo-
gadora de cotação Eletrônica, PorTaria nº 0059/2022, de 09/02/2022, 
torna Público a abertura do Processo licitatório de coTaÇÃo ElETrÔNica 
nº 005/2022, tipo “Menor Valor Global do Serviço” a ser arrematado e pago 
pela administração Pública, cujo objeto é a contratação de Empresa Espe-
cializada na PErfUraÇÃo / coNSTrUÇÃo do PoÇo arTESiaNo Na UNi-
dadE didáTica dE coNcEiÇÃo do araGUaia – Pa, conforme o Edital, 
visando atender as necessidades da UNidadE didáTica dE coNcEiÇÃo 
do araGUáia-Pa, de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas.
a abertura realizar-se-á no dia 24 de agosto de 2022, às 09:00 horas (ho-
rário local). o Edital encontra-se disponível na internet nos endereços ele-
trônicos http://www.compraspara.pa.gov.br e web.banparanet.com.br/
cotacao/, contato pelo telefone (91) 3299-3463 ou e-mail: cplemater@
outlook.com, no horário de 09:00 às 16:00 horas.
Marituba (Pa), 16 de agosto de 2022
coordenador responsável: Edson Ugulino lima .:
Presidente-EMaTEr-Pa:rosival Possidônio do Nascimento.

Protocolo: 840587

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2022

Processo: 2022/932574 
Partes: Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Pará – EMaTEr
-Pará, cNPJ: 05.402.797/0001-77 x MV doS SaNToS TrEiNaMENToS, 
sobre o cNPJ n° 24.483.286.0001-71.
objeto: capacitação de 02 empregados – 3º ENcoNTro NorTE NordES-
TE sobre o regime de contratação das Estatais, a se realizar em Belém-Pa, 
nos dias 9 a 12 de agosto de 2022.
doTaÇÃo orÇaMENTaria:
ProGraMa: 1491– agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura
aÇÃo/P.i: 2070008711-c- Prestação de Serviço
foNTE: 0661 – recurso Próprio
ElEM.dESP:339039 – Serviço de Terceiros
Valor: r$ 7.780,00
MUNiciPio: Belém-Pa
fundamentos: art. 30, incisos ii, alínea “f”, da lei nº 13.303/2016, con-
forme o Parecer Jurídico nº 138/2021- aJUr.
Marituba (Pa), 16 de agosto de 2022.
  roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
 PrESidENTE – EMaTEr/Pa

Protocolo: 840571

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 61/2022: BENEficiário: 
arliNdo oliVEira da SilVa JÚNior; Matrícula: 54196285; função: Ex-
tensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foN-
TE: 0661; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades 
de aTEr conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: Santo antônio do Tauá; 
Elemento de despesa: 33903096= r$ 4.000,00. Prazo para aplicação do 
recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Pres-
tação de contas: 15 dias após aplicação. ordENador dE dESPESaS: oS-
Valdo ViEira roMário.

Protocolo: 840424
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 080/2022; BENEficiá-
rio: PaUlo roBErTo NUNES PErEira; MaTrÍcUla: 57175795; fUNÇÃo: 
agente operacional; oBJETiVo: Para atender despesas de pronto paga-
mento com a confecção e instalação de chapa metálica nos espaços de 
muro frontal à guarita do Escritório central; MUNicÍPio: MariTUBa; Pro-
GraMa: 1491; ProJETo aTiVidadE: 8711-c; foNTE: 0101; ElEMENTo 
dE dESPESa: 339030 = r$-1.500,00; PraZo dE aPlicaÇÃo: 30 diaS 
aPÓS EMiSSÃo da ordEM BaNcária; coMProVaÇÃo: 15 diaS aPÓS a 
rEaliZaÇÃo daS dESPESaS; ordENador dE dESPESaS: roSiVal PoS-
SidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 840727

diÁria
.

Portaria de diária Nº012/2022, Beneficiário: Débora de Sousa Viei-
ra leandro/ Matrícula: 55585835/ cargo ou função: Ext. rural i/ Muni-
cípio: Marabá-Pa/ destino: Nova ipixuna-Pa objetivo: prestar assesso-
ramento nas ações de planejamento, preparativos e execução do ii En-
contro de Plantas Medicinais, aromáticas e condimentares, a realizar-se 
dia 18/08/2022 em Nova ipixuna – Pa/ foNTE: 0101 / 2,5 diárias de r$ 
237,38, total r$ 593,45 / ordenador de despesas: carlos Eduardo Soares 
rodrigues. PaE 2022/1027115.

Protocolo: 840714
Portaria de diária Nº010/2022, Beneficiário: Carlos Eduardo Soares 
rodrigues/ Matrícula: 57211261/ cargo ou função: Ext. rural i/ Município: 
Marabá-Pa/ destino: Belém-Pa objetivo: receber veículo destinado aos 
trabalhos na região administrativa de Marabá, e atividades administrativas 
com a dirEX e em Empresas/Entidades no município de Belém foNTE: 
0101 / 2,5 diárias de r$ 237,38, total r$ 593,45 / ordenador de despesas: 
carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 2022/1026949.

Protocolo: 840707
Portaria de diária Nº011/2022, Beneficiário: Antônio Edielson Silva 
Melo/ Matrícula: 57210981/ cargo ou função: Ext. rural i/ Sup. adjunto / 
Município: Marabá-Pa/ destino: Belém-Pa objetivo: receber veículo desti-
nado aos trabalhos na região administrativa de Marabá, e atividades admi-
nistrativas com a dirEX e em Empresas/Entidades no município de Belém 
foNTE: 0101 / 2,5 diárias de r$ 237,38, total r$ 593,45 / ordenador de 
despesas: carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 2022/1027027

Protocolo: 840711

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao acordo de coModato Nº 01/2021
Partes: cENTraiS dE aBaSTEciMENTo do ESTado do Pará S/a – cE-
aSa/Pa e aSSociaÇÃo fEira do ProdUTor rUral dE caSTaNHal - 
afEPrUc.
Vigência: 14/07/2022 a 13/07/2023
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo 
por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do comodato Nº 01/2021, 
que terminaria no dia 13/07/2022, constante na cláusula Segunda, pas-
sando para o dia 13/07/2023 de acordo com a justificativa constante no 
Processo administrativo nº 2022/890975.
cláUSUlaS MaNTidaS: as demais cláusulas e condições estabelecidas no 
contrato originário deste termo aditivo permanecem vigentes e inalteradas.
data de assinatura: 13/07/2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 840392

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: JESSica TaMilES aNdradE dE SoUZa
MaTrÍcUla: 5955031
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
a coNTar dE 11/08/2022
SErVidor: YaSMiM dE aNdradE raMoS
MaTrÍcUla: 5954910
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia florestal
a coNTar dE 22/08/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrati-
va e financeira

Protocolo: 837554

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 01811/2022-dGaF/GaB/seMas, de 11/08/2022.
Nome: dioGo MarQUES oliVEira
Matrícula: 57215444/1
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 2ª parcela do triênio 01/04/2012 a 31/03/2015
Período de Gozo: 27/09/2022 a 26/10/2022
Processo: 2022/793097
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 840397
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Portaria 01813/2022-dGaF/GaB/seMas, de 11/08/2022.
Nome: MarcEllo GaMa aNdradE
Matrícula: 57194370/ 1
cargo: aUXiliar oPEracioNal
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 1ª parcela do triênio 19/02/2011 a 18/02/2014
Período de Gozo: 26/09/2022 a 25/10/2022
Processo: 2022/588056
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 840750

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 01770/2022 – dGaF/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo a Portaria nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22 de fevereiro 
de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 2021;
coNSidEraNdo que os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como 
os contratados por tempo determinado, estão inscritos no regime Geral de 
Previdência Social, de acordo com a Emenda constitucional 20, de 15 de 
dezembro de 1998;
coNSidEraNdo que devem ser observados os preceitos da legislação fe-
deral, em especial a lei nº 8.213/91 e o decreto nº 3.048/99; e
rESolVE:
i – coNcEdEr aos servidores, abaixo discriminados, licença para Trata-
mento de Saúde:
 

serVidor MatrÍcULa aFastaMeNto Processo
aline Gomes da costa 5904092/5 05/07/2022 a 09/07/2022 2022/877105

andré Sousa dos Santos 5920883/3 08/07/2022 a 11/07/2022 2022/882247
cheila cristina alves da Silva 5956359/2 13/07/2022 a 17/07/2022 2022/912821
deborah rodrigues Barros 5955178/1 30/06/2022 a 08/07/2022 2022/850542

Elielson de Jesus Medeiros Sousa 5943128/1 07/07/2022 a 21/07/2022 2022/882271
Euclides figueiredo fonseca 5954911/1 25/07/2022 a 01/08/2022 2022/975713

George adriano ferreira de Melo 5963652/1 27/06/2022 a 01/07/2022 2022/844948
Gustavo Neves Silva 5952142/1 06/07/2022 a 15/07/2022 2022/913672

ivana Queiroz de oliveira 5892827/4 27/06/2022 a 03/07/2022 2022/833634
Jorge Henrique Vilas Boas de amorim 5232678/2 05/07/2022 a 10/07/2022 2022/945653

Julyanna Gabryela da Silva Batista 5937470/3 04/07/2022 a 08/07/2022 2022/877686
Karline alves Holanda Sales 5963780/1 12/07/2022 a 25/07/2022 2022/895650

Karoline Teles da Silveira de Souza 5947074/1 03/07/2022 a 06/07/2022 2022/880001
luis Gustavo de castro canani 5953419/2 28/07/2022 a 02/08/2022 2022/951092
luis Marcelino Vilhena Pantoja 6403659/1 04/07/2022 a 08/07/2022 2022/953961

Marisa Bechara Melo 7565521/2 02/08/2022 a 16/08/2022 2022/979119
Monica cristina figueiredo Souza 5913399/3 11/07/2022 a 15/07/2022 2022/989635

Patricia Bianca Gomes Sodré 5916360/3 27/06/2022 a 01/07/2022 2022/856121
Priscila costa dos Santos 5939171/4 02/07/2022 a 08/07/2022 2022/880078

rosa Maria da luz Mendes 5936371/3 04/07/2022 a 10/07/2022 2022/961351
rosa Maria ferreira da rocha 57188671/5 05/07/2022 a 08/07/2022 2022/998333

rui Silva de almeida 5891865/4 06/07/2022 a 08/07/2022
27/07/2022 a 10/08/2022 2022/953961

Sherlem Patrícia de Seixas felizardo 5953139/1 11/07/2022 a 15/07/2022 2022/888131

ii – determinar à coordenadoria de Gestão de Pessoal – cGP, que através 
do setor competente, tome as devidas providências ao fiel cumprimento 
do presente ato.
Belém, 09 de agosto de 2022.
rEGiSTra-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 840680

.

.

errata
.

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

Servidor: MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES
onde se lê: período de gozo: 15/08/2022 a 30/08/2022
Leia-se: período de gozo:  16/08/2022 a 30/08/2022

Protocolo: 840324
errata da Portaria Nº1684/2022-dGaF/GaB/seMas, 

29/07/2022, PUBLicada No doe Nº 35.066 de 03/08/2022.
Servidor: JoSE dE riBaMar BENTo da SilVa JUNior
onde se lê: período de gozo: 12/09/2022 a 11/10/2022
Leia-se: período de gozo:  01/09/2022 a 30/09/2022

Protocolo: 840486

errata de coNtrato
Nº do coNtrato: 046/2022-seMas/Pa

Nº da Publicação: 829206
Nº do doE: 35.049 de 18/07/2022
onde se lê: “Elemento 339030”
Leia-se: “Elemento 339033”

Protocolo: 840594

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo 01/2022- se Mas/Pa
coNtrato: 080/2021-seMas/Pa

Processo Pae 2021/138631
objeto: Prorrogação de vigência e reajuste conforme Portaria 042 de 
08/03/2022- ioEPa, publicado no doE 34.891 de 14/03/2022, alteran-
do o valor do cM de r$ 6,40 para r$ 7,00, perfazendo o valor de r$ 
196.875,00.
Vigência: 17/08/2022 a 17/08/2023.
assinatura: 05/08/2022
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278233; 
fonte 0116; Elemento 339139; P i 4120008233c; ação 254044.
contratado: iMPrENSa oficial do ESTado do Pará-ioEPa (cNPJ 
04.835.476/0001-01)
Endereço: Trav. do chaco, nº 2271, Bairro: Marco, Belém/Pa, cEP: 66.630-
505, telefone: (91) 4009-7800, contratos@ioe.pa.gov.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 840438

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 019/2022
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 EScola dE adMiNiSTraÇÃo E TrEiNaMENTo lTda, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.963.479/0001-46.
do oBJETo: contratação da Empresa EScola dE adMiNiSTraÇÃo E 
TrEiNaMENTo lTda no que tange à inscrição e participação de 03 (três) 
Servidores desta Semas/Pa no curso “legislação de Pessoal no Serviço 
Público”, que ocorrerá no período de 14 a 16/09/2022, em fortaleza/cE.
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 2022/858409 de 
06 de julho de 2022, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 8.670,00 (oito mil, Seiscentos e setenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278887 – capacitação de agentes 
Públicos; fonte 0116 – fEMa; Elemento 339039 – Serviços de Terceiros PJ; 
P i 4120008887c; ação 183711
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém, Estado do Pará.
daTa: 9 de agosto de 2022.

Protocolo: 840541

.

.

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 019/2022 para contratação 
de Valor: r$ 8.670,00 (oito mil, Seiscentos e setenta reais).
Belém/Pa, 9 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 840542

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1822/2022 - GaB/seMas 12 de aGosto de 2022.
objetivo: como complementação, referente a Portaria nº 0942/2022-GaB/
SEMaS de 13/05/2022, publicada no doE nº 35.004 do dia 10/06/2022.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa, itaituba/Pa, Tucuruí/Pa, rurópolis/Pa e al-
tamira/Pa
Período: 04/06 a 05/06/2022 – 02 diárias.
Servidores:
-56964021 - aldEcir dE SoUZa airES – (2° SGT PM)
-57198969 - GilVaNNi SilVa diaS - (3º SGT PM)
-54195594 - VicENTE alVES dE aZEVEdo filHo - (3º SGT PM)
-541948601 - oriValdo MaScarENHaS MoNTEiro - (3º SGT PM)
ordENadora: lÍlia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 839984
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

Portaria
Portaria Nº. 585 de 12 de aGosto de 2022

autorizar o afastamento da servidora Keylah regina Borges, matrícula nº 
5783631, no dia 06/09/2022, com destino a Parauapebas-Pa. objetivo: 
Participar do Evento iV ENcoNTro do aGroNEGÓcio do SUl E SUdESTE 
do Pará – ENaGro/ faP 2022, em condição de palestrante.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 586 de 16 de agosto de 2022
art. 1º - autorizar a servidora Keylah regina Borges, matrícula nº 
5783631, ocupante do cargo de Gerente, carteira Nacional de Habilitação 
n° 03819355145, Categoria C, a dirigir veículos oficiais do IDEFLOR-Bio, 
na área de abrangência do Escritório regional de carajás, para realização 
das atividades pertinentes à referida unidade do idEflor-Bio, no período 
de 01/09 a 31/12/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 840665

diÁria
.

Portaria Nº. 545 de 04 de aGosto de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/937779 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a segurança dos técnicos da GrcNll e atuar no controle 
de acesso dos coletores de castanhas no interior da flota do Trombetas
origem: Santarém-Pa
destino: oriximiná e Jaramacaru-Pa
Período: 26/07 a 16/08/2022 - 21,5 (vinte e uma e meia) diárias
Servidor: 3° SGT PM luzykellen Printes figueira - 57199852
3° SGT PM Marlisson abreu Batista - 57199172
3° SGT PM Henildo carlos Silva costa - 57200554
cB PM Sandro olivio Modesto de Sousa - 572225611
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 840743
Portaria Nº. 584 de 16 de aGosto de 2022

i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Benevides-Pa, no dia 16/08/2022:

servidor objetivo
ivan José dos Santos, matrícula nº 5949038, ocupante 

do cargo de Gerente.
Visita Técnica para reconhecimento e monitoramento das 

fragilidades e potencialidades do rEViS, para  readequação 
do plano operacional de educação ambiental da referida Uc. 

comunidade Santo amaro.

Joel lima Barbosa dos Passos, matrícula nº 8001272, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental.
Eva de fatima Grelo da Silva, matrícula nº 80845290, 

ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio 
ambiente.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, a cada servidor, conforme o processo nº 
2022/1010260 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 583 de 16 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Benevides-Pa, no dia 16/08/2022:

servidor objetivo

Emanuel de Jesus ferreira do amaral, matrícula nº 
5942880, ocupante do cargo de auxiliar operacional.

apoio na logística a visita Técnica para  reconhecimento e 
monitoramento das  fragilidades e potencialidades do rEViS, 

para readequação do plano operacional de educação ambiental 
da referida Uc.  comunidade Santo amaro.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, conforme o processo nº 2022/1012542 e 
art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 582 de 16 de aGosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Benevides-Pa, no dia 18/08/2022:

servidor objetivo
ivan José dos Santos, matrícula  nº 5949038, ocupante 

do cargo de Gerente.
Visita Técnica para reconhecimento e monitoramento das 
fragilidades e potencialidades do rEViS, para readequação 

do plano operacional de educação ambiental da referida Uc. 
comunidade Ponta Negra.

Joel lima Barbosa dos Passos, matrícula nº 8001272, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental.
Eva de fatima Grelo da Silva, matrícula nº 80845290, 

ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio 
ambiente.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, a cada servidor, conforme o processo nº 
2022/1010394 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 840721

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 090/2022-GaB/seGUP de 11 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social, 
no uso de suas atribuições legais, e...;
coNSidEraNdo a comissão de Processo administrativo disciplinar, cons-
tituída pela Portaria nº 033/2022-crH-GaB de 03.03.2022, para apurar a 
veracidade dos fatos constantes no Processo nº 2021/440815, sobre pos-
síveis irregularidades funcionais ocorridas no âmbito da administração Pú-
blica Estadual;
coNSidEraNdo o relatório da comissão Processante, concluir que não 
encontrou indícios de transgressão disciplinar como também prejuízos ao 
erário estadual;
CONSIDERANDO finalmente, a Manifestação nº 043/2022, da Consultoria 
Jurídica/SEGUP, atestar não haver nem um óbice à conclusão do relatório 
da comissão Processante..
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administratrivo dis-
ciplinar instaurado pela Portaria nº 033/2022-crH-GaB de 03.03.2022, de 
acordo com o inciso i do artigo 201 da lei Estadual nº 5.810/94.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 840386

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 029/2022 – FisP 
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de Segu-
rança 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 rESolU-
ÇÃo 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 2022/349546, referente a aTa dE rE-
GiSTro dE PrEÇoS Nº 042/2021/TJPa do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
055/2021/TJPA, que gerou o CONTRATO de nº 016/2022 - FISP, firmados 
entre este fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP e a empresa 
VENTiSol da aMaZÔNia iNdÚSTria dE aParElHoS ElÉTricoS lTda, 
para aQUiSiÇÃo dE 20 (ViNTE) UNidadES dE aParElHoS dE coNdicio-
NADORES DE AR - TIPO SPLIT, com a finalidade de atender as necessida-
des da Secretaria de Segurança Pública e defesa Social 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 os servidores aNTÔNio carloS daNTaS BarroSo, 
Mf: 56120, como TiTUlar; e JoÃo iGo coSTa PEcK, Mf: 5950402, como 
SUPlENTE, para atuarem como fiScaiS do contrato supramencionado, 
junto a Secretaria de Segurança Pública e defesa Social 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 Fa-
tura(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 Previdên-
cia) 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, an-
tes 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, 16 de agosto de 2022.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesas do fundo de investimento de Segu-
rança Pública

Protocolo: 840456
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coNtrato
.

coNtrato Nº 015/2022/ccV/seGUP
Processo eLetrÔNico Nº 2022/344806

Exercicio: 2022
origem: PrEGÃo ElETrÔNico nº 024/2021/SrP/cBMPa
objeto: aquisição de equipamento de proteção individual de combate a 
incêndio, qual seja, 92 caPacETES com vistas a “fortalecer e modernizar o 
Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa Social (SiEdS) do Estado 
do Pará”, oriundo do Convênio nº 891878/2019, firmado entre Secretaria 
de Segurança Pública e defesa Social do Estado do Pará - SEGUP/Pa e 
Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENaSP/MJ.
data de assinatura: 11/08/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico n° 384/2022/coNJUr.
Vigência: até dia 10 de agosto de 2023.
Valor Global: r$ 218.960,000 (duzentos e dezoito mil e novecentos e ses-
senta reais)
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamen-
to das ações integradas de Segurança Pública Natureza - 449052 fon-
te - 0106, 0306, 6101 e 6301.
contratada: VEcTra WorK iNdUSTria E coMErcio dE UNiforMES dE 
ProTEÇÃo iNdiVidUal lTda.
cNPJ: 11.694.789/0001-44
Endereço: rua Baturite n° 280, Bairro: Planalto Horizonte, cEP: 62.884-
000, Horizonte/ceará.
representante da Empresa: ronaldo da Silva
ordenador da despesa: Paulo roberto dos Santos lima - Secretário adjun-
to de Gestão administrativa/SEGUP-Pa

Protocolo: 840331
coNtrato adMiNistratiVo Nº 190/2022-seGUP/Pa

Processo nº 2022/803519
Exercício: 2022
origem: adesão à ata de registro de Preços nº 05/2022 - dPE/To, oriundo 
do Pregão Eletrônico SrP nº 02/2022 - dPE/To.
objeto: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na confecção e instalação de materiais de sinalização visu-
al, para atender às necessidades da Secretaria de Segurança Pública e 
Defesa Social, conforme especificações e condições estabelecidas neste 
instrumento contratual, na ata de registro de Preços nº 05/2022 - dEfEN-
Soria PUBlica do ESTado do TocaNTiNS e nos demais instrumentos 
que compõem esta contratação.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 443/2022-coNJUr
data de assinatura: 11/08/2022.
Vigência: 11/08/2022 à 10/08/2023.
Valor global: r$ 87.657,89 (oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e 
sete reais, e oitenta e nove centavos)
Programação orçamentaria: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamento 
das ações integradas de Segurança Pública; Natureza: 339039; fontes: 
0101 e 0301.
contratada: H dE f PirES SErViÇoS EirEli
cNPJ: 18.655.861/0001-73
Endereço: rod. Mário covas, nº 180, Bairro: coqueiro, cEP: 66.650-000, 
Belém/Pa.
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 840503
coNtrato Nº 25/2022-FisP

objeto: oBra dE coNSTrUÇÃo da dElEGacia dE PolÍcia dE SalVa-
TErra/Pa. Valor total: r$ 1.050.589,32 (um milhão e cinquenta mil, qui-
nhentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos). Vigência do con-
trato: 16/08/2022 à 15/08/2023, Processo nº 2022/375610.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 44.101.06.181.1502.7559
Natureza da despesa: 449051
fonte de recursos: 0141 e 0341
contratado: aTiTUdE coNSTrUTora EirEli EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 03.478.057/0001-99. rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES -diretora e 
ordenadora de despesa do fiSP/MarcoS alBY MacHado dE MiraNda 
- aTiTUdE coNSTrUTora EirEli EPP.

Protocolo: 840754

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 152/2022-seGUP/Pa

Processo nº 2020/256604
Exercício: 2022
origem: decorre do Processo nº 2020/256604-fESPdS/SEGUP-Pa.
objeto: constitui o objeto deste instrumento a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato por mais 03 (três) meses, com início em 16/08/2022 
e o término em 15/11/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 448/2022-coNJUr
data de assinatura: 15/08/2022.
Vigência: 16/08/2022 à 15/11/2022.
contratada: HElicÓPTEroS do BraSil S/a - HEliBraS
cNPJ: 20.367.629/0001-81
Endereço: rua Santos dumont, nº 200 - distrito industrial, itajubá/MG, 
cEP: 37.504-900.
ordenador de despesas: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 840496

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social por intermé-
dio do fundo de investimento de Segurança Pública – fiSP, comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de coNdicioNadorES dE ar TiPo SPliT, para aten-
der às necessidades do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará 
- IESP, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital 
e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 30/08/2022.
HORA DA ABERTURA: 10:00h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 
925782)
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), 16 de agosto de 2022.
aNa VicTÓria cordEiro loPES frEiTaS dE oliVEira SoUZa
cPl/fiSP/SEGUP

Protocolo: 840339

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de MoViMeNtaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº 2022/29 daTa: 16/08/2022
oriGEM: fiSP dESTiNo: cBM
descrição: 100 UNidadES dE MaTErial PErMaNENTE do TiPo PiSTola, 
SEMi aUToMáTica, caliBrE 40 P/ 15 TiroS, oXidada.
rP: 68704 a 68803 coNTraTo Nº 10/2022 ProcESSo: 2021/1047862
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - dirETora ordENadora do fiSP/
SEGUP
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - coMaNdaNTE GEral do cBMPa

Protocolo: 840574
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL

iNstitUto de eNsiNo de seGUraNÇa do ParÁ - iesP
coNseLHo sUPerior do iesP - coNsUP

resoLUÇÃo Nº 437/2022 - coNsUP
UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SEGUP, Presidente do coNSUP, no uso de suas atribuições
legais, previstas pelo art. 5º, da lei Estadual nº 6.257, de 17 de novembro 
de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do iESP, aprovado 
pela resolução nº 12/1999, do conselho Estadual de Segurança Pública
(coNSEP).
coNSidEraNdo os termos do Processo eletrônico nº 2021/810931 da 
PMPa, que versa sobre o pedido de ressarcimento em preterição requerido 
pelo 2º TEN PM MicHEl carValHo raYol, para que seu nome seja incluí-
do na ata de conclusão do cfo PM 2014/2016, publicada no Boletim Geral 
nº 197 de 20 de outubro de 2016.
coNSidEraNdo ainda que a situação em epígrafe é similar ao do 2º TEN 
PM MicHEl SoUZa faraH, o qual foi deferida pelo conselho Superior do 
iESP de acordo com os termos da resolução nº 375/2021 - coNSUP, pu-
blicada no Diário Oficial do Estado nº 34.483 de 05 de fevereiro de 2022; e 
após deliberação e aprovação do egrégio conselho Superior do iESP na 4ª
reunião ordinária 2022, realizada no dia 25 de maio de 2022;
rESolVE:
art. 1º incluir na ata de conclusão do cfo PM 2014/2016, publicada no 
Boletim Geral nº 197 de 20 de outubro de 2016 o nome do então al of PM 
MicHEl carValHo raYol, sendo que em último lugar da turma.
art. 2º Que tome conhecimento o Exmº Sr. comandante Geral da PMPa, 
para as providências pertinentes quanto a decisão do egrégio conselho 
Superior do iESP.
art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação
Plenário do coNSUP, 08 de agosto de 2022
UalaME fialHo MacHado
Presidente do conselho Superior do iESP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 840755
terMo de MoViMeNtaÇÃo de BeNs MÓVeis

Nº 2022/21 E 2022/22 daTa: 16/08/2022
oriGEM: fiSP dESTiNo: cBM
descrição: 170 UNidadES dE MaTErial PErMaNENTE do TiPo NoBrEaK 
700Va 0,7KVa,SENoidal,iNTEraTiVo oN-liNE,5ToM.
coNTraTo dE Nº 26/2021 cPl/fiSP rP: 68110 a 68279.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - dirETora E ordENadora cPl/ fiSP
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - coMaNdaNTE GEral do cBMPa

Protocolo: 840716
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 153/2022 – ccc: NoMEar 
A CAP QOPM RG 36073 GRACIETE QUEIROZ DOS SANTOS, como fiscal 
do contrato administrativo nº 030/2021 – ccc/ PMPa, celebrado entre a 
PMPa e a Empresa ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS 
lTda-EPP.; cujo objeto é a “Prestação de serviços de manutenção preventi-
va e corretiva, instalação, desinstalação e reinstalação de ar-condicionado 
- SaNTarÉM/Pa”; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 16 de 
agosto de 2022; ricardo do NaSciMENTo raMoS; TEN cEl QoPM rG 
29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 840570

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº 009/2021-PMPa; 
EXErcÍcio: 2021/2022; oBJETo: o presente termo aditivo tem como ob-
jeto a ProrroGaÇÃo de prazo do contrato administrativo n° 009/2021, 
passando a data do seu encerramento de 09/08/2022 para 30/11/2022, 
para que seja concluída a obra do dGP; cujo objeto e a construção pré-
dio do departamento Geral Pessoal, no município de Belém/Pa; data de 
assinatura: 12/08/2022; Empresa: SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SEr-
ViÇoS lTda.; cNPJ: 00.654.914/0001-76, rua da assembléia, nº 170-a, 
Maracangalha, cEP nº 66.110-190; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 840304

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria nº 868/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido ciNTHYa THErEZa 
da coSTa MilHoMEM BriTo, MaJ QoPM, Mf: 555853042, do efetivo do 
(a) GaBcG: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 3.500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – r$2.000 - Elemento de despesa: 33.90.39 – 
SErV. TErc PESS JUridica – r$ 1.500. fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 869/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido – GaBriEla loUrEi-
ro da crUZ carValHo, caP PM, Mf: 57233895/2, do efetivo do (a) USa 
- i cfaP: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2.500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 870/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido – HÉlio HErNaNi 
oEiraS forMiGoSa, TEN cEl PM, Mf 5833019/1, do efetivo do (a) BPr/
MaraBá: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1.500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 840616

.

.

diÁria
.

Portaria Nº4503/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; des-
tino: afuá-Pa; Período: 27/07 a 02/08/2022; Quantidade de diárias: 06 
de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN PM Gilkedson Teixeira 
amaral; cPf: 008.957.362-50; Valor: r$ 1.693,32. SGT PM Joilson Magno 
de Souza; cPf: 801.152.682-00; Valor: r$ 1.582,56. cB PM andré luiz 
da fonseca leão; cPf: 004.996.972-27; Valor: r$ 1.519,20. cB PM Ed-
milson rodrigues de oliveira; cPf: 885.056.002-82; Valor: r$ 1.519,20. 
Sd PM francisco otávio de Souza Viegas; cPf: 007.480.782-07; Valor: r$ 
1.519,20. Sd PM cleison cardoso furtado; cPf: 019.143.132-08; Valor: 
r$ 1.519,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4504/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 13 a 14/07/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Eusebio dos San-
tos alencar; cPf: 401.982.433-91; 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 Nº4505/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduias (2ªQUiNZ-JUNHo/22-BPrV); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 30/06 a 15/07/2022; Quantidade de di-
árias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM rubervan 
faustino de Melo; cPf: 634.310.172-15; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Mar-
cus Vinícius Nunes da cunha; cPf: 608.950.122-00; Valor: r$ 2.611,20. 
SGT PM charliston Eduardo dos Santos lima; cPf: 883.852.642-72; 

Valor: r$ 2.611,20. cB PM anderson de Mendonça cordovil; cPf: 
794.382.962-04; Valor: r$ 2.571,60. cB PM rafael de Souza Miranda; 
cPf: 935.545.402-34; Valor: r$ 2.571,60. Sd PM Paulo afonso dos San-
tos Silva; cPf: 899.723.252-53; Valor: r$ 2.571,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4506/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodoviais Estaduais (2ªQUiNZ-JUlHo/22-BPrV SUPErVi-
SÃo i); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ma-
rituba-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servido-
res: TEN cEl PM Jorge luiz aragão Silva; cPf: 442.725.612-00; Valor: 
r$ 4.747,80. cB PM Klebson coimbra da costa; cPf: 021.364.632-33; 
Valor: r$ 3.798,00. cB PM Max de Souza Batista; cPf: 785.945.612-53; 
Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Patrick Teles Pimenta; cPf: 965.446.192-72; 
Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4507/22/di/dF – objetivo: Participar do curso de Su-
perior de Polícia e Bombeiros Militar cSPBM 2022; fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: Marituba-Pa; 
Período: 07 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 
de pousada; Servidores: TEN cEl PM afonso Geomarcio alves dos Santos; 
cPf: 467.136.112-49; Valor: r$ 1.582,56. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4508/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Óbidos-Pa; Período: 08 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 07 de 
alimentação e 08 de pousada; Servidores: cEl PM aldemar loureiro Maués 
Júnior; cPf: 558.937.082-53; Valor: r$ 2.373,90. SGT PM ronildo Silva 
rego; cPf: 564.945.482-53; Valor: r$ 1.978,20. SGT PM Elieldo Noguei-
ra da Mota; cPf: 644.906.292-49; Valor: r$ 1.978,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4509/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: altamira-Pa; Período: 10 a 12/08/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Weniton ferreira 
de oliveira; cPf: 012.142.572-08; Valor: r$ 506,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4510/22/di/dF – objetivo: açoes de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Xinguara-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 01 a 03/07/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM alan darles 
Vasconcelos Magalhães; cPf: 609.673.662-91; Valor: r$ 633,04. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4511/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Quatipuru-Pa; Período: 11 a 12/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM roberto da conceição Mar-
tins; cPf: 410.662.512-15; Valor: r$ 263,76. SGT PM Emerson carvalho da 
Silva; cPf: 487.618.182-91; Valor: r$ 263,76. SGT PM Maciel feitosa lima; 
cPf: 778.092.462-91; Valor: r$ 263,76. SGT PM Hazael dos anjos Pahce-
co; cPf: 354.359.842-20; Valor: r$ 263,76. SGT PM Marcos roberto Pereira 
Pinheiro; cPf: 585.291.012-00; Valor: r$ 263,76. SGT PM rafael alves do 
Nascimento; cPf: 868.249.612-72; Valor: r$ 263,76. cB PM Marcelo Hegom 
da Paixão Trindade; cPf: 002.475.942-29; Valor: r$ 253,20. cB PM Eliezer 
Júnior Teixeira; cPf: 766.935.462-34; Valor: r$ 253,20. Sd PM José augusto 
rocha de aviz; cPf: 003.843.772-46; Valor: r$ 253,20. Sd PM lutermiro 
Junior Martins rocha; cPf: 012.912.712-44; 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 Nº4512/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: afuá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 11 a 12/07/2022; Quanti-
dade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM 
iracima Taveira Silva; cPf: 330.798.702-04; 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 Nº4513/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Nova Timboteua-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM adam rafael Maga-
lhães carvalho; cPf: 840.187.042-91; Valor: r$ 1.269,99. SGT PM Eder 
da Silva ferreira; cPf: 745.130.012-91; Valor: r$ 1.186,92. cB PM carlos 
alberto Moreira da costa filho; cPf: 710.385.402-59; Valor: r$ 1.139,40. 
cB PM Emerson Sidney Pinto leão; cPf: 002.353.582-23; Valor: 
r$ 1.139,40. Sd PM Paulo felipe Pereira de Souza; cPf: 010.980.332-99 ; 
Valor: r$ 1.139,40 .ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4514/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM leonel alves de Mendonça; cPf: 604.839.382-20; 
Valor: r$ 1.055,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
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Portaria Nº4515/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM 
Sandro castilho Santana; cPf: 751.445.572-87; Valor: r$ 1.012,80. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno
Portaria Nº4516/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo 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 Walber diego Souza Martins; cPf: 857.273.342-68; Va-
lor: r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4517/22/di/dF – objetivo: reforço de Poliociamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo 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: 
TEN PM romulo Martins Pires; cPf: 002.079.582-38; Valor: r$ 1.128,88. 
cB PM Elielma lima Pereira; cPf: 010.546.722-70; Valor: r$ 1.012,80. 
cB PM rômulo alberto almeida Barros; cPf: 011.371.622-28; Valor: 
r$ 1.012,80. cB PM Monica Mendes Maciel; cPf: 876.209.522-68; Valor: 
r$ 1.012,80. Sd PM Eduardo de almeida E Silva; cPf: 942.446.502-53; 
Valor: R$ 1.012,80. SD PM Jefferson Da Costa Lopes; CPF: 824.253.452-
72; 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 Nº4518/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo 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 alimentação e 04 de pousa-
da; Servidores: TEN PM William raphael da Silva Balbino rodrigues; cPf: 
083.906.104-85; Valor: r$ 1.128,88. SGT PM renil de araujo ferreira; 
cPf: 586.468.332-91; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Neyla freitas dos San-
tos; cPf: 817.759.462-15; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Magno Santa Bri-
gida Sampaio; cPf: 008.121.662-99; 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 Nº4519/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM douglas roberto de oliveira Moura; cPf: 743.107.712-20; Valor: 
r$ 696,32. cB PM Johnny Negrão Sarmento; cPf: 807.044.842-34; Va-
lor: r$ 685,76. Sd PM ronaldo Witor oliveira da Silva; cPf: 011.036.882-
78; Valor: r$ 685,76. Sd PM leandro antônio chaves de Souza; cPf: 
958.359.462-87; Valor: r$ 685,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4520/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM Jeiel de Souza Pereira; cPf: 768.597.622-68 ; 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 Nº4521/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM Pedro Nelson Gonçalves dias; cPf: 023.401.737-60; 
Valor: r$ 1.055,04. cB PM landry azevedo da Silva; cPf: 002.700.802-
95; 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 Nº4522/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servido-
res: SGT PM Giancarlo Mangabeira frazão; cPf: 587.513.862-91; 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 Nº4523/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Tucuruí-Pa; Período: 02 a 05/08/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: cEl PM Elson luiz Brito da Sil-
va; cPf: 307.591.882-20; Valor: r$ 949,56. cB PM luís fernando Santos 
da Trindade; cPf: 796.580.592-87; Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4524/22/di/dF – objetivo: Participar do i curso de iden-
tificador Policial Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Marabá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 12 a 20/07/2022; 
Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: 
cB PM Uenderson Pereira cruz; cPf: 870.747.452-00; Valor: r$ 2.025,60. 
Sd PM adriana Vanessa redig de oliveira; cPf: 005.172.722-61; Valor: 
r$ 2.025,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Portaria Nº4525/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização de 
Trânsito nas rodovias Estaduais (2ª QUiNZ-JUlHo/22-BPrV/Supervisão iii; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: caP PM Elson Sousa rodrigues; 
cPf: 898.575.262-68; Valor: r$ 4.352,10. TEN PM diogo José Nascimento 
ferreira; cPf: 933.424.112-87; Valor: r$ 4.233,30. SGT PM cleberson Mi-
randa cardoso; cPf: 792.599.442-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM anderson 
de Mendonça cordovil; cPf: 794.382.962-04; Valor: r$ 3.798,00. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4526/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Óbidos-Pa; Período: 03 a 16/07/2022; Quantidade de diárias: 14 
de alimentação e 13 de pousada; Servidores: SGT PM rodrigo dias Silva; 
cPf: 793.205.892-91,; Valor: r$ 3.560,76. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4527/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Paragominas-Pa; Período: 18 a 21/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: MaJ PM Mardônia alves checa-
lin; cPf: 890.325.003-68; Valor: r$ 1.266,08. caP PM alessandra Karlla 
Guedes alves; cPf: 705.743.162-72; Valor: r$ 1.160,56. TEN PM fernan-
do da cunha dantas; cPf: 003.213.512-23; Valor: r$ 1.128,88. TEN PM 
aldo Moreira Portal; cPf: 409.947.082-20; Valor: r$ 1.128,88. SGT PM 
Valdir da Silva Santos; cPf: 375.847.232-68; Valor: r$ 1.055,04. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4528/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM 
Ewerton Gean Maia do rosario; cPf: 022.486.292-81; 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 Nº4529/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarem-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 27/06 a 01/07/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM antônio carlos dos 
Passsos lopes; cPf: 596.164.742-00; Valor: r$ 1.186,92. SGT PM Genar-
do Jean Vidal ferreira; cPf: 614.742.822-53; Valor: r$ 1.186,92. SGT PM 
fabricio de Souza costa; cPf: 648.019.262-15; Valor: r$ 1.186,92. Sd PM 
roberto de freitas Silva; cPf: 002.466.812-50; Valor: r$ 1.139,40. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4530/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Tailândia-Pa; Período: 20 a 21/06/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM adivaldo dias 
Vaz da costa; cPf: 235.277.142-00; Valor: r$ 423,33. SGT PM Keiciane 
Souza Silva; cPf: 924.352.622-72; 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 Nº4531/22/di/dF – objetivo: atender a chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salva-
terra-Pa; destino: Marituba-Pa; Período: 23 a 25/08/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Jefferson 
Haide de Sousa Maia; cPf: 698.102.732-15; Valor: r$ 261,12. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4532/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 08 a 09/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM cleidiani de Sousa Silva; 
cPf: 901.527.602-10; Valor: r$ 253,20. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4533/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: ourém-Pa; Período:08/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação; Servidores: MaJ PM Wellington Patrick lobato cardoso; cPf: 
579.338.122-87 ; Valor: r$ 158,26. SGT PM Ewerton Sergio lima dantas; 
cPf: 002.455.363-88; Valor: r$ 131,88. Sd PM lucas Marsi Souza cam-
pelo da costa; cPf: 898.996.362-15; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4534/22/di/dF – objetivo: curso de instrutor de Equita-
ção; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; Período: 05/09 a 05/10/2022; Quantidade 
de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidores: TEN PM lucas 
Nascimento de Siqueira; cPf: 930.859.902-91; Valor: r$ 12.871,20. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4535/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; des-
tino: rondon do Pará-Pa; Período: 10 a 12/08/2022; Quantidade de diá-
rias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Joellison do 
Nascimento Souza; cPf: 679.763.362-15; Valor: r$ 527,52. Sd PM Edem 
cezar fernandes de oliveira; cPf: 989.785.432-00; Valor: r$ 506,40. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4536/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
ipixuna do Pará-Pa; Período: 30/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: SGT PM raimundo luilson Menezes de Souza; 
cPf: 403.376.182-91; Valor: r$ 131,88. SGT PM José roberto Silva Qua-
resma; cPf: 379.438.802-00; Valor: r$ 131,88. cB PM Maxsuel Novais da 
luz; cPf: 693.088.612-20; Valor: r$ 126,60. Sd PM Eder da luz ferreira; 
cPf: 018.421.482-30; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4537/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
MaJ PM Jacqueline da Trindade Santiago; cPf: 757.611.142-91; Valor: 
r$ 1.266,08. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4538/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
ipixuna do Pará-Pa; Período: 30/07 a 08/08/2022; Quantidade de diárias: 
10 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: SGT PM ananias campos 
rosa; cPf: 268.321.782-04; Valor: r$ 2.505,72. SGT PM anderson fábio 
corrêa lima; cPf: 397.706.302-25; Valor: r$ 2.505,72. SGT PM Jussiê 
alves Brito; cPf: 570.548.862-91; Valor: r$ 2.505,72. cB PM rodrigo Bar-
rozo da Silva; cPf: 862.274.912-68; Valor: r$ 2.405,40. cB PM Bruno fi-
gueiredo Pontes; cPf: 704.772.562-87; Valor: r$ 2.405,40. cB PM cleid-
son da Silva chaves; cPf: 928.384.562-53; Valor: r$ 2.405,40. cB PM 
lucivaldo dos Santos Bezerra; cPf: 899.280.912-34; Valor: r$ 2.405,40. 
Sd PM anderson ricardo Pinto costa; cPf: 033.459.722-63; Valor: r$ 
2.405,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4539/22/di/dF – objetivo: atender a chamado de Jus-
tiça ; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Moca-
juba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 09 a 10/08/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM otniel 
de Vasconcelos Barros; cPf: 012.753.162-98; Valor: r$ 253,20. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 840475
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto 

e adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020
editaL Nº 141/cFP/PMPa/sePLad, de 16 de aGosto de 2022 

resULtado PreLiMiNar do teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice 

a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de 
suas atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em 
caráter liminar, tornam público o rESUlTado PrEliMiNar da 4ª ETaPa – 
TESTE dE aValiaÇÃo fÍSica, para candidatos na condição sub judice, do 
concurso público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da 
Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 dos caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNsiderados 
aPtos Na 4ª etaPa – teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 relação de candidatos, na condição sub judice, que compareceram e 
realizaram a 4ª Etapa – Teste de avaliação física, atingiram as performances 
mínimas estabelecidas para cada um dos 4 (quatro) exercícios e foram 
considerados aptos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do 
candidato em ordem alfabética.
1.1.1 cFP/PMPa (sexo masculino) – código 201: 
272181719, iTallo daNiEl fariaS SilVa (sub judice, ação ordinária 
nº 0863631-53.2021.8.14.0301); 272190393, JoSE roMUlo da SilVa 
dE SoUZa (sub judice, ação ordinária nº 0801099-07.2021.8.14.0022); 
272190771, MadSoN oliVEira PErEira BarroS (sub judice, ação 
ordinária nº 0811200-85.2021.8.14.0028); 272113156, MaTHEUS 
loPES BoTElHo (sub judice, agravo de instrumento nº 0800104-
89.2022.8.14.9000).
2 dos caNdidatos aUseNtes oU QUe NÃo reaLiZaraM os testes
2.1 o candidato que não compareceu à 4ª Etapa – Teste de avaliação física 
e está, portanto, eliminado do concurso público, por ordem numérica de 
número de inscrição.
2.1.1 cFP/PMPa (sexo masculino) – código 201: 272110854.
2.2 relação de candidatos, por ordem numérica de número de inscrição, 
que apresentaram atestado médico exigido para a realização da 4ª Etapa 
– Teste de avaliação física em desacordo com o estabelecido no subitem 
14.4 do Edital nº 01-cfP/PMPa/SEPlad de 12 de novembro de 2020. 
desta forma, não realizaram a 4ª Etapa – Teste de avaliação física e 
estão eliminados do concurso público, conforme subitem 14.4.7 do Edital 
Normativo citado.
2.2.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201: 272114968.
2.2.2 cfP/PMPa (sexo feminino) – código 202: 272127170.
3 dos recUrsos
3.1 Serão admitidos recursos somente para pedido, devidamente 
fundamentado, contra o resultado preliminar da 4ª Etapa – Teste de 
avaliação física. 

3.2 os recursos contra o resultado preliminar do teste de avaliação física 
deverão ser interpostos online, através do ambiente do candidato, a partir 
das 00h00 do dia 18/08/2022 até as 23h59 do dia 22/08/2022, observado 
o horário oficial de Brasília/DF. 
3.3 o candidato poderá visualizar o motivo da sua inaptidão mediante 
acesso ao ambiente do candidato, no endereço eletrônico http://www. 
iades.com.br, até o dia 29 de agosto de 2022. 
3.4 os candidatos deverão atentar-se às informações contidas no item 18 
do Edital Normativo nº 01/cfP/PMPa/SEPlad, de 12/11/2020, de abertura 
do certame.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
ForMaÇÃo de oFiciais – cFo/PMPa/2020

editaL Nº 68/cFo/PMPa/sePLad, de 16 de aGosto de 2022 
resULtado deFiNitiVo do teste de aVaLiaÇÃo FÍsica

de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice 
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de 
suas atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter 
liminar, tornam público o rESUlTado dEfiNiTiVo da 4ª ETaPa – TESTE 
dE aValiaÇÃo fÍSica, do candidato na condição sub judice, do concurso 
público destinado à Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia 
Militar do Pará – cfo/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 do caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice aPto Na 4ª etaPa – 
teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 o candidato, na condição sub judice, que compareceu e realizou a 
4ª Etapa – Teste de avaliação física, atingiu as performances mínimas 
estabelecidas para cada um dos 4 (quatro) exercícios e foi considerado 
apto, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato.
1.1.1 cfo/PMPa (sexo masculino) – código 101: 
273101716, THiaGo cardoSo MiraNda (sub judice, ação ordinária nº 
0858332-95.2021.8.14.0301).
2 dos recUrsos
2.1 Tendo em vista que o candidato foi considerado apto na etapa de teste 
de avaliação física, conforme indicado no subitem 1.1, fica o candidato 
dispensado do prazo recursal, tornando-se o resultado acima definitivo 
para esta etapa.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 840762

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

Portaria Nº 125/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver 
necessidade do cB PM rG 37875 adalBErTo MoraiS doS SaNToS, mo-
torista da representação de Tucuruí, a se deslocar até Belém a fim de con-
duzir associados e dependentes do faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. Nº 
5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 
nos dias 07 a 08 de Julho de 2022; Quantidade de diárias: 03 diárias de 
alimentação e 02 diárias de pousada na categoria “B”; Servidor: cB PM 
rG 37875 adalBErTo MoraiS doS SaNToS; cPf: 817.637.782-15, no 
valor: r$ 379,80. ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 840372

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

errata
.

Tornar sem efeito a errata publicada no Diário Oficial n° 35.073 de 
09/08/2022
Protocolo: 837698

Protocolo: 840368
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria N°130/iN/coNtrato, 
de 12 de aGosto de 2022

exercício: 2022
Processo nº: 2021/1216819
contrato n°094/2022
fiscal do contrato: 2° TEN QoaBM lacy oliveira amâncio, Mf: 5209633-2
fiscal Suplente do contrato: 2° TEN QoBM ana Paula Britto Pereira, Mf: 
5932584/1
objeto: contratação de empresa ou instituição pessoa jurídica especiali-
zada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado para homologação de Processo Seletivo para 
seleção de candidatos ao Curso de Habilitação de Oficiais – CHO do Cor-
po de Bombeiros Militar do Pará, para preencher o Quadro de Oficiais da 
Administração e o Quadro de Oficiais Músico assim como toda e qualquer 
logística necessária à execução dos serviços.
Valor: r$ 196.350,00 (cento e noventa e seis mil trezentos e cinquenta 
reais).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: oBJETiVa coNcUrSoS lTda
cNPJ: 00.849.426/0001- 14
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 840367
eXtrato da Portaria N°154/iN/coNtrato, 

de 12 de aGosto de 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2022/245573
contrato n°096/2022
fiscal do contrato: 2° SGT rr JoSÉ carloS da SilVa BarBoSa, Mf: 
5084393/1
fiscal Suplente do contrato: cB BM iVaNildo BaraHUNa da coSTa, Mf: 
57218547/1
objeto: a contratação de empresa para o fornecimento de medalhas com 
estojo, visando atender as necessidades do cBMPa.
Valor: r$ 160.150,00 (cento e sessenta mil, cento e cinquenta reais).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: Marcio SaNdro MallET PEZariM - EPP
cNPJ: 04.743.532/0001-70
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 840373
eXtrato da Portaria N°153/iN/coNtrato, 

de 12 de aGosto de 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2022/245573
contrato n°095/2022
fiscal do contrato: 2° SGT rr JoSÉ carloS da SilVa BarBoSa, Mf: 
5084393/1
fiscal Suplente do contrato: cB BM iVaNildo BaraHUNa da coSTa, Mf: 
57218547/1
objeto: a contratação de empresa para o fornecimento de medalhas com 
estojo, visando atender as necessidades do cBMPa.
Valor: r$ 166.206,00 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e seis 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: forMalTa iNdÚSTria E coMÉrcio dE arTiGoS MiliTarES 
EirEli-EPP
cNPJ: 02.514.575/0001-58
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 840371

.

.

coNtrato
.

 eXtrato do coNtrato Nº: 096/2022
EXErcÍcio: 2022
objeto: a contratação de empresa para o fornecimento de medalhas com 
estojo, visando atender as necessidades do cBMPa.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico n° 003/2022 - cBMPa e Processo Eletrônico 
2022/245573.
data de assinatura: 12/08/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro ordinário.
funcional Programática: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações
administrativas.
Elemento de despesa: 339031 – premiações culturais, artísticas, científi-
cas, desportivas e outras.
Plano interno: 4120008338c

Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 – Tesouro Vinculado
funcional Programática: 06.122.1297.8409 – operacionalização das ações
administrativas.
Elemento de despesa: 339031 – premiações culturais, artísticas, científi-
cas, desportivas e outras.
Plano interno: 4120008409c
Valor Global: r$ 160.150,00 (cento e sessenta mil, cento e cinquenta reais).
Vigência: 12/08/2022 aTÉ 12/08/2023
contratada: Marcio SaNdro MallET PEZariM - EPP
cNPJ: 04.743.532/0001-70
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 840354
eXtrato do coNtrato Nº: 095/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: a contratação de empresa para o fornecimento de medalhas com 
estojo, visando atender as necessidades do cBMPa.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico n° 003/2022 - cBMPa e Processo Eletrônico 
2022/245573.
data de assinatura: 12/08/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro ordinário.
funcional Programática: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações
administrativas.
Elemento de despesa: 339031 – premiações culturais, artísticas, científi-
cas, desportivas e outras.
Plano interno: 4120008338c
Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 – Tesouro Vinculado
funcional Programática: 06.122.1297.8409 – operacionalização das ações
administrativas.
Elemento de despesa: 339031 – premiações culturais, artísticas, científi-
cas, desportivas e outras.
Plano interno: 4120008409c
Valor Global: r$ 166.206,00 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e seis 
reais).
Vigência: 12/08/2022 aTÉ 12/08/2023
contratada: forMalTa iNdÚSTria E coMÉrcio dE arTiGoS MiliTarES 
EirEli-EPP
cNPJ: 02.514.575/0001-58
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 840352
eXtrato do coNtrato Nº: 094/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: a contratação de empresa ou instituição pessoa jurídica, especia-
lizada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado para homologação de Processo Seletivo para 
seleção de candidatos ao Curso de Habilitação de Oficiais – CHO do Cor-
po de Bombeiros Militar do Pará, para preencher o Quadro de Oficiais da 
Administração e o Quadro de Oficiais Músico assim como toda e qualquer 
logística necessária à execução dos serviços.
origem: coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 001/2022 – cBMPa e Processo ad-
ministrativo N° 2021/1216819.
data de assinatura: 12/08/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 - Tesouro
funcional Programática: 06.122.1297.8338 – operacionalização da ações
administrativas.
Elemento de despesa: 339039 – outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica
Plano interno: 4120008338c
Valor Global: r$ 196.350,00 (cento e noventa e seis mil trezentos e cin-
quenta reais).
Vigência: 12/08/2022 aTÉ 12/08/2023
contratada: oBJETiVa coNcUrSoS lTda
cNPJ: 00.849.426/0001- 14
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 840347

.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria N°314/diÁria/dF 
de 05 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM lEoNilSoN coNcEiÇÃo VaScoNcElo 
SaNToS Mf: 5827000, cB BM HiJaoEKES SilVa SoUZa Mf: 57189172 
e ao cB BM rildo crESSarY dE SoUSa E SoUSa, 03 (TrÊS) diárias de 
alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$1.925,40 para seguirem viagem de itaituba - Pa para ru-
rópolis - Pa, no período de 13 a 15 de Maio de 2022, a serviço do 7° GBM 
do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°320/diÁria/dF 
de 06 de JULHo de 2022

conceder aos militares: STEN BM MarcElo GoMES da SilVa Mf: 
5602637, SGT BM roBErTo carloS PaMPloNa doS SaNToS Mf: 
5602297, SGT BM lEMUEl Moacir PaZ da SilVa Mf: 5601673, SGT BM 
KlEBEr MoUra PENa Mf: 5609160 e ao SGT BM GEZiEl rEiS da SilVa 
Mf: 57173932, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada con-
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forme a planilha, perfazendo um valor total de r$1.318,80 para seguirem 
viagem de Salvaterra- Pa para Soure - Pa, no período de 11 a 15 de Maio 
de 2022, a serviço do 18° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°321/diÁria/dF 
de 06 de JULHo de 2022

conceder ao militar: STEN BM rUBErVal SilVa dE araUJo Mf: 5607728, 
01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de 
r$131,88 para seguirem viagem de Bragança - Pa para a capital do Es-
tado, no dia 25 de abril de 2022, a serviço do 24° GBM do cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°322/diÁria/dF 
de 06 de JULHo de 2022

conceder ao militar: caP QoBM SidNEY JoSE QUarESMa PErNa 
Mf:54185340, TEN QoBM WESlEN SaNcHES dE fariaS Mf: 5932588 e 
ao SGT BM dEMio coSTa dE alBUQUErQUE Mf: 5422809, 01 (UMa) diá-
ria de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$321,78 para 
seguirem viagem de abaetetuba - Pa para ananindeua - Pa, no dia 16 de 
Março de 2022, a serviço do 15° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°324/diÁria/dF 
de 06 de JULHo de 2022

conceder ao militar: caP QoBM rodriGo araUJo MoNTEiro Mf: 
5419016, SGT BM dENilSoN MEirElES QUEiroZ Mf: 54185188, SGT 
BM EdVaNdro MEdEiroS WaNZElEr Mf: 54185186, SGT BM clEiToN 
loUZada PrESTES Mf: 54185191, SGT BM aNdESoN NETo XaViEr al-
VES Mf: 54185185 e ao SGT BM rodriGo dE oliVEira cardoSo Mf: 
54185197, 03 (TrÊS) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$4.826,82 para seguirem 
viagem de cametá - Pa para Baião - Pa e Mocajuba - Pa, no período de 01 
a 04 de abril de 2022, a serviço do coP do cBMPa. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°325/diÁria/dF 
de 06 de JULHo de 2022

conceder ao militar: SGT BM fErNaNdo oliVEira dE SoUZa Mf: 
3242528/2, cB BM ElESSaNdro da SilVa coSTa Mf: 57190647, cB BM 
JoSiEl Sa SilVa liMa Mf: 55586756 e ao cB BM iSaQUE loBaTo Mar-
QUES Mf: 57190189, 11 (onze) diárias de alimentação e 10 (dEZ) diárias 
de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$10.745,28 para 
seguirem viagem de redenção - Pa para floresta do araguaia - Pa, no 
período de 19 a 29 de Maio de 2022, a serviço do 10° GBM do cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°327/diÁria/dF 
de 27 de JUNHo de 2022

conceder ao militar: TEN BM rafaEl MoTa riBEiro Mf: 57218241, SGT 
BM fraNciSco EdUardo NUNES filHo Mf: 5620651, SGT BM GEdEoN 
JoSE BiSPo da SilVa Mf: 5826675 e ao cB BM HEYdEr ValdEri dE 
oliVEira SaNToS Mf: 57218379, 04 (QUaTro) diárias de alimentação e 
03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$3.720,29 para seguirem viagem de redenção - Pa para São felix do 
Xingu - Pa, no período de 16 a 19 de Maio de 2022, a serviço do 10° GBM 
do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°328/diÁria/dF 
de 27 de JUNHo de 2022

conceder ao militar: SGT BM roBSoN Haroldo NoVaES PiNHEiro Mf: 
5824060, cB BM daYroNY aNdradE MorEira Mf: 57218352 e ao cB BM 
adEr da SilVa Baia Mf: 57200093/02, 05 (ciNco) diárias de alimenta-
ção e 4 (QUaTro) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$3.465,72 para seguirem viagem de Tailândia - Pa para Jacundá - Pa e Goia-
nésia do Pará - Pa, no período de 14 a 18 de fevereiro de 2022, a serviço do 
14° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°329/diÁria/dF 
de 06 de JULHo de 2022

conceder ao militar: TEN QoBM raiMUNdo fEliPE TaVarES MaciEl Mf: 
5932626, cB BM MarcoS coNTENTE SilVa Mf: 57189358 e ao Sd BM ar-
THUr NaSciMENTo da caMara Mf: 5932531, 01 (UMa) diária de alimen-
tação para cada, perfazendo um valor total de r$394,31 para seguirem 
viagem de Belém - Pa para Moju - Pa, no dia 31 de Maio de 2022, a serviço 
da dal do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 840377
eXtrato da Portaria Nº 277/diÁria/dF 

de 26 de Maio de 2022
conceder aos militares: SGT BM adao da SilVa TEiXEira, Mf 57173903; 
SGT BM carloS MaGNo GoMES MaToS, Mf 57174007 E SGT BM PETEr 
Baia da coSTa, Mf 57174021, 04 (QUaTro) diárias de alimentação e 
03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 

r$ 2.769,48 (doiS Mil E SETEcENToS E SESSENTa E NoVE rEaiS E 
QUarENTa E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de altamira - Pa 
para anapú - Pa, no período de 10 a 13 de Março de 2022, a serviço da 
9°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 278/diÁria/dF 
de 01 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: TcEl QoBM SHErdlEY roSSaS caNSaNcao No-
VaES 5817005/ 1, caP coBM rENaTo SilVa fiGUEira 57196579/ 2, SGT 
BM EdiVaN dE SoUZa GUido 5607418/ 1, 02 (dUaS) diárias de alimen-
tação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total 
de r$ 1.305,63 (UM Mil E TrEZENToS E ciNco rEaiS E SESSENTa E 
TrÊS cENTaVoS), para seguirem viagem de canaã dos carajás para Mara-
bá - Pa, no período de 27 a 28 de abril de 2022, a serviço do 16°GBM do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 280/diÁria/dF 
de 01 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: TcEl QoBM MarcElo Horacio alfaro 
5749069/ 1, caP QoBM fErNaNdo riBEiro SilVa 57173436/ 1, TEN BM 
MaTEUS HENriQUE BiTENcoUrT MacEdo 5932603/ 1, STEN BM JoSE 
MEdEiroS dE SoUSa 5620597/ 1, SGT BM clEoSoN clEY da SilVa fa-
VacHo 5610370/ 1, SGT BM Haroldo corrEa doS SaNToS 5623243/ 
1, cB BM WadSoN BraZ dUarTE BEZErra 57189347/ 1, cB BM JoSE 
roBErTo alMEida doS SaNToS 57189114/ 1, cB BM adNildo carVa-
lHo MENdES 57189331/ 1, cB BM rUY GUilHErME dE SoUSa oliVEira 
57189346/ 1, 02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$ 4.039,44 (QUaTro Mil E 
TriNTa E NoVE rEaiS E QUarENTa E QUaTro cENTaVoS), para seguirem 
viagem de Tucuruí para Novo repartimento - Pa, no período de 29 a 30 de 
abril de 2022, a serviço do 8°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 371/diÁria/dF 
de 27 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM JoSE flaUro carValHo JU-
Nior, Mf: 5827094; SGT BM JoSE flaUro carValHo JUNior, Mf: 
54185165 E cB BM lEda da coNcEicao TaVarES SErrao, Mf: 
57189386, 03 (TrÊS) diárias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pou-
sada para cada , perfazendo um valor total de r$ 1.951,80 (Mil E NoVE-
cENToS E ciNQUENTa E UM rEaiS E oiTENTa cENTaVoS), para seguirem 
viagem de Barcarena - Pa para acará - Pa, no período de 03 à 05 de Junho 
de 2022, a serviço do 6° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 372/diÁria/dF 
de 27 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM roQUE filHo fraNÇa, Mf: 5421888; 
SGT BM GilBErTo da SilVa NaSciMENTo, Mf: 5601312; cB BM ValNEi 
alVES SaMUEl, Mf: 57217914 E Sd BM aNa SÍNTia da SilVa VaScoN-
cEloS, Mf: 5932500, 01 (UMa) diária de alimentação e 01 (UMa) diária 
de pousada para cada , perfazendo um valor total de r$ 1.033,92 (Mil E 
TriNTa E TrÊS rEaiS E NoVENTa E doiS cENTaVoS), para seguirem via-
gem de castanhal- Pa para São domingos do capim- Pa, no período de 28 
à 29 de Maio de 2022, a serviço do 2° GBM do cBMPa. Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 373/diÁria/dF 
de 27 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM GilSoN SilVa E SilVa, Mf: 57173805 E 
SGT BM aBiNoaN SoarES dE oliVEira , Mf: 57173811, 07 (ciNco) diá-
rias de alimentação e 06 (SEiS) diárias de pousada para cada , perfazendo 
um valor total de r$ 3.428,88 (TrÊS Mil QUaTrocENToS E ViNTE E oiTro 
rEaiS E oiTENTa E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de itaituba- Pa 
para Jacareacanga- Pa, no período de 05 a 11 de Junho de 2022, a serviço do 
7° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 374/diÁria/dF 
de 28 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM JoSiEl GoMES dE NaZarE , Mf:5601398; 
SGT BM daVid MclEaN dE liMa SilVa, Mf: 54185235; cB BM JoSE ra-
NiEri alVES da foNSEca, Mf: 57217824; Sd BM EVaNdro lUcaS alVa-
rEZ PaSTaNa da coSTa , Mf: 5932368, 03 (TrÊS) diárias de alimentação 
e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada , perfazendo um valor total 
de r$ 2.584,80 (doiS Mil QUiNENToS E oiTENTa E QUaTro rEaiS E 
oiTENTa cENTaVoS), para seguirem viagem de itaituba- Pa para irituia 
- Pa, no período de 01 a 03 de Junho de 2022, a serviço do 28° GBM do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 375/diÁria/dF 
de 28 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM fErNaNdo oliVEira dE SoUSa, 
Mf:3242528 E cB BM ElESSaNdro da SilVa coSTa, Mf: 57190647, 03 
(TrÊS) diárias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada 
, perfazendo um valor total de r$ 1.292,40 (UM Mil E dUZENToS E No-
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VENTa E doiS rEaiS E QUarENTa cENTaVoS), para seguirem viagem de 
redenção - Pa para Belém - Pa, no período de 01 a 03 de Junho de 2022, 
a serviço do 10° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 376 /diÁria/dF 
de 28 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM PaUlo lUcilaNio frEirE dE SoU-
Za, Mf: 57174200/ 1; SGT BM roBSoN dE oliVEira NoGUEira, Mf: 
57173935/ 1; SGT BM adao da SilVa TEiXEira, Mf: 57173903/ 1; cB 
BM dENiS BoroTo coSME, Mf: 57218254/ 1 e Sd BM oriEl MacHado 
dE SoUSa, Mf: 5932294/ 1, 04 (QUaTro) diárias de alimentação e 03 
(TrÊS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
4.541,88 (QUaTro Mil E QUiNHENToS E QUarENTa E UM rEaiS E oi-
TENTa E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de altamira para Uru-
ará - Pa, no período de 03 a 04 de Maio de 2022, a serviço do 9º GBM do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 377 /diÁria/dF 
de 28 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: STEN BM idEVaN diaS cardoSo, Mf: 5609968; 
STEN BM EdiElSoN roBErTo da SilVa fErrEira, Mf: 5610141 e Sd 
BM JaMES ValENTiM dE aGUiar, Mf: 5893116, 05 (ciNco) diárias de 
alimentação e 04 (QUaTro) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 3.513,24 (TrÊS Mil E QUiNHENToS E TrEZE rEaiS E 
ViNTE E QUaTro cENTaVoS), para seguirem viagem de Santarém para 
Óbidos - Pa, no período de 30 de abril a 04 de Maio de 2022, a serviço do 
4º GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 378 /diÁria/dF 
de 28 de JULHo de 2022

conceder aos militares: STEN BM SEBaSTiao SoUZa SacraMENTo, Mf: 
5422116/ 1; Sd BM JoSE alEXaNdrE da SilVa caSaES, Mf: 5932268/ 1 
e Sd BM aNdrE lUiZ PErEira loBaTo, Mf: 5932303/ 1, 02 (dUaS) diá-
rias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 1.155,24 (UM Mil E cENTo E ciNQUENTa E ciNco 
rEaiS E ViNTE E QUaTro cENTaVoS), para seguirem viagem de Marabá 
para Brejo Grande araguaia - Pa, no período de 03 a 04 de Maio de 2022, 
a serviço do 5º GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 379 /diÁria/dF de 28 de JULHo 
de 2022

conceder aos militares: SGT BM lUciVal BrUNo aNdradE dE MElo, Mf: 
57173413/ 1; Sd BM aNdrE lUiS doS SaNToS GUSMao, Mf: 5932489/ 1 
e Sd BM JoHN KENNEdY dE BriTo PErEira, Mf: 5932518/ 1, 10 (dEZ) di-
árias de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 3.850,80 
(TrÊS Mil E oiTocENToS E ciNQUENTa rEaiS E oiTENTa cENTaVoS), 
para seguirem viagem de Salvaterra para Soure - Pa, no período que inicia 
dia de 30 de abril a 29 de Maio de 2022, a serviço do 18º GBM do cBM-
Pa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 381 /diÁria/dF 
de 28 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM Márcio lUiZ araÚJo BoTElHo, Mf: 
5210577 e SGT BM EdGar SMiTH SaNToS, Mf: 5211409, 02 (dUaS) di-
árias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 791,28 (SETEcENToS E NoVENTa E UM rEaiS E ViN-
TE E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de ananindeua para Marabá 
- Pa, no período de 20 a 21 de Junho 2022, a serviço do cSMV/MoP do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 382 /diÁria/dF 
de 28 de JULHo de 2022

conceder aos militares: STEN BM aNToNio MarcoS doS PaSSoS alVES, 
Mf: 5602254/ 1 e cB BM faBio WaGNEr coSTa SoarES, Mf : 57217988/ 1, 
03 (TrÊS) diárias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 1.292,40 (UM Mil E dUZENToS E NoVENTa 
E doiS rEaiS E QUarENTa cENTaVoS), para seguirem viagem de ananin-
deua para Marabá - Pa, no período de 19 a 21 de Maio de 2022, a serviço do 
5º GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 573/diÁria/dF 
de 22 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: SGT BM dUVal dUTra NaSciMENTo SilVa, SGT 
BM EdENilSoN dE JESUS da SilVa E cB BM raiMUNdo EliaS SoUSa 
VaScoNcEloS JUNior, 07 (SETE) diárias de alimentação e 06 (SEiS) di-
árias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 5.074, 68 
(ciNco Mil, SETENTa E QUaTro rEaiS E SESSENTa E oiTo cENTaVoS), 
para seguirem viagem de Santarém a oriximiná - Pa, no período de 21 a 
27 de Novembro de 2021, a serviço do 4º GBM do cBMPa. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 840621

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 006/2022 – Pad/reVisÃo/dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 08 de aGosto de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: o requerimento subscrito pelos ex-servidores aMarildo 
ParaNHoS PalHETa e rEiNaldo ParaNHoS PalHETa, protocolado sob 
o nº 2022/849323, por meio do qual solicitam a rEViSÃo do Processo 
administrativo disciplinar nº 058/2011-dGPc/Pad, de 15/12/2011, que 
culminou com suas demissões do serviço público, por meio de ato Gover-
namental;
coNSidEraNdo: os termos do artigo 229 da lei 5.810/94, que prevê que 
o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, quando houver 
fatos novos ou circunstâncias capazes de justificar a inocência do punido 
ou a inadequação da penalidade aplicada.
r E S o l V E:
i – concordar com a Manifestação Jurídica nº 1727/2022-coNJUr/Pc-Pa, 
que sugeriu o deferimento do pedido;
ii – coNSTiTUir, com base no que dispõe o artigo 229, da lei nº 5.810, 
de 24/01/1994, a coMiSSÃo rEViSora composta pelos servidores oTTo 
HENriQUE diaS WirTZ e iSoMarY aNdradE rEGiS MoNTEiro – delega-
dos de Polícia civil, e Maria ofElia alBaNo BaiMa sob a presidência do 
primeiro, e em comissão, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, proceder à 
rEViSÃo do Processo administrativo disciplinar nº 058/2011-dGPc/Pad, 
em relação aos ex-servidores aMarildo ParaNHoS PalHETa e rEiNal-
do ParaNHoS PalHETa, assegurando-lhes os princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa;
iii – deliberar que a comissão revisora terá dedicação exclusiva aos traba-
lhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente às autoridades e 
Órgãos da administração Pública, ou proceder a diligências indispensáveis 
à instrução processual;
iV – À corregedoria-Geral da Polícia civil e à diretoria de administração, para 
que adotem as necessárias providências ao cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 040/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 08 de aGosto de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 004-001-2022/2022-cPad, de 
1º/08/2022, subscrito pela delegada lENa JaNNE BoTElHo dE alMEi-
da, Presidente da comissão do Processo administrativo revisional nº 
001/2022-Pad/rEViSÃo/dG/Pc-Pa, de 18/01/2022, publicado no doE 
34.846, de 28/01/2022, para revisar a decisão exarada por meio do Pro-
cesso administrativo disciplinar nº 027/2007-dGPc/Pad, que ensejou na 
demissão do então servidor cElSo iraN cordoVil ViaNa, tendo em vista 
a necessidade de realizar diligências necessárias à instrução do Processo;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores lENa JaNNE 
BoTElHo dE alMEida, lEoMar NarZila MaUÉS PErEira e GUSTaVo 
JoSE foNTENElE BarrEira – delegados de Polícia civil, respectivamente 
Presidente e Membros, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios, 
visando à conclusão do Processo administrativo revisional nº 001/2022-
Pad/rEViSÃo/dG/Pc-Pa, de 18/01/2022, publicado no doE 34.846, de 
28/01/2022, conforme preceitua o artigo 96, da lei complementar nº 
022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
ii – À corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 840725

.

.

errata
.

errata
errata de eXtrato de coNtrato. contrato n°253/2022-Pc/Pa. 
Publicado no doe nº 34.982 de 25/05/2022. onde se lê: “cUrSo dE 
aScENSÃo a ÚlTiMa claSSE/2022”. Leia-se: “cUrSo dE forMaÇÃo dE 
Policial ciVil - categoria: delegado de Polícia civil”.

Protocolo: 840349
errata

errata de eXtrato ao 1º terMo aditiVo do coNtrato. 
contrato n°094/2021-Pc/Pa. Publicado no doe nº 35.078 de 
16/08/2022. onde se lê: “daTa da aSSiNaTUra: 12/08/2022”. Leia-
se: “daTa da aSSiNaTUra: 16/08/2022”.

Protocolo: 840449
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terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
Termo aditivo: 7. contrato: 111/2018-PcE/Pa. Partes: Polícia civil do Es-
tado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. cS BraSil TraNSPorTES dE 
PaSSaGEiroS E SErViÇoS aMBiENTaiS lTda. cNPJ nº 10.965.693/0001-
00. objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 06 
(seis) meses e reajuste de preços pelo iGPd-i, a contar de 01/11/2021 
reajustado em 19,0641%,. Valor: r$=689.241,00. data da assinatura: 
08/08/2022. Vigência: 08/08/2022 à 08/02/2023. orçamento: Programa 
de Trabalho Natureza da despesa fonte de recurso origem do recurso. 
40101.06.181.1502.8266.339033.0101. Estadual. Proc. nº 2022/977925. 
contratada: cS BraSil TraNSPorTES dE PaSSaGEiroS E SErViÇoS aM-
BiENTaiS lTda. Endereço: av. Saraiva nº 400, sala 04, Bairro Vila cintra, 
cEP 08.745-900. Mogi das cruzes/SP. ordenadora: aNa MicHEllE GoN-
ÇalVES SoarES ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia 
civil.

Protocolo: 840758

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

distrato de serVidor teMPorÁrio
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ato: Termo de distrato
data de admissão: 17/11/2021
Término Vínculo: 09/08/2022
Motivo: rescisão contratual
Nome do Servidor cargo do Servidor Temporário
Gil MaUES
aSSiSTENTE dE iNforMáTica
ordenador: WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral da Polícia civil

Protocolo: 840517

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2022 – PcePa - 
Pae Nº 2022/307626

objeto: aquisição de Software 3dS MaX - Software de projetos 3d – Ver-
são mais atualizada- licença de 3 (três) anos, para atender as necessida-
des desta Polícia Científica do Pará (PCEPA).
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.
policiacientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 29 de agosto de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 840306
PreGÃo eLetrÔNico Nº 061/2022 - Pae - 2022/313958

objeto: aQUiSiÇÃo dE SofTWarE aUTocad 2d
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.
policiacientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 29 de agosto de 2022, às 9h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 840333

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1488/ 2022
MarcEl lUiZ rodriGUES fErrEira
MaTrÍcUla: 57192864
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 31/07/2022 a 10/08/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1543/ 2022
roBErTo coSTa NUNES
MaTrÍcUla: 5947880/2
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 31/07/2022 a 07/08/2022
OBJETIVO: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 840321

Portaria N°. 1497/ 2022
aldEcY da coSTa MoraES
MaTrÍcUla: 5040485/3
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/08/2022 a 10/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1206/ 2022
raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo alMEida
MaTrÍcUla: 5417031/2
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 12 1/2 (doze e meia) PErÍodo: 20/07/2022 a 01/08/2022
oBJETiVo: oPEraÇao VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1225/ 2022
raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo alMEida
MaTrÍcUla: 5417031/2
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/07/2022 a 20/07/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1199/ 2022
aldEcY da coSTa MoraES
MaTrÍcUla: 5040485/3
carGo: Perito criminal
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5964090/1
carGo: Motorista
cidadE: MarUdá - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 29/07/2022 a 01/08/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 840318
Portaria N°. 1561/ 2022

PaUlo SÉrGio fErrEira oZEla
MaTrÍcUla: 5156777/1
carGo: Perito criminal
cidadE: liMoEiro do aJUrU - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 08/08/2022 a 11/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1470/ 2022
JoÃo MarcElo criSTiaNo liMa oliVEira
MaTrÍcUla: 57190929/1
carGo: Motorista
cidadE: SalVaTErra - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 15/07/2022 a 18/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1506/ 2022
MarcoS PaUlo UcHoa da SilVa
MaTrÍcUla: 5914930
carGo: Gerente
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 15/07/2022 a 18/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 840383
Portaria N°. 1582/ 2022

allaN Kaio SilVa
MaTrÍcUla: 5958227
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 21/07/2022 a 22/07/2022
oBJETiVo: realizar plantao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1566/ 2022
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 29/07/2022 a 31/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir E cUSTodiar MaTErial BioloGico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1567/ 2022
JEffErSoN BaSToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BUJarU - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 21/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1560/ 2022
aNdrÉ MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5955561
carGo: auxiliar operacional
criSTiNa NEVES foNSEca
MaTrÍcUla: 5157463/2
carGo: Perito criminal
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roBErTa PaTricia doS SaNToS TaVarES
MaTrÍcUla: 5894894
carGo: Perito criminal
cidadE: iGaraPÉ MirÍ - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 24/06/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 840613
Portaria N°. 1559/ 2022

dUrVal PoNTES fErrEira
MaTrÍcUla: 5187990/2
carGo: Perito criminal
NilToN MarcoS BENTo foNSEca
MaTrÍcUla: 5955567/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/05/2022 a 27/05/2022
oBJETiVo: operação amazonia Viva.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1587/ 2022
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo
MaTrÍcUla: 5156823/1
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 22/07/2022 a 30/07/2022
oBJETiVo: realizar atividades.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1573/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 02/07/2022 a 03/07/2022
oBJETiVo: auxiliar perito.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1576/ 2022
EliEl MiGlio Maia
MaTrÍcUla: 5948599
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 20/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 840637
Portaria N°. 1575/ 2022

aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 14/07/2022 a 15/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1572/ 2022
EricK coElHo SilVa
MaTrÍcUla: 5958588/1
carGo: Perito criminal
JoENdEl NEVES NUNES
MaTrÍcUla: 57195316/1
carGo: Motorista
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 26/07/2022 a 28/07/2022
oBJETiVo: Para oPErar VaNT.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 840642
Portaria N°. 1514/ 2022

ElViS dE oliVEira lEiTE
MaTrÍcUla: 54188039/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 01/08/2022 a 09/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1460/ 2022
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo
MaTrÍcUla: 5958368
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 13/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTao.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1526/ 2022
allaN Kaio SilVa
MaTrÍcUla: 5958227
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 18/07/2022 a 19/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1523/ 2022
adriaNo NUNES ViEira
MaTrÍcUla: 5952231/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 26/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 840599

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 236/22-GaB/dGPcP de 16 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, e a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n°2022/1030459.
r E S o l V E:
coNcEdEr 10 dias de gozo de férias ao servidor aldEcY da coSTa 
MoraES, Perito criminal, matrícula n°5040485/3, no período de 
21.09.2022 a 30.09.2022, interrompida pela PorTaria N°005/2021 de 
14.01.2021, publicada no doE nº 34.463 de 18.01.2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 16 de agosto de 2022. 
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 840485

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 237/22-GaB/dGPcP de 16 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.
r E S o l V E:
SUSPENdEr o gozo de férias da servidora BiaNca dElaMarE PaSSi-
NHo alcaNTara, Perito criminal, matrícula n°55587736/3, no período 
de 01.09.2022 a 30.09.2022, concedida pela Portaria N°226/2022-GaB/
dGPcP de 29.07.2022, publicada no doE nº 35.063 de 01.08.2022, para 
posterior gozo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 16 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 840482

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 137/2022– cGd/Pad/diVersas 
BeLÉM, 11 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 N° 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 processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 09/2022-cPad, de 
11.08.2022, subscrito pelo Presidente da comissão clauber roberto Santos 
de Moraes, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo 
para a conclusão do processo administrativo disciplinar nº 2021/886151.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 60 dias, o prazo do processo administrativo disci-
plinar instaurada pela Portaria nº 09/2022-cPad, publicada no doE nº 
34.976, de 20.05.2022, para dar continuidade a investigação e devida con-
clusão dos trabalhos, a partir de 17.08.2022.
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.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora-chefe - dETraN/Pa.

Portaria Nº 130/2022- Pad/diVersos
BeLÉM, 05 de aGosto de 2022.

a diretora Geral, 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 os autos do Processo de Processo administrativo disci-
plinar Nº 2020/823404 instaurado pela Portaria nº 12/2022 – cGd/PadS, 
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publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.983, de 26 de Maio de 2022, 
para apurar possíveis irregularidades nos atos e condutas de servidor cedi-
do a este departamento de Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 41/2022-corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu o relatório final da comissão Processante, pelos funda-
mentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos.
r E S o l V E:
i – acaTar o relatório da comissão Processante e o Parecer correicional 
n° 41/2022 – corrrEGEdoria GEral.
ii - dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado pela Portaria nº 12/2022 – CGD/PADS, publicada no Diário Ofi-
cial do Estado nº 34.983, de 26 de Maio de 2022, por ausência de provas 
que configurem o abandono de cargo por parte do servidor.
iii – ENcaMiNHar os autos para a SEcrETaria dE SaÚdE do ESTado – 
SESPa, para apreciação e deliberação.
iV - À corrEGEdoria GEral do dETraN para providências do pleno 
cumprimento.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
dirETora GEral do dETraN/Pa

Portaria Nº 76/2022- Pad/diVersos  
BeLÉM, 28 de JULHo de 2022.

a diretora Geral, 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 os autos do Processo de Processo administrativo discipli-
nar 2021/1429169 (2017/246680 2020/531706), instaurado pela Portaria 
Nº 29/2021 – cGd/Pad, dE 05 dE NoVEMBro dE 2021, PUBlicada No 
doE Nº 34.761, de 10 dE NoVEMBro dE 2021, para apurar possíveis 
irregularidades nos atos e condutas de servidor deste departamento de 
Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 21/2022-corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu o relatório final da comissão Processante, pelos fun-
damentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos, por 
insuficiência de provas.
r E S o l V E:
i – acaTar o relatório da comissão Processante e o Parecer correicional 
n° 21/2022 – corrrEGEdoria GEral.
ii - dETErMiNar o arQUiVaMENTo do processo administrativo disciplinar, 
instaurado pela portaria nº 29/2021 – cGd/Pad, de 05 de novembro de 
2021, publicada no doE nº 34.761, de 10 de novembro de 2021, por in-
suficiência de provas.
iii - À corrEGEdoria GEral do dETraN para providências do pleno 
cumprimento do ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
dirETora GEral do dETraN/Pa

Portaria Nº 120/2022- Pad/diVersos  
BeLÉM, 20 de JULHo de 2022.

a diretora Geral, 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 os autos do Processo de Processo administrativo dis-
ciplinar nº 2021/401178 instaurado pela Portaria nº 08/2021-cGd/Pad, 
publicada no doE nº 34.569, de 30/04/2021, para apurar possível irregu-
laridade funcional.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 34/2022-corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu o relatório final da comissão Processante, pelos funda-
mentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos por ausên-
cia de materialidade e autoria.
r E S o l V E:
i – acaTar o relatório da comissão Processante e o Parecer correicional 
n° 34/2022 – corrrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo disciplinar 
nº 2021/401178, instaurado pela Portaria nº 08/2021-cGd/Pad, publicada 
no doE nº 34.569, de 30/04/2021.
iii- À Secretaria da corregedoria Geral do dETraN/Pa para que adotem as 
providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
dirETora GEral do dETraN/Pa

Portaria Nº 140/2022 – cGd/diVersas 
BeLÉM, 17 de aGosto de 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 N° 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 processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando Nº 05/2022 da comissão de Sindi-
cância Investigativa, de 09/08/2022, tendo como Presidente Jefferson Rober-
to Morais Modesto, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de Pror-
rogação do prazo para a conclusão da Sindicância Punitiva Nº 2021/87437.
rESolVE:
i- ProrroGar a comissão instituída pela Portaria Nº 14/2022-Sind. in-
vestigativa, de 23/06/2022, publicada no doE em 24/06/2022, para que, 
no prazo de 30 dias, seja dada continuidade à investigação e devida con-
clusão dos trabalhos, a partir de 05/08/2022;

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.
iii- os efeitos desta portaria retroagirão a 05/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araUJo
corregedora-chefe - dETraN/Pa
Portaria nº 3353/2022 - dG/cGP

Protocolo: 840558

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3415/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/969192;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Sylvio lima Nerys, matrícula nº 5822513/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.180,00 (TRÊS MIL CENTO E OITENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir 
despesas emergenciais, na cirETraN de conceição do araguaia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.200,00
3339036-r$- 400,00
3339039-r$- 580,00
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 3419/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/989253;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
francisco aires da Silva, matrícula nº 57201674/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais e de pronto pagamento decorrente atividades diarias de fiscaliza-
ção de trânsito desenvolvidas no municipio de Gioánesia do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-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 16/08 à 02/09/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 840314

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3309/2022-daF/cGP, de 03/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2022/956034;
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 
Marabá para o município de São João do araguaia no período de 04 à 
18/08/2022, a fim de desempenhar sua atividades funcionais, em opera-
ção de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO no 
referido municipio.

nome matricula

Bruno alessandro Vieira 5938909/2

diego oliveira lemos 5964624/1

orival ferreira Guimarães 57201368/1

Gilmar ramos da costa 57201691/1

Paulo renee ferreira dos Santos 5958759/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3382/2022-daF/cGP, de 08/08/2022
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 2022/956381;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Alta-
mira para os municípios de ANAPÚ – 04/08 a 09/08/2022, a fim de compor 
a equipe da banca itinerante de 2° e 3° fase para o município anapú/Pa.

nome matricula
José carlos ferreira Guimarães 57195748/1

alexsandro carneiro 57194034/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3405/2022-daF/cGP, de 09/08/2022
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 2022/956732;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Bujaru – 12 à 17/08/2022, a fim de coordenar a equipe 
da banca itinerante 1ª fase de habilitação no municipio acima citado.

nome matricula
rubenil Pinheiro de Barros 57176492/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3417/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/988776;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o distrito de MOSQUEIRO – 05/08 a 10/08/2022, a fim de compor a 
equipe da banca itinerante de 1° fase para o município de Mosqueiro/Pa.

nome matricula
almir alves do carmo Júnior 57196269/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3418/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/954944;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E QUaTro E MEia (24 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de cametá para os municípios de aBaETETUBa – 16/08 a 09/09/2022, 
a fim de realizar serviços de Vistoriador na CIRETRAN do referido municí-
pio, conforme solicitação.

nome matricula
Pedro afonso Santos de castro 57224422/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3421/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/956822;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Distrito de Mosqueiro no período 05/08 à 10/08/2022, a fim de 
realizar suporte técnico de informáti ca durante atendimento de banca iti-
nerante de habilitação, no referido municipio.

nome matricula
rubenil Pinheiro de Barros 57176492/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3423/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/988946;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Parauapebas para o municipio de canaã dos carajás no período 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
Edilene de Sousa Martins 5965906/1
francisco Garcia de Moura 5919449/3

francisco Thoiamy cavalcante ferreira 5958539/1
leandro Barros leal 5959472/1

Willians alves cavalcante 57227633/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3426/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/989538;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Itaituba 
para o municipio de Trairão no período 17 à 28/08/2022, a fim de desem-
penhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de trânsito, 
em cumprimento a programação da dTo, no referido municipio.

nome matricula
antonio dima lima 57201219/1

Elisângela costa de Souza Travassos 57201292/1
José de arimatéia corrêa fernandes Júnior 57208444/2

oclênio fernandes de lima 57227329/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3428/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/995965;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento dezessete e meia (17 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Paragomi-
nas para o municipio de Dom Eliseu no período 11 à 28/08/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo, no referido municipio.

nome matricula
Jorgean carlos ferreira frazão 5119570/5

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3432/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/991451;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Tucurui para os municipios de Breu Branco – 17 à 23/08/2022, Novo re-
partimento/Tucurui – 24/08 à 02/09/2022, a fim de desempenhar suas 
atividades funcionais, em operação de fiscalização de trânsito, em cumpri-
mento a programação da dTo, no referido municipio.

nome matricula

augusto álvaro Gaspar do rosário Júnior 57189668/2

dayriane do Socorro de oliveira costa 5958551/1

dolcinei amaral Moraes 5958529/1

fernando de Sousa Teran 5958590/1

romulo Henrique Tavares Uchoa da Silva 57176316/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3433/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/996141;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Altamira para os municípios de URUARÁ – 18/08 a 23/08/2022, a fim de 
prestar atendimento na Banca itinerante de 2ª e 3ª fase de habilitação, no 
município de Uruará/Pa.

nome matricula
José carlos ferreira Guimarães 57195748/1

alexsandro carneiro 57194034/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3434/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/995969;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Altamira para os municípios de PACAJÁ – 11/08 a 16/08/2022, a fim de 
prestar o atendimento na Banca itinerante de 2ª e 3ª fase de habilitação, 
no município de Pacajá/Pa.

nome matricula
José carlos ferreira Guimarães 57195748/1

alexsandro carneiro 57194034/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3435/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/974155;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SOURE – 08/08 a 12/08/2022, a fim de rea-
lizar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática 
na cirETraN do referido município.

nome matricula
Noélio Tavares raiol Junior 54196638/3

aelson Pereira de Souza Junior 57175533/1
Wilson Waldemir campos dos Passos 6120008/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3436/2022-daF/cGP, de 10/08/2022
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 2022/992560;
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 
Santarém para o município de alenquer no período de 18/08 à 01/09/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fisca-
lização de trânsito, em cumprimento a programação da dTo , no referido 
municipio.

nome matricula
João Pedro de oliveira Junior 57214885/2

José carlos de Souza Nascimento 57230623/1
laís Sobrinho de Medeiros 5922723/2

luciane Budelon albuquerque 57201643/1
renan Patrick de carvalho Marçal 5958761/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3449/2022-daF/cGP, de 11/08/2022
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 2022/993859;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de capitão Poço – 22 e 23/08/2022, Tailân-
dia – 24 e 25/08/2022, Tucuruí – 26 e 27/08/2022, rondon do Pará – 28 
e 29/08/2022, Marabá – 30 e 31/08/2022, São Geraldo do araguaia – 01 
e 02/09/2022, Santana do araguia – 03 a 05/09/2022, redenção – 06 
e 07/09/2022, ourilândia do Norte – 08 e 09/09/2022, Tucumã – 10 à 
12/09/2022, São félix do Xingú – 13 e 14/09/2022, conceição do araguaia 

– 15 à 17/09/2022, Dom Eliseu/Belém – 18 à 20/09/2022, a fim de realizar 
treinamento de atualização aos Gerentes das cirETraNs, e levantamento 
de demandas relacionadas a recursos humanos, patrimônio, almoxarifado, 
protocolo e arquivo.

nome matricula
francisco Junior Trindade de oliveira 57190742/1

cleber carlos cardoso Matos 304387/1
Tayenne Brito conde 5920358/3

Edmundo lopes de Sousa 3264106/1
andréa Santana de oliveira 57175929/1

Gisele Pina Moia 54189489/2
Valnice Maciel de almeida 57188884/1

antonio Jorge Silva fonseca 57200394/1
Sílvio Martins Borges 54189194/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 840313
Portaria Nº 3424/2022-daF/cGP, de 10/08/2022

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 2022/977233;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZENoVE E MEia (19 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os mu-
nicípios de MaraBá – 17/08 a 18/08/2022, rEdENÇÃo – 19/08 a 21/08/2022, coN-
cEiÇÃo do araGUaia– 22/08 a 25/08/2022, XiNGUara – 26/08 a 29/08/2022, 
SÃo fÉliX do XiNGÚ – 30/08 a 02/09/2022, MaraBá – 03/09 a 04/09/2022, 
BELÉM – 05/09/2022, a fim de realizar fiscalização da sinalização viária implantada 
nos referidos municípios, pertencentes a região de integração do araguaia – lote 01, 
referentes ao contrato administrativo Nº 039/2020.

nome matricula
raimundo Euclides de carvalho 3262219/1
Marcelo Pinto da costa Mendes 57189949/1

Warlenton Nazareno de Melo Brito 80845570/1
Edson alves Barbosa 57176551/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 840389
3º terMo aditiVo ao coNtrato
NÚMero do coNtrato: 036/2018

ModaLidade de LicitaÇÃo: PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 004/2018 - detraN

ParTES: dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, – dETraN/
Pa, cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e a empresa fUNdaÇÃo dE aMParo E 
dESENVolViMENTo da PESQUiSa - fadESP, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 
05.572.870/0001-59
oBJETo do coNTraTo: contratação de Empresa Especializada 
para Prestação de Serviços Técnicos e operacionais, objetivando 
a implementação e integração do Sistema de Biometria de 
propriedade do dETraN/Pa conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, do Pregão Eletrônico 004/2018
oBJETo do TErMo adiTiVo: o presente Termo aditivo tem por 
fundamentação legal o artigo 65, i, a, da lei 8.666/93, que ampara a 
modificação do valor contratual em decorrência de diminuição quantitativa 
de seu objeto, nos limites permitidos.
doTaÇÃo orÇaMENTária: função 06:Segurança Pública;Subfunção: 
126 – Tecnologia da informação;Programa: 1508 – Governança para 
resultados;Projeto/atividade:8238 – Gestão de Tecnologia da informação 
e comunicação;Elemento de despesa: 339040 – Serv. de Tecno da infor. E 
comum – Pessoa Juridica;fonte de recursos: 0261 – recurso Proprios;0661 
– recursos Próprios – Superavit
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 16/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla G. f. dE SoUZ coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
dirETora GEral  dETraN-Pa

Protocolo: 840760
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

Portaria
.

Portaria Nº 221/2022 – GaB/seaP/Pa
BeLÉM - Pa, 04 de aGosto de 2022

o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências,
coNSidEraNdo o disposto no art. 87 da lei federal nº 8.666/1993;
coNSidEraNdo a instrução do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1152206;
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rESolVE:
art. 1º. com fulcro nas normas esculpidas nos artigos do capítulo iV da 
lei federal nº 8.666/1993, especificamente o inciso II do art. 87, bem 
como, nos artigos 104 a 125 da lei Estadual nº 8.972/2020, acolher o 
relatório da comissão apuradora, instaurada por meio da Portaria nº 
741/2021-CCONT/DLCC/GAB/SEAP/PA, publicada no Diário Oficial do Es-
tado do dia 23 de Novembro de 2021, Edição nº 34.773, para aplicar à 
diGiSErV TradiNG EirEli, inscrita no cadastro Nacional de Pessoas Ju-
rídicas sob o nº 02.602.747/0001-45, a penalidade de Multa equivalente 
à 0,66% por dia de inadimplência, a ser calculada com base no valor total 
do contrato, em razão da violação à clausula décima Terceira do contrato 
administrativo indigitado.
art. 2º.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
respondendo pela Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 840433
Portaria Nº 1044/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

arthur rodrigues de Moraes, secretário adjunto de Gestão administrati-
va, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo  o impedimento do corregedor Geral Penitenciário, em 
exercício, VITOR RAMOS EDUARDO, tendo em vista ter figurado como pre-
sidente da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6179/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor J.r.S. (M.f.: 5957875), agente penitenciário, ao 
adotar comportamento inobservante ao procedimento de segurança e in-
subordinação na conduta realizada no dia 17 de junho de 2021, no centro 
de recuperação feminina de Santarém, durante condução da PPl KillSia 
carNEiro PErEira(iNfoPEN 178887), bem como utilizar arma de fogo 
particular em serviço, sem autorização desta SEaP, em tese, tal conduta 
incorreu em falta grave, com fulcro aos art. 177, Vi c/c art. 189, caput, art. 
190, Vii, todos da lei nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pela aBSolViÇÃo do acusado  J.r.S. (M.f.: 
5957875), com fulcro no artigo 221, §1º, da lei nº 5.810/1944- rJU, haja 
vista a ausência de indícios de autoria e materialidade da prática da infra-
ção funcional em questão;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo do 
servidor J.r.S. (M.f.: 5957875), tendo em vista a ausência de responsa-
bilidade subjetiva  no caso em tela, com fulcro no art. 221, §1° do rJU, e 
posterior arQUiVaMENTo do presente feito, com fulcro, por analogia, no 
art. 201, i, do rJU c/c art. 105, §4º da lei nº 8.972/2020;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 840497
Portaria Nº 1026/2022-cGP/seaP 
BeLÉM(Pa), 29 de JULHo de 2022.

arthur rodrigues de Moraes, secretário adjunto de Gestão administrati-
va, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo  o impedimento do corregedor Geral Penitenciário, em 
exercício, VITOR RAMOS EDUARDO, tendo em vista ter figurado como pre-
sidente das comissão Sindicante;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6227/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e funcional do servidor a.M.B.S. (M.T.: 54181879), acerca da conduta 
funcional, moral e ética do citado servidor, haja vista o fato de que há 
indicíos de inobservância aos deveres funcionais e conduta incompatível 
com os ditames administrativos, bem como, de auferir proveito pessoal em 
razão da função, com fulcro nos arts. 177, V, Vi c/c art. 178, V, X, XViii, 
XXi e art. 189, caput e art. 190, V, Xiii, XV, XiX, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU/Pa, conforme decisão da Sindicância administrativa in-
vestigativa nº 6094/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante do encerramento do vínculo funcional do servidor 
em tela, pugnou pelo arQUiVaMENTo por PErda dE oBJETo, e em caso 
de retorno deste, o presente processo deverá ser reaberta para continuida-
de da instrução processual, conforme a Portaria nº 863/2019-cGP/SUSiPE;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
Por PErda dE oBJETo no caso em tela  e, em caso de retorno do ex ser-
vidor a.M.B.S. (M.T.: 54181879), o presente processo deverá ser reaberta 
para a continuidade da instrução processual;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria para 
à Diretoria de Gestão de Pessoas, para fins de registro nos assentamentos 
funcionais do ex servidor , e em caso de retorno, que comunique imediata-
mente esta corretiva para a reabertura do processo.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 840494

Portaria Nº 1045/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

arthur rodrigues de Moraes, secretário adjunto de Gestão administrati-
va, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo  o impedimento do corregedor Geral Penitenciário, em 
exercício, VITOR RAMOS EDUARDO, tendo em vista ter figurado como Pre-
sidente da comissão Sindicante;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa 
nº 6558/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto excesso no proce-
dimento com algumas visitantes no centro de recuperação cel. anas-
tácio das Neves- crcaN, no dia 27/11/2021, conforme ofício interno nº 
1230/2021-crcaN/SEaP, datado de 27/11/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a inexis-
tência de prática de transgressão disciplinar no presente feito, com ful-
cro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 
8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 840502
Portaria Nº 1068/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

arthur rodrigues de Moraes, secretário adjunto de Gestão administrati-
va, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa 
nº 6287/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar a suposta acumulação 
de cargos públicos pelo servidor W.S.S. (M.f.: 5949940), policial penal, 
lotado no Presídio Estadual Metropolitano i- PEM i, conforme ofício nº 
001/2020-USGP-coSaNPa, datado de 22/01/2020;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar Simpli-
ficado em face do servidor W.S.S. (M.F.: 5949940), por suposta infração 
aos arts. 177,  Vi, art. 178, i, art. 189, caput e art. 190, iV e Xii, todos da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar SiMPlificado em desfa-
vor do servidor W.S.S. (M.f.: 5949940), objetivando apurar a responsabili-
dade administrativa e/ ou funcional, referente ao acumulo ilegal de cargos, 
nos arts. 177,  Vi, art. 178, i, art. 189, caput e art. 190, iV e Xii, todos da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 840519
Portaria Nº 1063/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

arTHUr rodriGUES dE MoraES, secretário adjunto de Gestão adminis-
trativa, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6478/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no termo de 
denúncia , datado de 25/11/2020, que versa sobre supostos maus- tratos 
à PPl, custodiada no centro de reeducação feminino de ananindeua- crf;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de responsabilidade funcional por parte dos servidores, com fulcro no art. 
201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 840513
Portaria Nº 1064/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022. 

arthur rodrigues de Moraes, secretário adjunto de Gestão administrati-
va, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6486/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta irregularidades admi-
nistrativa ocorrida no interior do centro de recuperação regional de Pa-
ragominas- crPPa, conforme ofício interno nº 14/2021-direção/crrPa/
SEaP, datado de 28/01/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância administrativa disciplinar em 
face do servidor E.G.c. (M.f.: 5949707), por suposta infração aos arts. 
177, iV e Vi e art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
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rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor do servidor 
E.G.c. (M.f.: 5949707), objetivando apurar a responsabilidade administra-
tiva e/ ou funcional, por supostamente, utilizar aparelho celular dentro da 
Unidade Prisional. o servidor incorreu, em tese, nos arts. 177, iV e Vi e 
art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 840514
Portaria Nº 1065/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022. 

arthur rodrigues de Moraes, secretário adjunto de Gestão administrati-
va, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6660/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no Boletim de 
ocorrência nº 00184/2022.100141-0, datado de 08/01/2022, referente a 
suposta conduta inadequada de Policial Penal;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância administrativa disciplinar em 
face do servidor G.M.S. (M.f.: 5954054), por suposta infração aos arts. 
177, iii e Vi e art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor do servidor 
G.M.S. (M.f.: 5954054), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ ou funcional, por supostamente, não ter agido conforme as di-
retrizes e os procedimentos de uso de armamentos. o servidor incorreu, 
em tese, nos arts. 177, ii e Vi e art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 840516
Portaria Nº 1046/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

arthur rodrigues de Moraes, secretário adjunto de Gestão administrati-
va, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo  o impedimento do corregedor Geral Penitenciário, em 
exercício, VITOR RAMOS EDUARDO, tendo em vista ter figurado como 
Membro da comissão Sindicante;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6655/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos descritos no ofício in-
terno nº 001/2021, encaminhado pela secretaria do centro de recupera-
ção regional  de Paragominas- crrPa/SEaP;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a inexis-
tência de autoria da prática de infração no presente feito, com fulcro no art. 
201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 840507
Portaria Nº 1062/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

arthur rodrigues de Moraes, secretário adjunto de Gestão administrati-
va, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5836/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade adminis-
trativa e funcional dos servidores E.T.c. (M.f.:5797144), J.c.S.c. (M.f.: 
54181622), K.r.f.M. (M.f.:5905090), N.l.S. (M.f.:57221721), r.d.a.c. 
(M.f.:8001541), M.M.S. (M.f.:57216998) e c.M.S. (M.f.:5950104), refe-
rente ao não comparecimento e ausência de justificativa em audiências 
nesta corretiva, ainda que devidamente intimados. os servidores infringi-
ram, em tese, aos arts. 177, iV, iX,  “b” c/c os arts. 189, caput, ambos da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pela aBSolViÇÃo dos acusados J.c.S.c. (M.f.: 
54181622), K.r.f.M. (M.f.:5905090) e c.M.S. (M.f.:5950104), com fulcro 
no artigo 221, §1º, da lei nº 5.810/1944- rJU, haja vista a ausência de 
indícios de responsabilidade subjetiva  no caso em tela; outrossim, du-
rante a instrução foi constatado indícios de  materialidade e autoria em 
desfavor dos servidores E.T.c. (M.f.:5797144), N.l.S. (M.f.:57221721), 
M.M.S. (M.f.:57216998) e r.d.a.c. (M.f.:8001541), por inobservância dos 
procedimentos de segurança, com fulcro nos art. 177, iV  e iX, ambos da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, pugnando assim pela instauração de Sin-
dicância administrativa disciplinar;

rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo dos 
servidores J.c.S.c. (M.f.: 54181622), K.r.f.M. (M.f.:5905090) e c.M.S. 
(M.f.:5950104),, tendo em vista a ausência de responsabilidade subjetiva  
no caso em tela, com fulcro no art. 221, §1° do rJU, e posterior arQUiVa-
MENTo do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, do rJU 
c/c art. 105, §4º da lei nº 8.972/2020; outrossim, pugno pela aplicação 
de rEPrEENSÃo em desfavor dos servidores E.T.c. (M.f.:5797144), N.l.S. 
(M.f.:57221721), M.M.S. (M.f.:57216998) e r.d.a.c. (M.f.:8001541), por 
não comparecer em audiência, tampouco apresentar justificativa, com ful-
cro art. 177, Vi  e iX c/c  art. 183, i, da lei Estadual nº 5.810/1994;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 840510
Portaria Nº 1069/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

arthur rodrigues de Moraes, secretário adjunto de Gestão administrati-
va, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6245/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta venda de prisão domi-
ciliar no centro de recuperação regional de Bragança, conforme denúncia 
recebida via e-mail, no dia 18/08/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar em face 
dos servidores G.r.r.M. (M.f.:5890232), a.c.T. (M.f.:5859824) e a.a.P.S. 
(M.f.:5815320), por supostamente haver um esquema de venda de pri-
sões domiciliares e alvarás de Soltura, tal conduta amolda-se aos arts. 
177,  Vi, art. 178, V e X, art. 189, caput e art. 190, iV e Xiii, XV e XX, 
todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor dos servidores 
G.r.r.M. (M.f.:5890232), a.c.T. (M.f.:5859824) e a.a.P.S. (M.f.:5815320), 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional, por 
supostamente haver um esquema de venda de prisões domiciliares e al-
varás de Soltura, nos arts. 177,  Vi, art. 178, V e X, art. 189, caput e art. 
190, iV e Xiii, XV e XX, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas;
Art. 3º - Oficiar à Delegacia de Crimes Funcionais e a 3ª PJ da Promotoria 
de Justiça de Bragança.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 840521

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2360/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa 16 de aGosto de 2022.

Nome: raiMUNdo laUriNdo SaNTaNa, Matrícula nº 5950012/1; cargo: 
Policial Penal.
Período aquisitivo: 2019/2022
Período de Gozo: 06/08/2022 a 04/10/2022 (60) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 840426

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 091/2022/seaP
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: o objeto do contrato é o fornecimento de colchão caixa de ovo 
- densidade d33 – Tipo Solteiro, visando atender as necessidades desta 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP /Pa conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão ele-
trônico 022/2022- SEaP/Pa e seus anexos.
Valor ToTal: r$: 1.043.000,00 (um milhão e quarenta e três mil reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: fonte: 0101
Programa de Trabalho: 97.101 03.421.1502.8283
Elemento de despesa: 339030
Pi: 1050008283c
daTa da aSSiNaTUra: 12/08/2022
ViGÊNcia: 12/08/2022 a 12/08/2023
coNTraTado: J M foNSEca MarTiNS lTda
cNPJ: 35.822.821/0001-98
ENdErEÇo: Tv. lomas Valentinas, nº 2034 - sala 04 05, bairro Marco, 
Belém/Pa
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 840308
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diÁria
.

Portaria Nº 2337/2022 – 905816 - ctMM
objetivo: EScolTar PPl Para SEr aPrESENTado EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: iTUPiraNGa
Servidor (es): claUdio NaSciMENTo carValHo-aG. PENiTENciário; 
EriVaN cUNHa SilVa-aG. PENiTENciário; WalNEi dE NaZarE alVES 
dE araUJo-MoToriSTa.
Período: 19/07/2022 – diária (s): 1/2 (meia)
ordenador arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 840445
Portaria Nº 2341/2022 – ctMM 838583 ctMM

objetivo: EScolTar PPl Para SEr aPrESENTado EM aUdiÊNcia.
 fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: TUcUrUi
Servidor (es): MarcElo fraNciSco da SilVa-aG. PENiTENciário; ri-
cardo frEiTaS QUEiroZ GUiMarÃES-aG. PENiTENciário; UriEl MEN-
dES MarQUES-aG. PENiTENciário; clEilToN NUNES do NaSciMENTo-
MoToriSTa.
Período: 08 a 09/07/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 840446
Portaria Nº 2221/2022 – 773066 crMV

objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ViTÓria do XiNGU
destino: alTaMira/SaNTarÉM
Servidor (es): dilSoN crUZ MENEZES-Policial PENal; liNdiNaldo dE 
MElo BaNdEira-aG. PENiTENciário; JoSÉ carloS doS SaNToS Via-
Na-Policial PENal; irENicE MarciaNo dE MElo-aG. PENiTENciário.
Período: 18 a 19/06/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 840447
Portaria Nº 2342/2022 – 912524 ctMs

objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTarÉM
destino: SaNTa iZaBEl do Pará/BElÉM
Servidor (es): aNdErSoN PEiXoTo da coSTa-aG. PENiTENciário; HEr-
cUlES aGUiar da liMa-aG. PENiTENciário; JUliaNa liMa fEiToSa-aG. 
PENiTENciário; JorGE KENNEdY cHaHiNi cardoSo-MoToriSTa.
Período: 21 a 25/07/2022 – diária (s): 6 1/2 (seis e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 840448
diÁria

Portaria Nº: 00220/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: aNaNiNdEUa
destino: PorTEl
Servidor(es):
5934653 - GiSEllE do NaSciMENTo fraNco - Policial PENal
5928133 - JESSica caroliNE GalENdE cUrY - aGENTE PENiTENciário
57230532 - HaBiaS doS SaNToS fUrTado - Policial PENal
Período: 16/08/2022 a 18/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840607
diÁria

Portaria Nº: 00222/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar ViSiTa dE iNSPEÇÃo TÉcNica, acoMPaNHaMENTo 
ao MUTirÃo dE aTENdiMENTo JUrÍdico E SErViÇo dE cidadaNia NaS 
UNidadES dE SaNTarÉM.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
8084710 - fErNaNdo JoSE folHa do ValE JUNior - coordENador
Período: 12/09/2022 a 25/09/2022
diária(s): 13 e ½ (treze diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840610
diÁria

Portaria Nº: 00223/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: BrEVES
destino: BElÉM
Servidor(es):
5905634 - adriaNo JoSE E cUNHa TEiXEira - aGENTE PENiTENciário
5905635 - BriaN daViSSoN aSSiS dE VaScoNcEloS - Policial PENal
5913327 - Jairo liMa ViEira - aGENTE PENiTENciário
5920622 - JoaQUiM NUNES da coSTa JUNior - aGENTE PENiTENciário
5904893 - MarcElo BraSil dE SoUZa - aGENTE PENiTENciário
55209586 - Marcio fEliPE NaSciMENTo aTaidE - aGENTE PENiTENciário

5943238 - MarcoS dE MoraES diaS - aGENTE PENiTENciário
Período: 14/08/2022 a 15/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840614
diÁria

Portaria Nº: 00225/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: VErificar a dENUNcia dE iNVaSÃo Por ESTaBElEciMENTo 
coMErcial dE árEa PErTENcENTES aS dEPENdÊNciaS da UNidadE 
PENal
origem: BElÉM
destino: ToMÉ-aÇU
Servidor(es):
5955431 - HElMo SilVa dE oliVEira - TEcNico EM GESTao dE iNfra
-ESTrUTUra/ENGENHaria ciVil
5952555 - NaTHalia YaSMiN lUZ E SilVa - TEcNico EM GESTao dE 
iNfra-ESTrUTUra/arQUiTETUra
5898633 - HElNo PiNHEiro dE araUJo - MoToriSTa
Período: 09/08/2022 a 10/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840617
diÁria

Portaria Nº: 00266/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: ParTiciPar do ENcErraMENTo do cUrSo dE arTEfaToS dE 
coNcrEToS do ProcaP-2019.
origem: BElÉM
destino: MaraBá
Servidor(es):
5909024 - BElcHior dE JESUS caValcaNTE MacHado - dirETor
Período: 15/08/2022 a 17/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840641
diÁria

Portaria Nº: 00265/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: caMETá
Servidor(es):
5950010 - rENaM dE SoUSa alVES - Policial PENal
5896801 - liNdEMBErG BaTiSTa PErEira - Policial PENal
5954008 - irENilda MariaNo dE MElo - Policial PENal
5954191 - JoSE afoNSo SilVa oliVEira - Policial PENal
Período: 09/08/2022 a 10/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840639
diÁria

Portaria Nº: 00268/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBiNETE da SEaP, 
foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa 
Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: BUJarU
Servidor(es):
5954416 - GENildo liMa da coNcEicao - Policial PENal
5950160 - SHEYSSoN coElHo NUNES - Policial PENal
5940762 - JUNior da SilVa araUJo - Policial PENal
5949723 - GilciaNo aNdradE do NaSciMENTo - Policial PENal
Período: 11/08/2022 a 18/08/2022
diária(s): 7 e ½ (sete diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840647
diÁria

Portaria Nº: 00261/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: faZEr rEViSÃo Na locadora da crEdcar da VTr S10, alÉM 
dE faZEr rEParoS Na MESMa
origem: caMETá
destino: BElÉM
Servidor(es):
54191373 - alEXaNdrE MaUrilo oliVEira TriNdadE - MoToriSTa
Período: 27/08/2022 a 28/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840633
diÁria

Portaria Nº: 00267/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: BUJarU
Servidor(es):
5949514 - EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdao - Policial PENal
5953952 - HErMES PErEira GoMES - Policial PENal
5949461 - raPHaEl PaTricK dUarTE SENa dE oliVEira - Policial PE-
Nal
Período: 08/08/2022 a 08/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840644
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diÁria
Portaria Nº: 00269/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: aNaNiNdEUa
destino: caMETá
Servidor(es):
5920685 - MaNoEl dE oliVEira ValENTE NETo - aGENTE PENiTENci-
ário
Período: 02/08/2022 a 03/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840649
diÁria

Portaria Nº: 00270/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: BElÉM
Servidor(es):
5939120 - NEEMiaS SoarES daMaScENo - aGENTE PENiTENciário
Período: 02/08/2022 a 02/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840651
diÁria

Portaria Nº: 00255/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: caUTElaMENTo doS colETES BalÍSTicoS Para oS PoliciaiS 
PENaiS do coMPlEXo dE MaraBá.
origem: BElÉM
destino: MaraBá
Servidor(es):
5919509 - MarcElo NaZarETH loBaTo - GErENTE
5940850 - faBiaNo lUiS dE SoUSa raMoS - Policial PENal
Período: 16/08/2022 a 19/08/2022
diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840619
diÁria

Portaria Nº: 00257/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar coMo iNSTrUTor No cUrSo dE HaBiliTaÇÃo Para 
oS SErVidorES do crMV E cPPBr dE alTaMira.
origem: BElÉM
destino: alTaMira
Servidor(es):
5931425 - Joao PiNHEiro da coSTa NETo - dirETor
5958984 - WilliaM dE oliVEira NoGUEira - coordENador
5949927 - EdNEY MarQUES araUJo - Policial PENal
5949513 - WilSoN SoUSa fErrEira - Policial PENal
Período: 11/08/2022 a 18/08/2022
diária(s): 7 e ½ (sete diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840622
diÁria

Portaria Nº: 00258/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir a VTr, coM a SErVidora da cEP aTÉ o MUNicÍPio 
dE caPaNEMa.
origem: BElÉM
destino: caPaNEMa
Servidor(es):
54193680 - rUBilar fErNaNdES daS NEVES - aUXiliar oPEracioNal
57175824 - liNdoMar ESPiNdola carValHo - aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo
Período: 18/08/2022 a 18/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840624
diÁria

Portaria Nº: 00259/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: BElÉM
destino: BarcarENa
Servidor(es):
57220923 - HErNaNE laGoia corrEa - aGENTE PENiTENciário
Período: 02/08/2022 a 02/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840629
diÁria

Portaria Nº: 00264/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: SaNTarÉM
destino: oriXiMiNá
Servidor(es):
5953889 - rEGiaNE rodriGUES SoarES - Policial PENal
5957800 - SaMara carValHo BaTiSTa - aGENTE PENiTENciário
5942787 - lUaN BarBoSa coSTa - Policial PENal
5950149 - WaNdErSoN BrUNEo MoUra BENTES - Policial PENal
5942958 - aNdErSoN PEiXoTo da coSTa - Policial PENal
8400868 - MoNica PESSoa MacHado - Policial PENal

5947749 - oliValdo SarGES dE aZEVEdo - aGENTE PENiTENciário
55585654 - alMir riBEiro dE carValHo NETo - aGENTE PENiTENciário
Período: 17/08/2022 a 19/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840636
diÁria

Portaria Nº: 00260/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar PPls EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia E BUScar 
MEdicaMENToS Na GBio.
origem: rEdENÇÃo
destino: BElÉM
Servidor(es):
5950035 - MarcoS fEliPE SaNcHES dE SoUSa - Policial PENal
5954145 - rodriGo da SilVa lEiTE SilVEira - Policial PENal
54180701 - JoEl fErNaNdES da SilVa JUNior - MoToriSTa
Período: 03/08/2022 a 05/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840631
Portaria N° 2358/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 16 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora BEaTriZ cardoSo dE alMEida, matrícula funcio-
nal n° 55208394/1, para exercer a Função Gratificada de Serviços Técni-
cos Penitenciários de assistência Biopsicossocial (GSTP), com lotação na 
cadeia Publica para Jovens e adultos (cPJa), no período de 01/08/2022 a 
30/08/2022, em substituição ao titular clEiToN faBiaNo dE SENa, matrí-
cula funcional n° 54185580/3, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 840669
diÁria

Portaria Nº: 00273/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: aNaNiNdEUa
destino: caSTaNHal
Servidor(es):
5934653 - GiSEllE do NaSciMENTo fraNco - Policial PENal
5954663 - BrENda lUciaNa do laGo PraXEdES - aGENTE PENiTENci-
ário
5950162 - SilaS SilVa fariaS - Policial PENal
Período: 08/08/2022 a 08/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840653
diÁria

Portaria Nº: 00275/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: fiScaliZar o aNdaMENTo dE rEforMa EM rEdENÇÃo E 
acoMPaNHar iNSTalaÇÕES ElÉcTricaS EM ParaUaPEBaS .
origem: BElÉM
destino: rEdENÇÃo
Servidor(es):
5955431 - HElMo SilVa dE oliVEira - TEcNico EM GESTao dE iNfra
-ESTrUTUra/ENGENHaria ciVil
5952488 - liNErcKY aNdrE cEZar SoarES lUSToSa - TEcNico EM 
GESTao dE iNfra-ESTrUTUra/ENGENHaria ElETrica
5943292 - aNdErSoN JoSE dE aNdradE rEiS - MoToriSTa
Período: 29/08/2022 a 02/09/2022
diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840654
diÁria

Portaria Nº: 00276/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: BrEVES
destino: PorTEl
Servidor(es):
5948628 - claUdEMir MoraES lEao - aGENTE PENiTENciário
5905755 - JHoNaTaS GEorGE doS SaNToS ricardo - Policial PENal
5905633 - MarcUS ViNiciUS PErEira da SilVa - aGENTE PENiTENci-
ário
Período: 18/08/2022 a 20/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840655
diÁria

Portaria Nº: 00280/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir a VTr, aTÉ SaliNoPoliS a fiM dE rEaliZar Ma-
NUTENÇÃo da BoX 023.
origem: BElÉM
destino: SaliNÓPoliS
Servidor(es):
57192891 - fraNciSco XaViEr VaScoNcEloS fErNaNdES - MoToriSTa
Período: 10/08/2022 a 10/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840658
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diÁria
Portaria Nº: 00281/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: aNaNiNdEUa
destino: SaliNÓPoliS
Servidor(es):
5920685 - MaNoEl dE oliVEira ValENTE NETo - aGENTE PENiTENci-
ário
Período: 03/08/2022 a 05/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840661

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01611

Processo Nº: 2022/948076
Valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 11/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2020/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2020/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 017/2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: lUciETE BaSToS dE araUJo 93381573772  – cNPJ Nº 
33.227.167/0001-49.
ENdErEÇo: aV GoVErNador JoSE MalcHEr, 2277, aPT 802 , NaZarE, 
cEP 66.060-230, BElEM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 840319
a secretaria de estado de cultura, no uso de suas atribuições, TorNa 
PÚBLICA a relação final de selecionados do Edital de Credeciamento – Beco 
do artista, conforme o quadro abaixo:
relação de selecionados

 NoMe cateGoria de iNscriÇÃo Nº iNscriÇÃo 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 iNscriÇÃo Nº iNscriÇÃo Notas

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: 840731

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 1602 de 13/07/2022, publicada no doe 
nº 35.048 de 15/07/2022, a qual designa a servidora lUaNa NEGrao 
dE MoUra, 57193500/1.
onde se lê: período: 11/07/2022 a 10/08/2022;
Leia-se: 11/07/2022 a 09/08/2022.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 840399

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 208/2022, de 12 de aGosto de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os artigos 98 e 99, inciso i e caput de sua alínea “a” da 
lei 5.810 de 24/01/1994;
coNSidEraNdo os termos do parecer da assessoria Jurídica desta fUN-
TElPa, contido nos autos do Processo n.º 2022/710615, de 07/06/2022;
r E S o l V E:
i – coNcEdEr 90 (noventa) dias de licença Prêmio ao servidor alMir doS
SaNToS coSTa, matrícula funcional nº 55588112/1, ocupante do cargo de
aUXiliar dE SErViÇoS oPEracioNaiS, lotado na diretoria Técnica, refe-
rente ao período aquisitivo dos anos de 2013/2016 e 2016/2019.
ii – Esta portaria entrará em vigor a contar do dia 12/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 840362

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 207/2022, de 11 de aGosto de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo, os termos do Memorando nº 06/2022 cocoN/fUNTEl-
Pa, de 11/08/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/1021913, de
11/08/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar JacQUEliNE PaNToJa JaSTE, matrícula 8083926/3, ocupante 
do cargo de coordENador dE NUclEo, a responder pela coordenação 
de contabilidade – cocoN, período em que a servidora aliNE rafaEla 
MalaTo dE caSTro coElHo, matrícula 5931611/2, ocupante do cargo de
coordENador dE NUclEo, no período de 11/08/2022 a 30/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 840357

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022

Processo Nº 2021/789395
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNTElPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso iV, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii, do art. 4°, da lei n° 
10.520/2002, art. 13, Vi do decreto federal 10.024/2019, art. 13, V do 
decreto Estadual e conforme parecer jurídico constante no Processo admi-
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nistrativo nº 2021/789395, rESolVE: HoMoloGar a decisão do Pregoeiro 
Benedito ivo Santos Silva, referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2022, de 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica E dE áUdio E VÍdEo, 
às seguintes empresas:
loTES/GrUPoS 01 e 02
EMPrESa: MicroTEcNica iNforMáTica lTda.
cNPJ: 01.590.728/0009-30
Valor GloBal: r$ 322.735,68 (trezentos e vinte e dois mil setecentos e 
trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
loTE/GrUPo 03
EMPrESa: ProaV caMPiNaS lTda.
cNPJ: 45.727.558/0001-01
Valor GloBal: r$ 74.877,94 (setenta e quatro mil oitocentos e setenta e 
sete reais e noventa e quatro centavos)
loTE/GrUPo 04
EMPrESa: SilVio aParEcido dE MEdEiroS ElETrÔNicoS.
cNPJ: 13.728.507/0001-08
Valor GloBal: r$ 5.336,80 (cinco mil trezentos e trinta e seis reais e 
oitenta centavos)
loTES/GrUPoS 05 e 06
EMPrESa: carValHo MiraNda EMPrEENdiMENToS EirEli.
cNPJ: 11.502.318/0001-97
Valor GloBal: r$ 19.015,81 (dezenove mil e quinze reais e oitenta e 
um centavos)
loTE/GrUPo 07
EMPrESa: ToMada 1 aUdioViSUal lTda.
cNPJ: 07.139.780/0001-02
Valor GloBal: r$ 128.536,00 (cento e vinte e oito mil quinhentos e 
trinta e seis reais)
Belém, 16 de agosto de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 840403
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022
Processo Nº 2022/283850

o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNTElPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso iV, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii, do art. 4°, da lei n° 
10.520/2002, art. 13, Vi do decreto federal 10.024/2019, art. 13, V do 
decreto Estadual e conforme parecer jurídico constante no Processo admi-
nistrativo nº 2022/283850, rESolVE: HoMoloGar a decisão do Pregoeiro 
Benedito ivo Santos Silva, referente ao Pregão Eletrônico nº 017/2022, 
que objetiva a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa SoB dEMaNda Para SErVi-
ÇoS dE laVaGEM a JaTo E HiGiENiZaÇÃo VEicUlar Para oS VEÍcUloS 
a SErViÇo dESTa fUNdaÇÃo, à seguinte empresa:
EMPrESa: MEGa BraSil coMErcio E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES Ei-
rEli.
cNPJ: 11.027.186/0001-99
Valor GloBal aNUal ESTiMado: r$ 66.723,68 (sessenta e seis mil se-
tecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos)
Belém, 16 de agosto de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 840406
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022
(Processo adMiNistratiVo Nº 2022/216865)

rePetiÇÃo PreGÃo 009/2022
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNTElPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso iV, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii, do art. 4°, da lei n° 
10.520/2002, art. 13, Vi do decreto federal 10.024/2019, art. 13, V do 
decreto Estadual e conforme parecer jurídico constante no Processo admi-
nistrativo nº 2021/216865, rESolVE: HoMoloGar a decisão do Pregoeiro 
Benedito ivo Santos Silva, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2022, de 
aQUiSiÇÃo dE coNEcTorES dE áUdio E VÍdEo, às seguintes empresas:
iTENS 03, 08, 11, 15 e 17
EMPrESa: SilVio aParEcido dE MEdEiroS ElETrÔNicoS.
cNPJ: 13.728.507/0001-08
Valor GloBal: r$ 10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais)
iTENS 04, 05 e 06
EMPrESa: alZoTEc iNforMaTica lTda.
cNPJ: 17.775.469/0001-03
Valor GloBal: r$ 1.220,00 (um mil duzentos e vinte reais)
iTENS 01 e 09
EMPrESa: fUll - BroadcaST & aUdio - lTda.
cNPJ: 18.964.131/0001-54
Valor GloBal: r$ 16.280,00 (dezesseis mil duzentos e oitenta reais)
iTENS 02, 07 e 10
EMPrESa: MaiS ElETroNico iMPorT lTda.
cNPJ: 29.331.665/0001-60
Valor GloBal: r$ 12.684,00 (doze mil seiscentos e oitenta e quatro 
reais)
iTENS 02, 07 e 10
EMPrESa: daNToN GaBriEl SiMPlicio dE SalES SilVa.
cNPJ: 38.084.603/0001-91
Valor GloBal: r$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
Belém, 16 de agosto de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 840745

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022

Processo Nº 2021/789395
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da Portaria nº 010/2022, de 21 de janeiro de 2022, e observadas as dis-
posições da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, 
decreto federal nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidia-
riamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, 
conforme art. 46 do decreto Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico nº 
010/2022, que objetiva a aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTi-
ca E dE áUdio E VÍdEo, às seguintes empresas:
loTES/GrUPoS 01 e 02
EMPrESa: MicroTEcNica iNforMáTica lTda.
cNPJ: 01.590.728/0009-30
Valor GloBal: r$ 322.735,68 (trezentos e vinte e dois mil setecentos e 
trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
loTE/GrUPo 03
EMPrESa: ProaV caMPiNaS lTda.
cNPJ: 45.727.558/0001-01
Valor GloBal: r$ 74.877,94 (setenta e quatro mil oitocentos e setenta e 
sete reais e noventa e quatro centavos)
loTE/GrUPo 04
EMPrESa: SilVio aParEcido dE MEdEiroS ElETrÔNicoS.
cNPJ: 13.728.507/0001-08
Valor GloBal: r$ 5.336,80 (cinco mil trezentos e trinta e seis reais e 
oitenta centavos)
loTES/GrUPoS 05 e 06
EMPrESa: carValHo MiraNda EMPrEENdiMENToS EirEli.
cNPJ: 11.502.318/0001-97
Valor GloBal: r$ 19.015,81 (dezenove mil e quinze reais e oitenta e 
um centavos)
loTE/GrUPo 07
EMPrESa: ToMada 1 aUdioViSUal lTda.
cNPJ: 07.139.780/0001-02
Valor GloBal: r$ 128.536,00 (cento e vinte e oito mil quinhentos e 
trinta e seis reais)
Belém, 11 de agosto de 2022.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 840402
terMo de adJUdicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022
Processo Nº 2022/283850

o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da Portaria nº 010/2022, de 21 de janeiro de 2022, e observadas as dis-
posições da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, 
decreto federal nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidia-
riamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, 
conforme art. 46 do decreto Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico 
nº 017/2022, que objetiva a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa SoB dEMaNda 
Para SErViÇoS dE laVaGEM a JaTo E HiGiENiZaÇÃo VEicUlar Para 
oS VEÍcUloS a SErViÇo dESTa fUNdaÇÃo, à seguinte empresa:
EMPrESa: MEGa BraSil coMErcio E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES EirEli.
cNPJ: 11.027.186/0001-99
Valor GloBal aNUal ESTiMado: r$ 66.723,68 (sessenta e seis mil se-
tecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos)
Belém, 11 de agosto de 2022.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 840404
terMo de adJUdicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022
(Processo adMiNistratiVo Nº 2022/216865)

rePetiÇÃo PreGÃo 009/2022
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da Portaria nº 010/2022, de 21 de janeiro de 2022, e observadas as dis-
posições da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, 
decreto federal nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidia-
riamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, 
conforme art. 46 do decreto Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico 
nº 015/2022, que objetiva a aQUiSiÇÃo dE coNEcTorES dE áUdio E 
VÍdEo, às seguintes empresas:
iTENS 03, 08, 11, 15 e 17
EMPrESa: SilVio aParEcido dE MEdEiroS ElETrÔNicoS.
cNPJ: 13.728.507/0001-08
Valor GloBal: r$ 10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais)
iTENS 04, 05 e 06
EMPrESa: alZoTEc iNforMaTica lTda.
cNPJ: 17.775.469/0001-03
Valor GloBal: r$ 1.220,00 (um mil duzentos e vinte reais)
iTENS 01 e 09
EMPrESa: fUll - BroadcaST & aUdio - lTda.
cNPJ: 18.964.131/0001-54
Valor GloBal: r$ 16.280,00 (dezesseis mil duzentos e oitenta reais)
iTENS 02, 07 e 10
EMPrESa: MaiS ElETroNico iMPorT lTda.
cNPJ: 29.331.665/0001-60
Valor GloBal: r$ 12.684,00 (doze mil seiscentos e oitenta e quatro 
reais)
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iTENS 02, 07 e 10
EMPrESa: daNToN GaBriEl SiMPlicio dE SalES SilVa.
cNPJ: 38.084.603/0001-91
Valor GloBal: r$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
Belém, 16 de agosto de 2022.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 840741

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 209/2022, de 16 de aGosto de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 12/2022 – daf/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/1026535, de 12/08/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor BrUNo dE araUJo MoU-
ra, matrícula n.º 5946608/1, ocupante do cargo em comissão de coor-
dENador dE NUclEo, no valor de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos 
reais), obedecendo a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) serviço pessoa física (x) Material de consumo
Elemento de despesa 339036 339030
Valor por elemento 1.200,00 200,00
fonte de recurso 0101

ToTal r$ 1.400,00

ação 232.279 MaNUTENÇÃo dE rEPETidoraS E rETraNS-
MiSSoraS dE TV

ii - determinar aplicação do Suprimento de fundos, no período de 30 dias 
a contar da emissão da ordem Bancária, no(s) Município(s) de São félix do 
Xingú, floresta do araguaia e São João do araguaia, para ocorrer despesas 
com serviços e/ou aquisições de pronto pagamento, conforme estabelece 
a legislação vigente. Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias consecuti-
vos, para a realização da prestação de contas, após o período de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 840643

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 206/2022, de 11 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 73/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 09/08/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/1011779, de
09/08/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diária(s), ao servidor Haroldo dE SoU-
Za corrÊa, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, matrícula funcional 
nº 3180450/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
Salinópolis, no período de 18/08/2022 a 20/08/2022, com o objetivo de
realizar manutenção na parte elétrica e aterramento do sistema elétrico.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 840353
Portaria Nº 205/2022, de 11 de aGosto de 2022.

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 72/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 09/08/2022 de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2022/1011759 de 09/08/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor SÉrGio carloS fa-
riaS dE oliVEira, ocupante do cargo em comissão de GErENTE, Matrí-
cula nº 3181855/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) 
de Salinópolis, no período de 18/08/2022 a 20/08/2022, com o objetivo de 
realizar manutenção no transmissor que está com baixa potência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 840345

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: dEJaNi lEiTE BarBoSa
coNcESSÃo: 8 diaS
PErÍodo: 10/01/22 a 17/01/22
MaTrÍcUla: 54187392/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE BraUlia GUrJao/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 318416/2022
NoME: HEliENE PiMENTEl dE SoUSa
coNcESSÃo: 31 diaS
PErÍodo: 24/11/21 a 24/12/21
MaTrÍcUla: 5893214/1 carGo: aSSiST adM
loTaÇÃo: EE TiaGo rYaN/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 308/2022
NoME: Karla carValHo dE oliVEira
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 16/05/22 a 13/08/22
MaTrÍcUla: 57188918/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE liBErdadE/MaraBa
laUdo MÉdico: 92421
NoME: Maria do carMo coSTa dE carValHo
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 30/04/22 a 28/06/22
MaTrÍcUla: 54190480/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE fraNciSco NUNES/BElEM
laUdo MÉdico: 90134
NoME: NElSoN JoSE Graca PErEira
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 25/03/22 a 22/06/22
MaTrÍcUla: 5429420/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE MadrE cElESTE/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 90612
NoME: rEGiNa daS cHaGaS craVo
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 21/02/22 a 21/04/22
MaTrÍcUla: 5655560/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE alBErTiNa lEiTao/STa iZaBEl Pa
laUdo MÉdico: 89619
NoME: rENilda MEdEiroS BorGES dE coNdE
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 22/03/22 a 20/05/22
MaTrÍcUla: 5840562/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: cEN Ed JoV ad lUiZ ocTaVio/BElEM
laUdo MÉdico: 89334
NoME: THaiS VaZ rocHa VarGaS
coNcESSÃo: 23 diaS
PErÍodo: 31/05/22 a 22/06/22
MaTrÍcUla: 57193283/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE lENilSoN MiraNda/S GEraldo araGUaia
laUdo MÉdico: 92422

Protocolo: 840487
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde

NoME: aNa criSTiNa GUiMaraES dE oliVEira
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 19/04/22 a 17/06/22
MaTrÍcUla: 5314313/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE doNaTila loPES/BElEM
laUdo MÉdico: 89812
NoME: aNa criSTiNa GUiMaraES dE oliVEira
coNcESSÃo: 145 diaS
PErÍodo: 26/02/22 a 20/07/22
MaTrÍcUla: 5314313/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE doNaTila loPES/BElEM
laUdo MÉdico: 90620
NoME: criSTiNa fEiToSa BarroS
coNcESSÃo: 120 diaS
PErÍodo: 16/03/22 a 13/07/22
MaTrÍcUla: 54187427/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE oNEidE TaVarES/MaraBa
laUdo MÉdico: 92420
NoME: daiaNE SiMoES dE oliVEira
coNcESSÃo: 61 diaS
PErÍodo: 01/03/22 a 30/04/22
MaTrÍcUla: 57204192/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE GaSPar ViaNNa/MaraBa
laUdo MÉdico: 12991/2022
NoME: daNiEla NUNES QUEiroZ
coNcESSÃo: 181 diaS
PErÍodo: 01/12/21 a 30/05/22
MaTrÍcUla: 54192950/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Maria PaiXao/JacUNda
laUdo MÉdico: 12.879
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NoME: daVid WENdEr da SilVa coUTo
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 10/12/21 a 08/01/22
MaTrÍcUla: 57214252/1 carGo: ViGia
loTaÇÃo: EE dEoclEciaNo MorEira/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 3183109/2021
NoME: daVid WENdEr da SilVa coUTo
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 09/01/22 a 08/04/22
MaTrÍcUla: 57214252/1 carGo: ViGia
loTaÇÃo: EE dEoclEciaNo MorEira/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 318413/2022
NoME: dEcio MarTiNS MoTTa
coNcESSÃo: 143 diaS
PErÍodo: 09/12/21 a 30/04/22
MaTrÍcUla: 57209037/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE aNiZio TEiXEira/MaraBa
laUdo MÉdico: 12.890-22
NoME: rEGiNaldo rodriGUES fErrEira
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 02/05/22 a 28/10/22
MaTrÍcUla: 54197437/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoSE Maia/BElEM
laUdo MÉdico: 92377

Protocolo: 840488

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 9
coNtrato: 032/2013

objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da 14º UrE/
caPaNEMa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sétima – do prazo de Vigência, pror-
rogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 040/2013 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102. Produto: 2795. ação: 232093 funcional Programáti-
ca: 16101.12.122.1297 Projeto/atividade: 8338 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: João carlos da Silva Moraes, cPf n° 937.620.702-53, residente 
e domiciliado no conjunto rosa lopes, Trav. Marcílio dias, Quadra a, casa 
16, capanema/Pa..
data de assinatura: 12/08/2022
Vigência: 29/08/2022 a 28/08/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 840500
terMo aditiVo: 2

coNtrato: 060/2020
objeto do contrato: locação de imóvel urbano situado na rua lauro Sodré, 
nº 2070, bairro São lourenço, para o funcionamento da EEEM BaSÍlio dE 
carValHo, no município de abaetetuba.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 018/2020 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Paulo cândido Guedelha da Silva, cPf n° 518.620.932-53, resi-
dente na Tv. dom Pedro i nº599, bairro São lourenço, cEP: 68.440-000.
data de assinatura: 11/08/2022
Vigência: 27/08/2022 a 26/08/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 840509

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54621/2022
oBJETiVo: cobertura jornalística dos Jogos Paralímpicos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio GraNdE do NorTE / 22/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 5
rio GraNdE do NorTE / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: EValdo JoSÉ SilVa dE frEiTaS JÚNior
MaTrÍcUla: 5957660
cPf: 01602741255
carGo/fUNÇÃo:
aSSESSor coM.Social
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 840489

Portaria de diarias No. 54622/2022
OBJETIVO: Cobertura fotográfica dos Jogos Paralímpicos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio GraNdE do NorTE / 22/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 5
rio GraNdE do NorTE / BElEM / 27/08/2022 - 27/08/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: raiMUNdo JoSE coSTa PoNTES
MaTrÍcUla: 761079
cPf: 22842578287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 840471
Portaria de diarias No. 54505/2022

oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo Para coNSTaTar a NEcESSidadE dE 
BENS MÓVEiS Para aTENdEr a EEEfM Maria da coNcEiÇÃo MalHEi-
roS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 16/08/2022 - 17/08/2022 Nº diárias: 1
iriTUia / BElEM / 17/08/2022 - 17/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli
MaTrÍcUla: 57211396
cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 840411
Portaria de diarias No. 54547/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE coMPUTador coMPlETo No NÚclEo 
TEcNolÓGico EdUcacioNal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 16/08/2022 - 17/08/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca / BElEM / 17/08/2022 - 17/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alESSaNdra carValHo caValcaNTE
MaTrÍcUla: 57211429
cPf: 46217258234
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 840412
Portaria de diarias No. 54537/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE coMPUTador coMPlETo No NÚclEo 
TEcNolÓGico EdUcacioNal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marli do Socorro SilVa da coSTa
MaTrÍcUla: 5183030
cPf: 30647215268
carGo/fUNÇÃo:
daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 840414
Portaria de diarias No. 54506/2022

oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo Para coNSTaTar a NEcESSidadE dE 
BENS MÓVEiS Para aTENdEr a EEEfM Profo. TEodaTo dE rEZENdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 18/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / BElEM / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli
MaTrÍcUla: 57211396
cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 840415
Portaria de diarias No. 54430/2022

oBJETiVo: diárias com objetivo de proceder a avaliação de bens inser-
víveis para desfazimento e inventário nas Escolas Estaduais deputado 
Everaldo Martins, Presidente Tancredo Neves e Governador Eurico dutra; 
realizar tombamento do Programa dinheiro direto na Escola e dos diversos 
bens patrimoniais entregues por esta Secretaria, assim como atualizar as 
senhas dos gestores das unidades de ensino.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Trairao / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
Trairao / PlacaS / 23/08/2022 - 24/08/2022 Nº diárias: 1
PlacaS / rUroPoliS / 24/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 2
rUroPoliS / BElEM / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: HEliaNa dE faTiMa Maia MorEira
MaTrÍcUla: 57202459
cPf: 41073908291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 840417
Portaria de diarias No. 54548/2022

oBJETiVo: coNdUZir SErVidora Para rEaliZar ENTrEGa dE coMPU-
Tador coMPlETo No NÚclEo TEcNolÓGico EdUcacioNal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 16/08/2022 - 17/08/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca / BElEM / 17/08/2022 - 17/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioNaE TaVarES diaS
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MaTrÍcUla: 182575
cPf: 08989850215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 840419
Portaria de diarias No. 54435/2022

oBJETiVo: Viagem com objetivo de proceder a avaliação de bens inser-
víveis para desfazimento e inventário nas Escolas Estaduais deputado 
Everaldo Martins, Presidente Tancredo Neves e Governador Eurico dutra; 
realizar tombamento do Programa dinheiro direto na Escola e dos diversos 
bens patrimoniais entregues por esta Secretaria, assim como atualizar as 
senhas dos gestores das unidades de ensino.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Trairao / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
Trairao / PlacaS / 23/08/2022 - 24/08/2022 Nº diárias: 1
PlacaS / rUroPoliS / 24/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 2
rUroPoliS / BElEM / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: raiMUNda SaNToS corrEa
MaTrÍcUla: 345652
cPf: 14211599291
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 840420
Portaria de diarias No. 54436/2022

oBJETiVo: Viagem com objetivo de conduzir servidores da GPaM para pro-
ceder a avaliação de bens inservíveis para desfazimento e inventário nas 
Escolas Estaduais deputado Everaldo Martins, Presidente Tancredo Neves 
e Governador Eurico dutra; realizar tombamento do Programa dinheiro di-
reto na Escola e dos diversos bens patrimoniais entregues por esta Secre-
taria, assim como atualizar as senhas dos gestores das unidades de ensino.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Trairao / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
Trairao / PlacaS / 23/08/2022 - 24/08/2022 Nº diárias: 1
PlacaS / rUroPoliS / 24/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 2
rUroPoliS / BElEM / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: MarcoS aNToNio da SilVa MorEira
MaTrÍcUla: 192813
cPf: 18602266200
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 840421
Portaria de diarias No. 54431/2022

oBJETiVo: Viagem com objetivo de proceder a avaliação de bens inservíveis para 
desfazimento e inventário nas Escolas Estaduais deputado Everaldo Martins, Presi-
dente Tancredo Neves e Governador Eurico dutra; realizar tombamento do Progra-
ma dinheiro direto na Escola e dos diversos bens patrimoniais entregues por esta 
Secretaria, assim como atualizar as senhas dos gestores das unidades de ensino.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Trairao / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
Trairao / PlacaS / 23/08/2022 - 24/08/2022 Nº diárias: 1
PlacaS / rUroPoliS / 24/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 2
rUroPoliS / BElEM / 26/08/2022 - 27/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: lUiS EdUardo dE liMa
MaTrÍcUla: 57212532
cPf: 58402853234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 840422
Portaria de diarias No. 54619/2022

oBJETiVo: cerimonial dos 64º Jogos Estudantís Paraense- JEP’S/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 18/08/2022 - 20/08/2022 Nº diárias: 2
caSTaNHal / BElEM / 20/08/2022 - 20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WilSoN JoSÉ GoMES da coSTa
MaTrÍcUla: 184284
cPf: 08158029272
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 840560
Portaria de diarias No. 54620/2022

oBJETiVo: cobertura jornalística dos 64º Jogos Estudantís Paraen-
se- JEP’S/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 18/08/2022 - 20/08/2022 Nº diárias: 2
caSTaNHal / BElEM / 20/08/2022 - 20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WaldENir SilVaNo BaNdEira fErrEira
MaTrÍcUla: 55589090
cPf: 02865734234
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE dE ProJETo V
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 840547
Portaria de diarias No. 54565/2022

oBJETiVo: Participação nas Paralimpiadas Escolares 2022 - regional 02 - 
rio Grande do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTarEM/BElEM/21/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 1

BElEM/rio GraNdE do NorTE/22/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 5
rio GraNdE do NorTE/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0
BElEM/SaNTarEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE riBEiro MiraNda
MaTrÍcUla: 5624053
cPf: 18051693272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 840596
Portaria de diarias No. 54617/2022

OBJETIVO: Cobertura Fotográfica dos Jogos Estudantís Paraen-
se- JEPS/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 18/08/2022 - 20/08/2022 Nº diárias: 2
caSTaNHal / BElEM / 20/08/2022 - 20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo JoSE coSTa PoNTES
MaTrÍcUla: 761079
cPf: 22842578287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 840597
Portaria de diarias No. 54618/2022

oBJETiVo: conduzir a equipe da aScoM que irá fazer a cobertura jornalís-
tica e cerimonial dos 64º JEPS/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 18/08/2022 - 20/08/2022 Nº diárias: 2
caSTaNHal / BElEM / 20/08/2022 - 20/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo dE SoUSa SilVa
MaTrÍcUla: 198307
cPf: 07751445840
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 840662
Portaria de diarias No. 54564/2022

oBJETiVo: Participação nas Paralimpiadas Escolares 2022 - regional 02 - 
rio Grande do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaraBa/BElEM/21/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 1
BElEM/rio GraNdE do NorTE/22/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 5
rio GraNdE do NorTE/BElEM/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0
BElEM/MaraBa/27/08/2022-27/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: arioNaldo BorGES doS rEiS
MaTrÍcUla: 5259800
cPf: 27136922291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 840659
Portaria de diarias No. 54607/2022

OBJETIVO: Cobertura Fotográfica da 2ª etapa dos 64º Jogos Estudantís 
Paraenses- JEPS/2022- regional caetes.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TUcUrUi / 18/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi / BElEM / 22/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliSEU TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 760854
cPf: 251.363.302-44
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 840719
Portaria de diarias No. 54606/2022

oBJETiVo: cobertura Jornalística da abertura da 2ª etapa dos 64º Jogos 
Estudantis Paraenses - JEPS/2022- regional caetes.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TUcUrUi / 18/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi / BElEM / 22/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN rodriGo coSTa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57213299
cPf: 70238626253
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 840737
Portaria de diarias No. 54354/2022

oBJETiVo: Participação da 2ª fase Jogos da integração JEPS 2022 no mu-
nicípio de Tucuruí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/18/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/22/08/2022-22/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rUi GUilHErME MESSiaS caSTro
MaTrÍcUla: 733202
cPf: 18190804200
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 840738
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oUtras MatÉrias
.

cedÊNcia
Portaria Nº.: 6956/2022 de 12/08/2022

de acordo com o Processo nº 537751/2020
i-revogar, a contar de 01/06/2020, a Portaria nº 10883/2015 de 
22/09/2015, a cessão para a fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará, 
da servidora MaioliNa NaSciMENTo NEVES, matricula nº 293393/1, Téc-
nico Nível Superior, sem ônus para o órgão de origem.
ii- ceder a fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará, a servidora Maio-
liNa NaSciMENTo NEVES, matricula nº 293393/1, Técnico Nível Superior, 
lotado nesta Secretaria, sem ônus para o órgão de origem, no período de 
01/06/2020 a 30/05/2024.

Portaria Nº.:7230/2022 de 11/08/2022
de acordo com o Processo nº 319195/2022
ceder ao MiNiSTÉrio PUBlico do ESTado do Pará, o servidor EldEr 
JoSÉ PErEira PalHETa, matricula nº 57214443/1, assistente adminis-
trativo, lotado nesta Secretaria, sem ônus para o órgão de origem, pelo 
período de 12 meses, a contar da data da publicação.

desiGNar
Portaria Nº.:7185/2022 de 10/08/2022

de acordo com o Processo nº 120183/2022
designar SHEila da VEiGa PENa doS SaNToS, Matrícula nº 57196603/1, 
Professor, para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM 
Prof Santana Marques/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo 
de 01/08/2022 a 14/09/2022.

Portaria Nº.:7184/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo nº 281653/2022
designar BrUNa criSTiNa MoNTEiro dE alMEida araUJo, Matrícula nº 
57209288/1, Especialista em Educação, para responder pela função de 
diretor i (GEd-3) da EEEf centro comunitario de Vila Esperança/ana-
nindeua, durante o impedimento do titular, no periodo de 01/08/2022 a 
14/09/2022.

Portaria Nº.:7187/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo Nº577256/2022
designar Maria aMalia liMa d alBUQUErQUE TaVarES, Matrícula nº 
57220848/2, Especialista em Educação, para responder pela função de 
diretor i (GEd-3) da EEEf São Pio X/Belém, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 15/08/2022 a 28/09/2022.

Portaria Nº.:7188/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo nº 619468/2022
designar GlEidSoN HENriQUE SoarES dE SoUZa, Matrícula nº 
57208736/1, Especialista em Educação, para responder pela função de 
diretor i (GEd-3) da EEEfM Marechal cordeiro de farias/Belém,durante o 
impedimento do titular, no periodo de 15/08/2022 a 28/09/2022.

Portaria Nº.:7186/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo nº 817377/2022
designar NorMa SUEli BriTo fErrEira, Matrícula nº 57208457/1, Espe-
cialista em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf Prof Joao renato franco/Belém,durante o impedimento do titular, no 
periodo de 19/08/2022 a 02/10/2022.

Portaria Nº.:7189/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo nº 549559/2022
designar dioNE EllEN caValcaNTE BarBoSa, Matrícula nº 5901840/1, 
Especialista em Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) 
da Unidade SEdUc na Escola/USE 09/icoaraci/Belém,durante o impedi-
mento do titular, no periodo de 15/08/2022 a 28/09/2022.

Portaria Nº.:7181/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo nº 803233/2022
designar aliNE dE NaZarE SaNToS SoUSa, Matrícula nº 5900039/1, Es-
pecialista em Educação, para responder interinamente pela função de di-
retor ii (GEd-3.1) da EEEf alm Guillobel/Belém, a contar de 16/08/2022.

Portaria Nº.:7183/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo nº 903971/2022
designar JoSE ZUQUETa MarQUES, Matrícula nº 57209485/1, Especia-
lista em Educação, para responder interinamente pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEM Governador almir Gabriel/curionopolis, a contar de 
16/08/2022.

Portaria Nº.:7182/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo nº 790527/2022
designar rUTE HolaNda dE araUJo BarBoSa, Matrícula nº 5496837/2, 
Especialista em Educação, para responder interinamente pela função de 
Vice-diretor (GEd-2) da EEEf Paracury ii/icoaraci/Belém, a contar de 
16/08/2022.

disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 7176/2022 de 10/08/2022

de acordo com o Processo Nº 803233/2022
dispensar KEiT MicHElE MarTiNS , Matrícula nº 54189827/1, Professor,, 
da função de diretor ii (GEd-3,1) da EEEif almirante Guillobel/Belém, a 
contar de 16/08/2022.

Portaria Nº.: 7179/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo nº 694995/2022
dispensar, a pedido, JoElMa caMPoS diaS, Matrícula nº 57208473/1, Es-
pec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Salesiana 
do Trabalho/Belém, a contar de 16/08/2022.

Portaria Nº.: 7175/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo nº 452934/2022
dispensar, a pedido, ViViaN daS GraÇaS cUNHa liSBoa, Matrícula nº 
5899931/1, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM Centro Integrado de Formação Profissional de Cameta/Cameta, a 
contar de 16/08/2022.

Portaria Nº.: 7178/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo nº 589521/2022
dispensar, a pedido, GilMa GUiMaraES liSBoa, Matrícula nº 5744130/2, 
Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM abraão Simão Jate-
ne/cameta, a contar de 16/08/2022.

Portaria Nº.: 7177/2022 de 10/08/2022
de acordo com o Processo nº 790527/2022
dispensar rUTE HolaNda dE araUJo BarBoSa, Matrícula nº 5496837/2, 
Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM izabel 
dos santos dias/icoaraci/Belém, a contar de 16/08/2022.
caNcElar a licENÇa iNTErESSE ParTicUlar

Portaria Nº.:7247/2022 de 12/08/2022
cancelar a contar de 01/07/2022, a licença para Tratar de interesse Par-
ticular, concedida atraves da Portaria nº 2552/2022 de de 04/04/2022, da 
servidora roSE dE faTiMa cordEiro oGorodNiK araUJo, matricula 
nº 57174758/3, Espec. em Educação, lotada na EE. Prof camilo Salgado/
Belém.

disPeNsar
Portaria Nº.: 6955/2022 de 11/08/2022

formalizar a dispensa, da servidora Maria daS dorES liMa coSTa, Ma-
trícula nº 6027180/018, lotada na EE 1G Tancredo Neves/ananindeua, do 
emprego de Servente, a partir de 01/02/1991, para fins de regularização 
funcional.

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:7259/2022 de 12/08/2022

Nome: MilENE riSUENHo laUaNdE
Matrícula:57174518/3 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:depto. de administração de Pessoal/Belém

Portaria Nº.:7258/2022 de 12/08/2022
Nome: JoSE afoNSo PaNToJa PErEira
Matrícula:311197/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:depto. de administração de Pessoal/Belém

Portaria Nº.:6959/2022 de 12/08/2022
autorizar o afastamento no período de 11/07/2022 a 05/08/2022,referen-
te ao exercício 2021 a servidora aNdrÉa VElaSco rodriGUES, matrícula 
nº 57224125/1, assistente administrativo, lotada na diretoria de recursos 
Humanos, nesta secretaria, para gozo (26) dias de férias residuais inter-
rompidas pela Portaria nº 3334/2021 de 14/05/2021, publicada no diário 
Oficial do Estado de 17/05/2021.

torNar seM eFeito
Portaria Nº.:6957/2022 de 12/08/2022

TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 7077/2022 de 05/08/2022, que auto-
rizou o afastamento no período de 11/07/2022 a 02/08/2022,da servidora 
aNdrÉa VElaSco rodriGUES, matrícula nº 57224125/1, assistente ad-
ministrativo, lotada Nesta Secretaria, para gozo (23) dias de férias resi-
duais , referente ao Exercício 2021, para fins de regularização funcional.

Protocolo: 840686
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

Retificar os termos da presente portaria nº 3236/22, de 04.08.2022, 
publicada no d.o.e nº 35.069 de 05.08.2022, referente a Portaria de 
diária do (a) servidor (a) roSiEllEM caBral doS PaSSoS dE alMEida
oNde se LÊ :
“..., 48,5 (quarenta e oito e meia diárias)
Leia-se:
“…,No PEriodo dE 01/08/2022 á 25/08/2022, …”
“..., 24,5 (vinte e quatro e meia diárias)
Belém, 16 de agosto de 2022.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 840523

coNtrato
coNtrato

Pae 2021/1198840 - UePa
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 25/2022 – UEPa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: contratação de empresa especializada para o fornecimento, pre-
paro e distribuição de refeição para a comunidade acadêmica da Univer-
sidade do Estado do Pará – UEPa, por demanda e concessão de uso do 
espaço reservado para o funcionamento de restaurante Universitário do 
campus do ccBS da UEPa.
Valor GloBal ESTiMado (Subsídio60%): r$ 1.432.000,00 (um milhão 
e quatrocentos e trinta e dois mil reais), e o valor unitário da refeição em 
r$ 7,16 (Sete reais e dezesseis centavos), sendo que o valor total corres-
ponde a r$ 2.385.900,00 (dois milhões trezentos e oitenta e cinco mil e 
novecentos reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 09/08/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 09/08.2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 08/08/2023
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 25/2022-UEPa
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 25/2022-UEPa
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orÇaMENTo
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8867 e
74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0102
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
EMPrESa: c. Q. coMÉrcio E SErViÇoS aliMENTÍcioS E EVENToS lTda,
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ: 09.356.159/0001-18
ENdErEÇo: av. duque de caxias, 487
Bairro: Marco
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.093-026,
ordENador
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 840365

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3376/2022, de 16 de aGosto de 2022.

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: MiriaN roSa PErEira
Matrícula funcional: 57230001/ 4
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 840472

diÁria
coNcessÃo de diarias.

Portaria N° 3377/2022, de 16 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/981698.
coNcEdEr ao servidor (a) laiS TEiXEira da SilVa PElaES, id.funcional 
nº 5953671/2, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) Gabinete da rei-
toria, cPf:007.855.132-30, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Vigia/Pa no dia 09/08/2022 ,para registro 
fotográfico do auditório do Campus XVII.

Portaria N° 3378/2022, de 16 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/982298.
coNcEdEr ao servidor (a) VaNdErSoN VaScoNcEloS daNTaS, id.fun-
cional nº 5922668/1, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no 
(a) campus de redenção, cPf: 934.465.352-68, 14,5 (quatorze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de redenção/Pa ao município de came-
tá/Pa no período de 30/08/2022 a 13/09/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3379/2022, de 16 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/994579.
coNcEdEr ao servidor (a) daNiEl diaS daMaScENo, id.funcional nº 
57200741/1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, cPf: 637.696.032-49, 1,5 (uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Jacundá/
Pa no período de 18/08/2022 a 19/08/2022, para conduzir Servidores.

Portaria N° 3380/2022, de 16 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/994149.
coNcEdEr ao servidor (a) JorGE alBErTo fUrTado, id.funcional nº 
57213413/1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, cPf: 289.050.322-49, 0,5 (meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Moju/Pa no dia 
08/08/2022, para conduzir Servidores.

Portaria N° 3381/2022, de 16 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/999703.
coNcEdEr ao servidor (a) dJalMa dE JESUS coSTa, id.funcional nº 
5041198/1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, cPf: 147.272.422-49, 0,5 (meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Vigia/Pa no dia 
09/08/2022, para Conduzir o Magnifico Reitor.

Portaria N° 3382/2022, de 16 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/994012.
coNcEdEr ao servidor (a) iSaiaS oliVEira da SilVEira, id.funcional 
nº 57210684/1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, cPf: 733.084.122-68, 1,5 (uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/
Pa no período de 16/08/2022 a 17/08/2022, para conduzir a Vice reitora.

Portaria N° 3383/2022, de 16 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/971918.
coNcEdEr ao servidor (a) alcioNE SaNToS dE SoUZa, id.funcional nº 
54190337/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) campus de 
igarapé-açu, cPf: 584.890.612-20, 14,5 (quatorze e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de igarapé-açu/Pa ao município de São Miguel do Guamá/
Pa no período de 05/09/2022 a 19/09/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3384/2022, de 16 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/740839.
coNcEdEr ao servidor (a) THoMaS rafaEl alVES TEiXEira, id.funcional 
nº 5889208/2, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) departa-
mento de artes, cPf: 002.024.192-58, 10,5 (dez e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Parauapebas/Pa no período de 
13/07/2022 a 27/07/2022, para ministrar disciplina pelo forMaPara.

Portaria N° 3339/2022, de 11 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/942371.
coNcEdEr ao servidor (a) WallacE aNdrEW loPES raBElo, id.fun-
cional nº 6403591/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) 
no (a) Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF:885.626.382-34, 
25,5 (vinte e cinco e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/
Pa ao município de São Miguel do Guamá/Pa no período de 24/08/2022 a 
18/09/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3340/2022, de 11 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/942074.
coNcEdEr ao servidor (a) lUciaNa BarBalHo PoNTES, id.funcional nº 
80015695/1, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) departa-
mento de Psicologia, cPf: 932.772.532-87, 18,5 (dezoito e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de São Miguel do Gua-
má/Pa no período de 22/08/2022 á 11/09/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3341/2022, de 11 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/982805.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria dE loUrdES SilVa SaNToS, id.funcional 
nº 197114/2, no cargo de Professor adjunto, lotado (a) no (a) departamento 
de Educação Geral, cPf: 128.166.982-20, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé-Miri/Pa no período 
de 31/07/2022 á 04/08/2022, para ministrar disciplina pelo Parfor.

Portaria N° 3342/2022, de 11 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/823083.
coNcEdEr ao servidor (a) cYNTia fraNÇa caValcaNTE dE aNdradE da 
SilVa, id.funcional nº 57191021/2, no cargo de Professor auxiliar, lotado 
(a) no (a) campus de São Miguel do Guamá, cPf: 638.264.612-15, 7,5 
(sete e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de cametá/Pa no período de 10/07/2022 á 17/07/2022, para ministrar 
disciplina pelo Parfor.

Portaria N° 3343/2022, de 11 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/824992.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa cElia do NaSciMENTo MoraiS, id.funcional 
nº 5042259/4, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) departamen-
to de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 258.372.142-91, 18,5 (dezoito e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de São Miguel do 
Guamá/Pa no período de 16/08/2022 á 03/09/2022, para ministrar disciplina.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 840515

oUtras MatÉrias
eXtrato do terMo aditiVo ao terMo de aUtoriZaÇÃo 

de Uso de esPaÇo FÍsico
ProcESSo Nº: 2022/720173 -UEPa
TErMo dE cESSÃo Nº/ EXErcÍcio: 002/2022
claSSificaÇÃo: outros
daTa da aSSiNaTUra: 09 /08/2022
oBJETo: autorização de Uso de Espaço físico do campus i/ccSE, da Uni-
versidade do Estado do Pará,
iNÍcio da ViGÊNcia: 09/08/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 08/08/2023
coNTraParTida: r$600,00 (Seiscentos reais) mensais, que será conver-
tida em materiais de consumo e/ou permanente ou em prestação de ser-
viços para o ccSE/UEPa.
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
PErSoNalidadE: fiSica
NoME: aUrÉlio MiraNda BaTiSTa
loGradoUro: av. Pedro alvares cabral, 965
Bairro: Souza
cidadE: Belém
Uf:Pa
ordENador
NoME: aNdErSoN MadSoN oliVEira Maia,
diretor do campus i-ccSE/UEPa

Protocolo: 840543
eXtrato do terMo aditiVo ao terMo de aUtoriZaÇÃo 

de Uso de esPaÇo FÍsico
Processo Nº: 2022/826493-UePa

terMo de cessÃo Nº/ eXercÍcio: 001/2022
claSSificaÇÃo: outros
daTa da aSSiNaTUra: 09 /08/2022
oBJETo: autorização de Uso de Espaço físico do campus i/ccSE, da Uni-
versidade do Estado do Pará,
iNÍcio da ViGÊNcia: 09/08/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 08/08/2023
coNTraParTida: r$600,00 (Seiscentos reais) mensais, que será conver-
tida em materiais de consumo e/ou permanente ou em prestação de ser-
viços para o ccSE/UEPa.
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
PErSoNalidadE: fiSica
NoME: daNiEl SoUSa E SilVa JÚNior
loGradoUro: Passagem 19 de Março S/N
Bairro: Guanabara
cidadE: Belém
Uf:Pa
ordENador
NoME: aNdErSoN MadSoN oliVEira Maia,
diretor do campus i-ccSE/UEPa

Protocolo: 840552
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secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

LiceNÇa PrÊMio

Portaria Nº 1115/2022 - 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: 2022/651690
r E S o l V E:
coNcEdEr, 120 (cENTo E ViNTE) dias de licença Prêmio no período de 02
/09/2022 a 30/12/2022, correspondente aos triênios de 13/05/1991 a 
12/05/1994, 1994/1997 e 1997/2000, para a servidora, aNGEla Maria 
dE SoUZa, Matrícula nº. 3222551/1, carGo: auxiliar administrativo, lo-
tada na daS, nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
16 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1116/2022 - 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: 2022/973158
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 08/09/2022 a
07/10/2022, correspondente aos triênios de 21/12/2011 a 20/12/2014, 
para a servidora, dolorES caldaS do carMo, Matrícula nº. 54194696/1, 
carGo: Monitor, lotada na daS, nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
16 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 840529

LiceNÇa MaterNidade

Portaria Nº 1102/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo 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 : 2022/898660
rESolVE:
coNcEdEr, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período de
04/07/2022 a 31/12/2022, para a servidora, EloiZa oliVEira dE SoUSa, 
matrícula nº. 3542673/1, ocupante do cargo de, assistente de administra-
tivo, lotada no cEPGT, desta SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se,
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945803/1
Portaria Nº 1118/2022 – 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.
ProcESSo : 2022/1029710
rESolVE:
coNcEdEr, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período de
09/08/2022 a 05/02/2023, para a servidora, rUdriSSa do coUTo aBrEU
PaMPloNa, matrícula nº. 5889388/1, ocupante do cargo de, PSicÓloGa, lotada na
daf, desta SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se,
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945803/1

Portaria Nº 1117/2022 – 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.
ProcESSo : 2022/1030410
rESolVE:
coNcEdEr, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período de
21/07/2022 a 16/01/2023, para a servidora, JoicE PaiVa PaNToJa, matrí-
cula nº. 3542737/1, ocupante do cargo de, assistente de assistência Social, lotada 
na da,desta SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se,
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945803/1

Protocolo: 840532

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1105/2022– cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo 2022/849089 e o laudo Médico nº 91978
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de afastamento para TraTaMENTo dE SaÚdE,
no período de 25/05/2022 a 23/07/2022, ao servidor ou (a) lUiZ aNToNio doS
SaNToS, Matrícula: 54188102/1, cargo: agente de artes Praticas, lotado na daf,
deste Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 11 
de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1100/2022– cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo 2022/849089 e o laudo Médico nº 92020
r E S o l V E:
coNcEdEr, 21 (ViNTE HUM) dias de afastamento para TraTaMENTo dE SaÚdE, 
no período de 01/04/2022 a 21/04/2022, a servidora ou (a) HElaNE li-
liaN SoarES BarrETo, Matrícula: 5911766/1, cargo: assistência de as-
sistência Social, lotada na daS, deste Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 11 
de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 840585

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1111/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 1025947
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais), em
favor do servidor: irlan Santos raiol, Nutricionista, Matrícula: 3542693/1, cPf:
006.030.572-09, para atender despesas com EdUcaÇÃo EM SEGUraNÇa
aliMENTar E NUTricioNal.
43.101- 08.244.1505.8397 0101 247.170 dESPESa:
339030 – coNSUMo r$ 500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
16 agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 840546
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diÁria
.

Portaria Nº 1121/2022 – 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/ 1015222
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
fraNciSco dE aSSiS rodriGUES PacHEco,55589512/1, aUXiliar ad-
MiNiSTraTiVo, que se deslocara para cacHoEira do arari/Pa no período 
de 23/08 a 26/08/2022 com objetivo de Qualificação Social e Profissional.,
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f:0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1120/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo E
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de
janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1016884
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
clEdENEUZa Maria BiZErra oliVEira, coNSElHEira, colaBoradora
EVENTUal, cPf -125.912.542 - 49 que se deslocara para o Município de 
MaraBá/Pa no período de 23/08 a 26/08/2022 com objetivo de apoio a 
organismo de controle Social.
Classificação Orçamentária:
43.0101 – 08.422.1505.8402 f:0101 203.156 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1119/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1019367
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
JEaN MarcEl GoNÇalVES doS SaNToS,3542696/1, TEcNico EM GESTÃo So-
cial – PSicÓloGo,MarlENE do Socorro corrÊa MoNTEiro,54192686/1,
aSSiSTENTE Social, que se deslocou para o Município de Breves/Pa no 
período de 15/08 a 19/08/2022 com objetivo de capacitação de Trabalha-
dores do SUaS, SiNaSE e SiSaN.,
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f:0339006699 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1123/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1013901
rESolVE: autorizar o pagamento de 03 e ½ ( três e meia ) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo
MarlY doS aNJoS BElo da SilVa, c P f -043.815.482 – 72, colaBorador
EVENTUal, coNSElHEiro, aNGEla coSTa MoraES ToKUMiTSU, c P f –
186.333.152 – 20, colaBorador EVENTUal, coNSElHEira, roSa Maria da
SilVa BarBoSa, c P f – 085.209. 411 – 68 colaBoradora EVENTUal,
coNSElHEira E PrESidENTE, que se deslocaram para MaraBá/Pa no pe-
ríodo de 23/08 a 26/08/2022 com objetivo apoio a organismo de controle 
Social, raiMUNdo PErEira SoarES,MoToriSTa 3542686/1, com objeti-
vo de conduzir Veiculo com Técnica da diSaN/coNSEaNS/SEaSTEr.

Classificação Orçamentária: 43.0101 – 08.422.1505.8402 F:0101/0101006357 
203.156 339036/14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1122/2022 – 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/ 1026219
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
Valdo diViNo da SilVa filHo,5945803/1,SEcrETario adJUNTo dE ESTado
dE aSSiSTENTE Social que se deslocara para iNHaNGaPi e SaNTa Maria do
Pará/Pa no período de 17/08 a 20/08/2022 com objetivo apoio à Gestão e 
aos Serviços Socioassistenciais. raiMUNdo alEXaNdrE corrEa doS SaN-
ToS,35076/1, MoToriSTa com objetivo de conduzir o SEcrETário adJUNTo.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f:0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1124/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1023680
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
GioVaNa do Socorro doS SaNToS coSTa, colaBorador EVENTUal, 
c P f – 333.247.862 – 15, JoSÉ dE riBaMar fErNaNdES, 80015508/1, 
SEcrETário EXcUTiVo, que se deslocara para o Município de SalVaTEr-
ra/Pa no período de 30/08 a 03/09/2022 com objetivo de apoio a orga-
nismo de centro Social.
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f: 0338/0338002151 249.624 339014/36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1126/2022 – 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/ 1007230
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
roSaNa dE MoraES BElo, 5946689/1, coordENadora, lUiS GUilHME
cardoSo daNTaS,54189624, GErENTE, irlaN SaNToS raiol, 
3542693/1, NUTricioNiSTa, que se deslocara para o Município de Mara-
Ba/Pa no período de 23/08 a 26/08/2022 com objetivo de EdUcaÇÃo EM 
SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal.WilSoN GUErrEiro dE HolaNda, 
3216640/1, MoToriSTa, com objetivo de conduzir o veiculo com equipe Téc-
nica da diSaN/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8397 f:0101006357 247.170 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 16 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 840540
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oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 1101/2022– seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/841405
r E S o l V E:
coNcEdEr, 20 (ViNTE) dias, de licença Paternidade, no período de 
11/06/2022 a 01/07/2022, ao servidor, alex rubens de Queiroz, Matrícula 
n° 5896243/1, ocupante do cargo de, assistente administrativo, com lota-
ção nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
11 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1 
o secretÁrio de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, 
eMPreGo e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/959569
diSTraTo dE coNTraTo TEMPorário
NÚMEro do coNTraTo 024/2022
ParTES: SEaSTEr E cHrÍSTiE GÓES MarQUES
carGo: TEc. SEGUraNÇa do TraBalHo
daTa do coNTraTo: 01/01/2022
daTa do diSTraTo: 09/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: iNocENcio rENaTo GaSPariM
resoLUÇÃo cedPi –Pa Nº 02/2022
constitui a comissão de Habilitação com objetivo de organizar e coordenar 
o Processo Eleitoral da representação da Sociedade civil no conselho Esta-
dual dos da Pessoa idosa – cEdPi/Pa Gestão 2022-2024.
o presidente do coNSElHo ESTadUal dE dirEiToS da PESSoa idoSa 
– cEdPi/Pa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em cum-
primento às deliberações deste conselho, coNSidEraNdo a necessidade 
de constituir comissão específica para coordenar o processo eleitoral de 
escolha das organizações da sociedade civil a terem assento no cEdPi, 
biênio 2022-2024, conforme o disposto pela lei Estadual nº 6.634, de 29 
de março de 2004,
rESolVE:
art.1º. coNSTiTUir comissão de Habilitação com o objetivo de organizar e 
coordenar o processo eleitoral das organizações da sociedade civil a terem 
assento no cEdPi/Pa, gestão 2022-2024.
art.2º. a comissão será constituída por representantes de 02(duas) orga-
nizações da sociedade civil e por 02(dois) membros oriundos dos órgãos e 
entidades governamentais eleitos pelo pleno, a saber: Presidência Secre-
taria de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda - SEaSTEr; vice- 
presidência Secretaria de Estado de Turismo – SETUr; primeira secretaria 
ordem dos advogados do Brasil - oaB e segunda secretaria associação 
Brasileira de alzheimer – aBraZ.
art. 3º São atribuições da comissão eleitoral:
i – Estabelecer critérios, normas, cronograma e organização do processo 
eleitoral dos representantes da Sociedade civil no conselho;
ii – Preparar e divulgar Edital de convocação, o regimento interno eleitoral 
e os demais atos normativos da comissão;
iii – receber pedido de inscrição e credenciar as entidades;
iV – organizar a pauta dos trabalhos do processo eleitoral;
V – analisar a documentação das entidades postulantes ao conselho, habi-
litando-as ou não, mediante parecer oficial;
Vi – divulgar quais as entidades habilitadas ao processo eletivo;
Vii – receber, analisar, julgar e divulgar as deliberações sobre os recursos dos 
representantes das entidades que quiserem revisão das decisões de habilitação;
GoVErNo do ESTado do Pará
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda coNSElHo ESTadUal doS dirEiToS da PESSoa idoSa
avenida almirante Barroso, 1765 – Marco, Belém /Pará (91) 98434-5234 
E-Mail: cedpi.para@yahoo.com.br
Viii – registrar todos os atos e decisões da comissão Eleitoral;
iX – Providenciar/solicitar todo material, equipamento e pessoal necessário 
á realização do
processo eleitoral, inclusive credenciamento para os seus representantes;
X – organizar o local de votação, formar Mesa Eleitoral e encaminhar todos os
procedimentos para a realização da eleição;
Xi – dirigir a assembleia Geral Eleitoral;
Xii – organizar a abertura e fechamento da(s) urna(s) e apuração dos votos;
Xiii – decidir sobre os casos omissos no decorrer do processo eleitoral, de 
maneira soberana;

XiV – lavrar a ata do processo eleitoral e anexar a ela todos os documen-
tos e registros, que
deverão ser encaminhados ao cEdPi-Pa.
art.4º a comissão tem caráter provisório e deliberativo, existindo até a 
conclusão do processo eleitoral e contará com o apoio da Secretaria Executiva 
do cEdPi/Pa.
Belém, 16 de agosto de 2022.
dê ciência e cumpra-se.
américo carvalho da Silva leal
Presidente do cEdPi/Pa
Portaria Nº 1112 de 16 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), alTair PaNToJa NoNaTo corrEa, cargo: 
auxiliar Técnico, Matrícula: 3212220/1, lotado na Gerência de Transporte, 
para atuar como Titular e o(a) servidor(a) MariNETE dE NaZarÉ da lUZ 
faGUNdES, cargo: assistente administrativa, Matrícula: 54190634/01, 
lotada na Gerência de Transporte, para atuar como suplente do contrato 
administrativo n° 11/2019, celebrado com a Empresa, aTlaNTa rENT a 
car lTda - EPP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, por quilome-
tragem livre, sem combustível, conforme especificações neste instrumen-
to, solicitado no protocolo nº 2019/298400.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 16 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1113 de 16 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no
doE nº 33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), MariNETE dE NaZarÉ da lUZ faGUN-
dES, cargo: assistente administrativa, Matrícula: 54190634/01, lotada na 
Gerência de Transporte, para atuar como Titular e o(a) servidor(a) alTair 
PaNToJa NoNaTo corrEa, cargo: auxiliar Técnico, Matrícula: 3212220/1,
lotado na Gerência de Transporte, para atuar como suplente do contrato 
administrativo n° 29-2018, celebrado com a Empresa, aTlaNTa rENT a 
car lTda - EPP, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veícu-
los tipo Pick Up (sem motorista), para atender a necessidade da Secretaria 
de Estado de assistência Social, Trabalho e renda – SEaSTEr, da direto-
ria de renda, cidadania e combate à Pobreza, coordenação de gestão e 
Benefícios e Transparência de renda e coordenação de Projetos Especiais
conforme definições dispostas no Termo de referência, constante no Anexo 
i 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 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), 16 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 840537
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FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 413, de 16 de agosto de 2022.
Processo nº 1002946/2022.
oBJETiVo: cumprir agenda de trabalho da equipe multidisciplinar da caSE 
nas UaSES cSEBa e cSS, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: SaNTarÉM/Pa.
PErÍodo: 16/08/2022 a 19/08/2022. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: MÔNica MarQUES doS SaNToS calaNdriNE, aSSiSTEN-
TE Social, Matricula 54197354/1, e roSEaNE Maria liMa GoMES, aS-
SESSora i, Matricula 5956171/2.
lUiZ cElSo da SilVa

PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 840469
Portaria nº 414, de 16 de agosto de 2022.
Processo nº 997727/2022.

oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-

cente, custodiado no CAS I, conforme justificado nos termos do processo.

oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: TracUaTEUa/Pa.

PErÍodo: 08/08/2022 a 09/08/2022. – (1,5) diária

SErVidorES: HENriQUE afoNSo carrEira dE aZEVEdo, PEdaGoGo, 

Matricula 5899465/3, e doriValdo EdUardo JardiM da SilVa, MoTo-

riSTa, Matricula 54191736/1.

lUiZ cElSo da SilVa

PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 840492
Portaria nº 415, de 11 de agosto de 2022
oBJETiVo:realizar visita domiciliar aos familiares de sócioeducando custo-
diado no cSEM (Proc. 1015348/2022, mem 155/2022)
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: caSTaNHal/Pa.
PErÍodo: 18/08/2022 – (0,5) diáriaS
SErVidor: JoSUÉ fraNcErrY MElo GUEdES, aSSiSTENTE Social, Ma-
tricula 54187946/1
SErVidor: rUBENS JUNior MoraiS GoMES, MoToriSTa, MaTrÍcUla 
5962847/ 1

ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 840328
Portaria nº 416, de 16 de agosto de 2022.
Processo nº 1007349/2022.
oBJETiVo: realizar Projeto roda de conversa sobre o Papel do Socio-edu-
cador à luz do Eca, Sinase e PPi, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: SaNTarÉM/Pa.
PErÍodo: 16/08/2022 a 19/08/2022. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: MarcEla dE PaiVa rEiS, GErENTE ii, Matricula 
57175737/2, e Maria aUrEa do NaSciMENTo fEliX, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 3224376/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 840508

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de coMProMisso de BoLsista N° 07/2022. Processo: 
2022/1025877
a fundação de atendimento Socioeducativo do Pará – faSEPa e o (a) so-
cioeducando (a) daNiEl doS SaNToS aZEVEdo resolvem assinar o Termo 
de compromisso n° 07/2022. inserção do socioeducando ao convênio n° 
01/2016 celebrado entre a faSEPa e a Secretaria de Estado de administra-
ção do Pará – SEad, conforme previsão legal da lei federal n° 8.069/90. 
art. 63. data da assinatura: 12 de agosto de 2022. Vigência: 16/08/2022 
a 15/08/2023; Valor: r$ 485,46. lUiZ cElSo da SilVa / Presidente da 
faSEPa.

Protocolo: 840465

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 503/2022-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 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/632787.
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulares aos servidores listados abaixo:
 

Matrícula servidor exercí-
cio Período de Gozo

54194430/2 Eleonora Maria Mendonça figueira 2022 04/07 a 02/08/2022

 

5497949/1 Mário Benedito coutinho Mouzinho 2022 04/07 a 02/08/2022

5212197/3 Ulisses Monteiro de lima 2022 04/07 a 02/08/2022

 

3199762/1 Mariza da Serra Nogueira 2022 05/09 a 04/10/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 840752
Portaria Nº 501/2022-GGP/seJUdH Belém, 11 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. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/790447.
rESolVE:
TraNSfErir, o período de férias do servidor: fábio adriano Nascimen-
to Holanda, matrícula nº 5895693/1, concedido por meio da portaria nº 
293/2022-GGP/SEJUDH – De 01/06/2022, publicado no diário oficial, nº 
34.994, - de 03/06/2022, do período de: 21/07/2022 a 19/08/2022, re-
ferente ao exercício 2021, para o período de: 12/09/2022 a 11/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 840747
Portaria Nº 502/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 11 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,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/981928.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulares ao servidor listado a baixo.
 

Matrícula servidor exercício Período

54183017/3 Elayne cristina araújo romário 2022 08/09/2022 a 07/10/2022

reGistre-se, PUBLiQUe-se e cUMPra-se.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 840749

.

.

diÁria
.

Portaria N° 480 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.
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coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/982908
r E S o l V E:
coNcEdEr ViNTE E TrÊS E MEia diárias, em favor dos servidores des-
ta SEJUDH, abaixo identificados, para realizar ação de fiscalização , nos 
municípios de araguaia e lago de Tucuruí/Pa, no período de 08/08 a 
31/08/2022.
 

Nome cargo Matrícula

JoSÉ SaNTiNo fErrEira faro agente de Vigilância Sanitária 86649/1

rodriGo ViEira MoUra coordenador de fiscalização 57208915/3

JoNaS SalViaNo da SilVEira Motorista 57216173

EdSoN rodriGUES coSTa agente de Vigilância Sanitária 86681/1

reGistre-se, PUBLiQUe-se e cUMPra-se.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 08 de agos-

to de 2022

ValBETÂNio MilHoMEM

Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 840327

Portaria N° 495 de 09 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 2022/1004940

fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.

r E S o l V E:

coNcEdEr dUaS E MEia diária, em favor da colaboradora Eventual, abai-
xo identificada, Ação “Apoio aos Conselhos Representativos da Sociedade 
civil” , no município de Muaná, no período de 28 a 30/08 de 2022.
 

Nome cargo Matrícula

clÉa diaS GoMES colaboradora Eventual  

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 09 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 840334
Portaria N° 484 de 09 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 2022/1004960
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH, 
abaixo identificada, Ação “Apoio aos Conselhos Representativos da Socie-
dade civil” , no município de Muaná, no período de 28 a 30/08 de 2022.
 

Nome cargo Matrícula

roSaNa riBEiro MoraES assistente Social 57202517

reGistre-se, PUBLiQUe-se e cUMPra-se.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 09 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 840338
Portaria N° 489 de 10 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 2022/1010526

r E S o l V E:

coNcEdEr dEZ E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 

abaixo identificados, para realizar ações de fiscalização nos postos de com-
bustíveis, nos municípios de Soure, Salvaterra e cachoeira do ariri/Pa, no 
período de 25/08/2022 a 04/09/2022.
 

Nome cargo Matrícula

cÍcEro da PaiXÃo riBEiro filHo agente de Vigilância Sanitária 86665/1

JEffErSoN rodriGo dE oliVEira GoNÇalVES assistente administrativo 57195607/2

JaSlaNa MUNariNi VilaS BoaS Secretária de diretoria 05960882/1

raiMUNdo JorGE dUraNS da SilVa Gerente 061115/3

MaNoEl SErGio BorGES Motorista 5807239/2

reGistre-se, PUBLiQUe-se e cUMPra-se.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 10 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 840343
Portaria Nº 496 de 09 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 2022/1010629.
r E S o l V E:
coNcEdEr ViNTE E ciNco E MEia diárias, em favor dos servidores des-
ta SEJUDH, abaixo identificados, para realizar ações de fiscalização nos 
postos de combustíveis, nos municípios de Novo Progresso, Trairão, itai-
tuba, Santarém, rurópolis, altamira, Placas e Uruará/Pa, no período de 
05/09/2022 a 30/09/2022.
 

Nome cargo Matrícula

cÍcEro da PaiXÃo riBEiro filHo agente de Vigilância Sanitária 86665/1

JEffErSoN rodriGo dE oliVEira GoNÇalVES assistente administrativo 57195607/2

JaSlaNa MUNariNi VilaS BoaS Secretária de diretoria 05960882/1

JoSÉ SaNTiNo fErrEira faro agente de Vigilância Sanitária 086649/1

aNdrEliNo dE SoUZa fialHo Motorista 57173410/1

reGistre-se, PUBLiQUe-se e cUMPra-se.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 09 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 840612

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 489/2022 daF/sedeMe - BeLÉM, de 16 de aGosto de 2022.
Nome:EdilSoN rodriGUES HollES/Matricula:n°8005710/1/cargo:Mo-
torista/origem:Belém-Pa/destino: Bragança-Pa/Período:12 a 13/08/2022/ 
diária:1,5(uma e meia)/objetivo:conduzir servidor desta SEdEME em ati-
vidade institucional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 840458
Portaria N° 490/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 16 de JULHo de 2022.
Nome:aNdErSoN faBio MarGalHo rodriGUES/Matricula:n°5920223/4/
cargo:MoToriSTa/origem:Belém-Pa/destino:São Geraldo do araguaia e 
curionópolis-Pa/dias:17a 18/08/2022/diária:1,5(uma e meia)/objetivo:-
Conduzir os servidores da SEDEME a fim de participar da 55° do parque 
exposições amílcar Tocantins - aGroPEc.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 840477
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..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo administrativo nº 007/2022
licitação Especial das Estatais nº 03/2022
HOMOLOGO a presente licitação, para os devidos fins, conforme preceitua 
o art. 51, inciso X da lei nº 13.303/2016 c/c inciso iV do art. 71, do regu-
lamento interno de licitações e contrato., cujo objeto é “coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada EM coNSTrUÇÃo ciVil, coM rEcoNHEcida 
EXPEriÊNcia EM ProJETo, EXEcUÇÃo E MaNUTENÇÃo dE oBraS, Para 
coNSTrUÇÃo E MoNTaGEM dE iNfraESTrUTUra ciVil dE 01 (UMa) ES-
TaÇÃo dE rEGaSEificaÇÃo, QUE aTENdErá PoSTo dE GáS NaTUral 
VEICULAR (GNV)”, a fim de viabilizar o empreendimento de fornecimento 
de Gás Natural Veicular (GNV) com a construção de uma estação de re-
gaseificação, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos, dispondo este de todas as especificações técnicas, no valor de R$ 
435.000,00 (Quatrocentos e trinta e cinco mil reais) em favor da empresa 
ENGETErM NorTE ENGENHaria EirEli. cNPJ Nº 24.866.406/0001-10.
Belém-Pa, 16 de agosto de 2022.
cláudia Bitar
diretora Presidente

Protocolo: 840444
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º tac Nº 33/2021 – tP Nº 06/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ
03.137.985/0001-90
MdS coNSTrUTora E iNcorPoradora lTda- EPP – cNPJ
02.040.696/0001-05
objeto: conclusão do Sistema de abastecimento de água, no Município de
afuá, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1o, II da Lei no 8.666/93.
Vigência: 15/08/2022 a 13/11/2022
data da assinatura: 12/08/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 840483
10º tac Nº 20/2014 – cP Nº 01/2014
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
r & a coNSTrUÇÕES lTda - cNPJ nº 83.736.405/0001-10
oBJETo: implantação do Sistema de abastecimento de água, no Município 
de Santo antônio do Tauá, neste Estado
JUSTIFICATIVA: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. 
art. 65, §1º da lei nº 8.666/93 e prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, 
ii da lei nº 8.666/93.
ViGÊNcia: 08/08/2022 a 04/02/2023
Valor do acrÉSciMo: r$ 56.148,56
doTaÇÃo orÇaMENTária:07101 449051 17.512.1489.7567 0101/0301
daTa da aSSiNaTUra: 08/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 840539

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 31/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Tucurui – cNPJ 05.251.632/0001-41
oBJETo do coNVÊNio: EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEViTaliZaÇÃo E 
UrBaNiZaÇÃo dE 1.356,91M dE caiS MUNiciPal da cidadE dE TUcU-
rUi, NESTE ESTado

JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 16/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 840461
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 35/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Bagre – cNPJ 03.137985/0001-90
oBJETo do coNVÊNio: implantação do Sistema de abastecimento de 
água – 1ª Etapa, no município de Bagre, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 12/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 840361
aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica 029/2022– cPL/sedoP
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para o for-
necimento e instalação de cobertura tipo TPo, pista de atletismo e de 2 
(dois) elevadores de emergência no estádio olímpico do Pará no município 
de Belém, neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e pro-
jetos anexos.
data de abertura: 19 de setembro de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093 - 542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 16 de agosto de 2022.
leandro de aguiar alves 
Presidente da comissão Permanente de licitação
terMo de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
o Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, no 
uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 49 da lei federal Nº 
8.666/93 resolve rEVoGar o procedimento licitatório discriminado abaixo, 
por razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes da 
administração, conforme relatado no processo nº 2020/513149.
rEVoGar a presente licitação nestes Termos.
Processo nº: 2020/513149
licitação nº: 032/2021
Modalidade: ToMada dE PrEÇoS
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo da oBra dE PaViMENTaÇÃo dE ViaS UrBaNaS, no Mu-
nicípio de UliaNÓPoliS, neste Estado.
Belém, 16 de agosto de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras públicas

Protocolo: 840769
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 74/2021.
objeto: fornecimento de 60 (sessenta) bebedouros industriais tipo coluna, 
e 50 (cinquenta) bebedouros tipo mesa para galão de água, para atender 
as necessidades da coSaNPa, em Belém.
Valor Global: r$36.997,50 (trinta e seis mil e novecentos e noventa e sete 
reais e cinquenta centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 12.08.2022.
contratada: d & c coMÉrcio E SErViÇoS lTda. cNPJ: 10.567.947/0001-32.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 840364
coNtrato N° 88/2021.
objeto: fornecimento de equipamentos de informática (Notebooks, im-
pressoras laser Monocromática, Baterias, Switch Gerenciável e não Geren-
ciável, Estabilizadores, Nobreaks e Monitores de Vídeo).
Valor Global: r$16.361,50 (dezesseis mil e trezentos e sessenta e um reais 
e cinquenta centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 12.08.2022.
contratada: TiaGo dE aNdradE GoMES lTda. cNPJ: 37.760.036/0001-83
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 840370
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..

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 023/2022 – GaB/aGtraN
o dirETor GEral da aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliNo – aG-
TraN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11º, XiV, 
da lei Estadual 9.049 de 29 de abril de 2020 e conforme decreto de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.375 de 16/10/2020.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora NaTaSHa SilVa NoroNHa, id. fUNc. 593184, 
ocupante do cargo de coordenadora financeira, orçamentária e contábil, 
para responder como diretora administrativa e financeira, durante o im-
pedimento da titular clÉlia Maria MElo E SilVa aNdradE, id. fUNc. 
5189268, que está de 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPliTaNo – aGTraN/Pa.
Belém, 16 de agosto de 2022
EdUardo dE caSTro riBEiro JÚNior
dirETor GEral

Protocolo: 840535
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 721 de 08 de Agosto 
de 2022, publicada no doe nº 35.064 de 02/08/2022. Protocolo 
nº 837756
onde se lê: ... no período de 28/08 a 31/08/2022...
Leia-se: ... nos dias 30/08 e 31/08/2022....
onde se lê: ... 03 e ½ (três e meia) diárias...
Leia-se: ... 01 e ½ (uma e meia) diárias...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 16 de agosto de 2022.

Protocolo: 840728

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa de licitação: 06/2022
data: 11/08/2022
Valor: r$ 1.184,97 (mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete 
centavos).
objeto: a presente dispensa tem como objeto a contratação de empre-
sa para fornecimento de 03 (três) calculadoras eletrônicas compactas de 
mesa, marca ElGiN, Ma5121, 12 dígitos, bivolt, em conformidade com o 
processo eletrônico nº 2022/684119.
Data da ratificação: 11/08/2022.
orçamento:

ProG. dE TraBalHo dESPESa foNTE aÇÃo Pl. iNTErNo

48101.19.122.1297.8338 449052 0101000000 236278 4120008338E

contratado: P.r.B. QUiNTo MaToS (cNPJ: 31.405.857/0001-15).
Endereço: rua Niterói n° 110, Sala 01, Vila Guarani – cEP: 86182-070 
cambé/Pr.
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES

Protocolo: 840697

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Ratificação de Dispensa de licitação: 06/2022
contratada: P.r.B. QUiNTo MaToS (cNPJ: 31.405.857/0001-15).
data: 11/08/2022
ordenador: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES

Protocolo: 840705
.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 004/2022 – sectet / PreFeitUra MUNiciPaL de taiLÂNdia
convênio nº 004/2022
Protocolo: 2020/59035
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo 
realizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos 
necessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas identifica-
das de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a oferta 
de vagas em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades definidos 
em legislação federal, incluindo o ensino superior, ensino tecnológico, ensi-
no médio técnico, os itinerários profissionais, certificação por competência 
profissional, formação inicial e continuada e qualificação profissional no 
âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado Pará 
Profissional e do Programa Educação Superior – Intitulado Forma Pará no 
município de Tailândia, região de integração Tocantins, no estado do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefeitura 
Municipal de Tailândia e garantir em seus orçamentos anuais as obrigações 
estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de Trabalho aprova-
do, âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado 
Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará.
data de assinatura: 11/08/2022
Período de Vigência: 11/08/2022 a 11/08/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e  Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de Tailândia (cNPJ nº 22.941.355/0001-18)
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, Secretária de Estado.

Protocolo: 840534
.

diÁria
.

Portaria Nº 743 de 16 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 2022/1033986;
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora aNa clara VilHENa do NaSciMENTo, iden-
tidade funcional nº 5949309/2, ocupante do cargo de coordenadora de 
controle interno, lotada no Núcleo de controle interno - NUci; a viajar ao 
município de Soure-PA, nos dias  18/08 a 20/08/2022, a fim participar do 
evento “conversando com o controle interno” do Programa de interioriza-
ção do Tribunal de contas do Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 16 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 840499
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 007/2021 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administrativas 
para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração 
de vínculo empregatício com o Estado do Pará, por solicitação da bolsista.
ParTES: SEcTET e MarilEia da SilVEira NoBrE.
fUNÇÃo: BolSiSTa - aPoio aS aTiVidadES adMiNiSTraTiVaS.
iNÍcio da BolSa: 14/03/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/08/2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 840453
torNar seM eFeito
TORNAR SEM EFEITO a publicação do Diário Oficial do Estado nº 35066, 
de 03/08/2022, do protocolo nº 835310, de Extrato de Termo de conces-
são de Bolsa de Incentivo do Programa Pará Profissional, por meio do edital 
022/2022 – SECTET, Edital de credenciamento de profissionais especializados 
para instrutoria, coordenação e apoio às atividades administrativas para aten-
dimento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo 
empregatício com o Estado do Pará, por desistência dos credenciados, tornan-
do-os descredenciados, nos termos da subcláusula 8.2 do Edital:
iNSTrUTor dE roBoTica – USiNaS – caNaÃ doS caraJáS
MarloN BarroS coSTa
aPoio – USiNaS – caNaÃ doS caraJáS
JaQUEliNE MarQUES ViaNa MaGalHaES
Esta publicação tem efeito retroativo á contar da data de 03.08.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 16 de agosto de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 840430
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torNar seM eFeito
TorNar SEM EfEiTo a publicação da convocação dos credenciados abaixo, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.049, de 18.07.2022, protoco-
lo nº 829207, referentes ao Edital nº 022/2022 – SEcTET, que tem por 
escopo o credenciamento de profissionais especializados para instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o Estado do Pará, por desistência da vaga, após convocação, 
tornando-os descredenciados, nos termos da subcláusula 8.2 do Edital:
iNSTrUTor dE iNforMaTica – USiNaS – caNaÃ doS caraJáS
JoSiEl dE JESUS SilVa SaNToS
aPoio – USiNaS – caNaÃ doS caraJáS
EMilY aNTÔNia riBEiro
Esta publicação tem efeito retroativo a contar da data de 18/07/2022.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, Belém-Pa, em 16 de agosto de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado.

Protocolo: 840435
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 020/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administrativas 
para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração 
de vínculo empregatício com o Estado do Pará, por solicitação da bolsistas.
ParTES: SEcTET e lorENa fEliZardo PiNTo liMa.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio.
iNÍcio da BolSa: 03/06/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 09/08/2022.
Esta publicação tem efeito retroativo a contar da data de 09/08.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 16 de agosto de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 840512

Portaria Nº 744 de 16 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1013563.
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 viajar ao município de Bragança-Pa, nos dias 16 
e 17/08/2022, a fim de Participação, como representante da SECTET/PA, 
da aula inaugural do curso de Enfermagem, conforme demanda do ProSEl 
2022 do ProGraMa forMa Pará; o servidor alMir fErNaNdES PiNHEi-
ro, identidade funcional nº 8005717/1, ocupante do cargo de Motorista, 
lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá o 
servidor ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 16 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 840763
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

..

Portaria
.

Portaria N° 194/2022-GaBiNete, de 11 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 no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual 
nº 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
coNSidEraNdo  os fatos constante nos autos do Processo Eletrônico n. 
2017/454541;
coNSidEraNdo o convênio n. 008/2017, cujo objeto trata do apoio téc-
nico e financeiro entre os partícipes para o desenvolvimento e implantação 
do Sistema de Gestão dos recursos Genéticos aquícolas da amazônia;
coNSidEraNdo a Manifestação n.010/2022 da coordenadoria de controle 
interno da faPESPa (cci), disposto no seq. 219, c/c os termos do Parecer 
Jurídico n. 160/2022, parágrafo 55, constante ao seq. 209/210, que concluiu 
com fundamento no art. 22, da resolução n.18.784/2016 quanto a necessida-
de de  instauração de Tomada de contas Especial em face da não prestação de 
contas final e não devolução dos recursos relativo ao convênio n. 008/2017;
coNSidEraNdo que embora tomadas as medidas administrativas, as pen-
dências ainda permanecem assinaladas, fazendo-se necessário a instaura-
ção de Tomada de contas Especial, conforme estabelecidas em leis e es-
pecificamente nas instruções contidas na Resolução 18.784/2016-TCE/PA.

rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores lUcaS doS SaNToS caBral dE Sá, ma-
trícula n. 5931502, JoÃo aNTÔNio SilVa PiNTo, matrícula 5918369,  e 
aNdErSoN alBErTo SaldaNHa TaVarES, matrícula n. 5916895 para, sob 
a presidência do primeiro, compor a coMiSSÃo dE ToMada dE coNTaS 
ESPEcial na fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisa, com a 
finalidade de  apurar responsabilidade por ocorrência de dano à adminis-
tração pública, com apuração de fatos, quantificação do dano, identificação 
dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento relacionado ao convê-
nio n. 008/2017, com fundamento na resolução n. 18.784/2016-TcE/Pa, 
relacionado ao processo administrativo eletrônico n. 2017/454541.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 11 de agosto de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 840378
Portaria N° 195/2022 – GaBiNete, de 16 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 no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo o que norteia o art. 138, parágrafo único, inciso V da 
constituição Estadual;
coNSidEraNdo o disposto nas leis federais n.10.520, de 17/07/2002 e 
8.666, de 21/06/1993, bem como o disposto no decreto Estadual n.2.069, 
de 20 de fevereito de 2006;
 rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores, abaixo relacionados, para atuarem como 
Homologador, Homologadores Substitutos, Pregoeiros, Membros e Equipe 
de apoio, junto ao Sistema coMPraSNET. 

NoMe MatrÍcULa PerFiL
MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo 5961460/1 HoMoloGador

dEYViSoN aNdrEY MEdrado GoNÇalVES
 5964860/1 HoMoloGador SUBSTiTUTo

JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM 5946490/1 HoMoloGador SUBSTiTUTo
 

rafaElla dE liMa aBrEU 54189460/3 PrEGoEira

HEloÍSa HElENa fErrEira dE oliVEira 57176411/5 EQUiPE dE aPoio/MEMBro 
SUPlENTE

Maria roSiaNE BorGES foNSEca 5942078/1 EQUiPE dE aPoio/MEMBro

Márcia GiSlENE GoMES PErEira 5918275/1 EQUiPE dE aPoio/MEMBro 
SUPlENTE

clEYToN PErEira da coSTa 5918081/01 EQUiPE dE aPoio/MEMBro

art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se a PorTaria Nº 163/2021-GaBiNETE, de 25/08/2021, publicada no doE 
de 34.681, de 26 de agosto de 2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 16 de agosto de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 840379
Portaria N° 196/2022 – GaBiNete, de 16 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 no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual 
nº 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
coNSidEraNdo  os fatos constante nos autos do Processo n. 2019/475411;
coNSidEraNdo os termos do Parecer Jurídico n.077/2022-ProJUr/
FAPESPA, às fls. 149/154, acolho suas recomendações para anular 
parcialmente o Processo administrativo disciplinar (Pad), designado pela 
PORTARIA n.222/2019-GABINETE, publicada na Edição do Diário Oficial 
(DOE/PA) n. 33.965 de 30/08/2019, a partir do ato de citação (fl 114 e 
seguintes) vez que inobservado o princípio constitucional do contraditório 
e da ampla defesa do investigado;
coNSidEraNdo a necessidade de celeridade dos trabalhos, visando evitar 
a incidência da prescrição da pretensão punitiva do caso;
rESolVE:
art. 1º acaTar o Parecer Jurídico n. 077/2020-ProJUr/faPESPa e 
dETErMiNar a rEcoNdUÇÃo da coMiSSÃo dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar (Pad), composta pelo servidores abaixo relacionados, nos 
termos da art. 199, da Lei n. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, para finalização 
da apuração iniciada pela PorTaria n. 222/2019-GaBiNETE, de 28/08/2019, 
em face da ex servidora, à época, T. r. B. a.
i – Presidente: JHoN aSSUNÇÃo dE SoUZa, Técnico em Gestão, ciência 
Tecnologia e inovação, matrícula nº. 5918280;
ii – Membro: Maria GlaUcia PacHEco MorEira, coordenador, matrícula 
n. 5824877;
iii – Membro: cilUMar HUdSSoN SoriaNo PaNToJa, Técnico em Gestão, 
ciência Tecnologia e inovação, matrícula nº 57224705.
art. 2º instituo o prazo de 60 (sessenta) dias, para entrega do relatório final.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 16 de agosto de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 840569
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Portaria N° 197/2022 – GaBiNete, 16 de agosto de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2007 e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n. 
2022/958924;
 rESolVE:
dESiGNar a servidora MicHEllE TaVarES MalcHEr, ocupante do 
cargo de Técnico em administração e finanças - identidade funcional 
nº. 5924182/1, para substituir a servidora rafaElla dE liMa aBrEU, 
identidade funcional nº. 54189460, ocupante do cargo coordenadora 
da comissão Permanente de licitação, código GEPdaS-011.4, no 
impedimento legal da Titular, durante o período de gozo de férias, de 
14/04/2022 a 29/04/2022 e 15/07/2022 a 29/07/2022, concedidos pela 
PorTaria nº 107/2022-GaBiNETE de 02/05/2022 e publicada no doE 
34.957 dE 04/05/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 16 de agosto de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 840739
.

coNtrato
.

contrato n° 014/2022
contratada: ikhon Gestão conhecimento e tecnologia Ltda.
cNPJ: 05.355.405/0001-66
Endereço: Sediada ST SHcGN 710/711 S/N Bl a N 52 Sala 210, Bairro: 
asa Norte, cEP: 70.750-731 Brasília/df.
objeto: Prestação de serviços de sustentação, suporte, manutenção e li-
cenciamento do sistema SGd (PrÓToN).
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023
Valor: r$ 2.556.516,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e seis mil e 
quinhentos e dezesseis reais).
Exercício: 2022
orçamento: 19.162.1508.8238
Natureza de despesa: 339040
fonte: 0101
Processo nº 2022/1003768
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
diretor-Presidente da faPESPa.

Protocolo: 840309
.

oUtras MatÉrias
.

seGUNdo terMo aditiVo ao terMo de oUtorGa Nº 050/2019
coNcEdENTE: fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUi-
SaS – faPESPa - cNPJ: 09.025.418/0001-28
oUTorGado: MaUricio GoNSalVES TorrES
oBJETo do TErMo adiTiVo: 1) Prorrogação do prazo da vigência do Ter-
mo de outorga nº 050/2019, por mais 12 (doze) meses, até 31 de agosto 
de 2023; 2) alteração do ítem 4 – cronograma de Execução do objeto do 
Plano de Trabalho.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa: art. 9º-a, § 3º da lei nº 
10.973/2004, lei da inovação, art. 38, § 2º do decreto regulamentador 
nº 9.283/2018, art. 57 da lei nº8.666/93, Subcláusula Única, da cláusula 
Quinta, do Termo de outorga nº050/2019.
daTa da aSSiNaTUra: 16 de agosto de 2022.
ordENador rESPoNSáVEl: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo – di-
rETor-PrESidENTE

Protocolo: 840478
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo de PreGÃo
avisamos que o Pregão Eletrônico nº 010/2022 (Processo nº 2022/723.488 
– objeto: Prestação de serviço de agenciamento de viagens, com forne-
cimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), rodoviárias e 
fluviais regionais, que deveria acontecer no dia 12/08/2022, às 10h), foi 
suspenso devido à impugnação do edital. outrossim, informamos que nova 
data será marcada para a abertura do pregão, após a retificação do edital.
Eduardo andrade - Pregoeiro

Protocolo: 840566

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 443, de 15 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de 
Manutenção, matrícula 72113, 11/08/2022 a 11/08/2022, à Belém-
Pa/Marapanim/curuçá/Belém-Pa, para Manutenção do cliente TrE de 
Marapanim e Manutenção do aP01 curuçá. região Guamá. MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Portaria Nº 444, de 15 de aGosto de 2022 - 
diária à colaboradora idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Telecom, 
matrícula 73404, 11/08/2022 a 11/08/2022, à Belém-Pa/Marapanim/
curuçá/Belém-Pa, para Manutenção do cliente TrE de Marapanim e 
Manutenção do aP01 curuçá. região Guamá. MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 445, de 15 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de 
Manutenção, matrícula 72113, 09/08/2022 a 09/08/2022, à Belém-Pa/
Santarém Novo/Belém-Pa, para Manutenção no rádio do site servidor de 
Santarém Novo. região rio caeté. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 446, de 15 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador BrUNo da SilVa PiMENTEl, analista de rede, 
matrícula 73418, 09/08/2022 a 09/08/2022, à Belém-Pa/Santarém Novo/
Belém-Pa, para Manutenção no rádio do site servidor de Santarém Novo. 
região rio caeté. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 840437

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 13/2022
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer comunica que a licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico, com sessão realizada no dia 16/08/2022, ob-
jetivando a aquisição de equipamentos de poda, tratamento e demarcação 
de gramados esportivos a serem utilizados no Estádio olímpico do Pará, foi 
considerada fracassada, face a desclassificação das três propostas obtidas 
no certame, tendo a oferta dos itens em valor superior ao orçamento esti-
mado para a contratação.
Pregoeira: lorena Miranda

Protocolo: 840474

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 289/2022-seeL, de 08 de aBriL de 2022.
coNcEdEr, 01 e ½ diária (uma e meia) ao servidor NiVaN SETUBal No-
roNHa, matrícula n° 5833841/2, com o objetivo de participar de agenda 
com a comitiva do Governado no município de Salinas, no município de 
Salinas, no período de 01/07/2022 à 02/07/2022.ordenador: ViTor aU-
GUSTo da SilVa BorGES.

Protocolo: 840717
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

dÉciMo PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato de GestÃo Nº 
001/2016
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14 e a orGaNiZaÇÃo Social Para 2000, cNPJ nº 
03.584.058/0001-18
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigên-
cia do contrato nº 001/2016 por mais 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: 17/08/2022 a 17/08/2023
daTa da aSSiNaTUra: 12/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 840511

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 605/GePs/setUr de 12 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1249178; rESolVE: conceder a 
servidora caroliNa NaSciMENTo aBdoN, mat. 5948412/2, chefe de 
Gabinete, 28 (vinte e oito) dias de gozo de férias referente ao período 
aquisitivo de 2020/2021, no período de 05/09/2022 a 02/10/2022, 
interrompidas através da PorTaria nº 590/2021 publicada no doE 34.757 
de 05/11/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 840322
..
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deFeNsoria PÚBLica
.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 494/2022-GGP/dPG, de 12 de agosto de 2022
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006, considerando os termos do laudo Médico nº 467/22, 
protocolozado no PaE nº 2021/1366036, rESolVE: conceder a rodriGo 
SilVa MaSSolio, defensor Público, id funcional nº. 5931574/1, licença 
para Tratamento de Saúde, conforme o art. 81 e 84, da lei nº. 5.810/94, 
no período de 20.10.2021 a 30.11.2021. MÔNica PalHETa fUrTado BE-
lÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 840376

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 004/2022/daF/dPG, de 11/08/2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o disposto no art. 67 da lei Nº 8.666, de 
21 de junho de 1993; considerando o que consta no Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/118061; rESolVE:
art. 1º designar o servidor (a) público (a) BENJaMiN MaGNo dE alMEida 
E SilVa, id.  funcional nº 5559031, para atuar como fiScal do contrato 
Nº 037/2021 (Processo nº 2021/363575), celebrado entre a dEfENSoria 
PÚBlica do ESTado do Pará e BlocKBiT TEcNoloGia - lTda (cNPJ 
02.423.535/0001-09), cujo objeto é aquisição de Solução de segurança 
Next Generation firewall - NGfW à defensoria Pública do Estado do Pará.
art. 2º ao (à) fiscal do contrato, ora nomeado (a), com a devida observân-
cia do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, no que for compatível 
com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilida-
de e emitir respectivos relatórios;
ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 
cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato 
sob sua responsabilidade;
Vii – autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, 
a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modifica-
ções no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipa-
mentos, formulados pela contratada;
X – confrontar os preços e quantidades constantes da Nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Xi – receber e atestar Notas fiscais e encaminhá-las à unidade competen-
te para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encon-
tram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Parágrafo único. a administração deve garantir as condições para o desem-
penho do encargo.
Art. 3º Ao (à) fiscal nomeado (a) deverá ser entregue pela Diretoria de Admi-
nistração e finanças, imediatamente após a ciência de sua nomeação, pasta 
contendo cópias do Edital de licitação e de todos os seus anexos e do con-
trato com sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus aditamentos, 
garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.
art. 4º fica garantido ao (à) fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso 
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
Art. 5º Na ausência do (a) fiscal titular fica designado (a) como suplente o (a) 
servidor (a) PaUlo VicTor PirES fraNcoS, id.  funcional nº 57235103.
art. 6º Esta PorTaria entrará em vigor a partir de 01/08/2022.
 JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 840538

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 434/2022-GGP-dPG, de 14 de JULHo de 
2022, publicada no d.o.e. Nº 35.052, de 20/07/2022, processo nº 
2022/866477, referente a interrupção de férias regulamentares, 
do servidor Público LeaNdro MeLeM de FiGUeiredo, id Funcio-
nal: 55588666/ 3;
oNde se LÊ: a contar de 16/07/2022;
Leia-se: a contar de 16/08/2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 840390

.

FÉrias
.

Portaria Nº 491/2022-GGP-dPG, de 10 de aGosto de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/993215. 
rESolVE: conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo 
contínuo, do Servidor Público, raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU; id. 
funcional: 3205215/ 1, referente ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo 
de 01/09/2022 a 30/09/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 840479

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - 8º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 044/2017/tJPa.
coNTraTaNTE: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNTraTada: Polo rEfriGEraÇÃo E ENGENHaria lTda., cNPJ 
03.202.674/0001-67.
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva perma-
nente, com fornecimento de peças de reposição para as subestações e gru-
pos geradores instalados nos prédios do fórum criminal, anexo ii, anexo 
São João e Secretaria de Gestão de Pessoas do TJPa.
oriGEM: Pregão Eletrônico n° 038/TJPa/2017.
oBJETo do adiTiVo:  Prorrogação excepcional do prazo de vigência por 
mais 06 (seis) meses.
da ViGÊNcia: início – 24/08/2022; Término: 23/02/2023.
do NoVo Valor GloBal: r$ 100.992,50 (cem mil, novecentos e noventa 
e dois reais e cinquenta centavos), para 06 (seis) meses.
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional programática – 
04.102.02.061.1417.8646 / 04.101.02.061.1417.8175; fontes – 0101 / 
0118; Elementos de despesa – 33.90.30 / 33.90.39.
daTa da aSSiNaTUra: 11/08/2022. foro: Belém/Pa.
rESPoNSáVEl PEla aSSiNaTUra: débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa.
ordENador rESPoNSáVEl: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento e finanças do TJPa.

Protocolo: 840664
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato - 1º terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº. 014/2019/tJPa.
ParTÍciPES: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e conselho de Presiden-
tes dos Tribunais de Justiça.
oBJETo do acordo: regulamentação dos termos e condições para que 
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará integre o conselho de Presidentes 
dos Tribunais de Justiça.
OBJETO DO ADITIVO: Atualização da quantia financeira a ser repassada 
pelo TJPa ao conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça.
NoVo Valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por ano.
daTa da aSSiNaTUra: 25/07/2022.
rESPoNSáVEl PEla aSSiNaTUra: desembargadora célia regina de lima 
Pinheiro – Presidente do TJPa.

Protocolo: 840524

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de rescisÃo aNteciPada do coNtrato 
Nº. 013/2017/tJPa. // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
e a empresa SErVicE iTororÓ EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
03.765.290/0001-52. // objeto: rescisão antecipada e amigável do con-
trato nº. 013/2017/TJPa, a contar de 01/10/2022. // fundamento: artigo 
79, inciso ii, da lei nº. 8.666/93. // data da assinatura: 11/08/2022. // 
foro: Belém/Pa. // responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – 
Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 840606
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eXtrato de terMo de rescisÃo aNteciPada do coNtrato Nº. 
008/2020/tJPa. // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a 
empresa lidEraNÇa liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 00.482.840/0001-38. // objeto: rescisão antecipada e ami-
gável do contrato nº. 008/2020/TJPa, a contar de 01/10/2022. // fun-
damento: artigo 79, inciso ii, da lei nº. 8.666/93. // data da assinatura: 
11/08/2022. // foro: Belém/Pa. // responsável pela assinatura: débora 
Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 840627

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

errata
N° Publicação doE: 35.075 de 11/08/2022, protocolo n° 838658
diSPENSa dE liciTaÇÃo N° 10/2022
onde se lê: caNoa MoTor do BraSil
Leia-se: caoa MoTor do BraSil

Protocolo: 840329

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
com fundamento no art. 65, §8º da lei nº 8.666/93 e para atender à 
solicitação da diretoria de finanças destacada no documento nº 94 dos 
autos, realiza-se o presente TErMo dE aPoSTilaMENTo, cujo objeto é a 
inclusão da natureza da despesa na dotação orçamentária, conforme abai-
xo especificada, no contrato nº 04/2022, firmado com a empresa Senenge 
construção civil e Serviços ltda:
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:
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Belém, 16 de agosto de 2022.
Gilberto Serique
Secretário de administração

Protocolo: 840443
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 39.067, de 16 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 87/2022 da acri, protocolizado sob o 
Expediente nº 014133/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos à servidora dioNE cElia GUiMarÃES, 
matrícula nº 0100212, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo 
citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 8.000,00 (oito mil reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000-
operacionalização das ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 16 
de agosto de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 840525

.

oUtras MatÉrias
.

o tribunal Pleno do tribunal de contas do estado do Pará, em ses-
são ordinária de 07 de junho de 2022, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo Nº 63.125
(Processo tc/501514/2011)
assunto: Prestação contas referente ao convênio aSiPaG nº 045/2009.
responsável/interessada: olÍMPio rodriGUES SaraiVa, e aSSociaÇÃo 
coMUNiTária doS filHoS E aMiGoS dE JaMBU-aÇÚ.
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b” da lei complementar n°. 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar irregulares sem devolução as contas de responsabilidade do Sr. 
olÍMPio rodriGUES SaraiVa, ex-Presidente da associação comunitária 
dos filhos e amigos de Jambuaçú (cPf:***.210.272-**), no valor de r$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais).
acÓrdÃo Nº 63.126
(Processo tc/530528/2010)
assunto: Prestação de contas - convênio SEPof nº 149/2010
responsáveis: iTaMar cardoSo do NaSciMENTo e PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE GoiaNÉSia do Pará
advogado: dr. JEaN SaVio coSTa SENa, oaB/Pa nº 28.561
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “b” e “c”, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. iTaMar car-
doSo do NaSciMENTo (cPf n°: ***.517.206-**), ex-Prefeito Municipal 
de Goianésia do Pará, no valor de r$1.000.000,00 (um milhão de reais), 
sem devolução de valores.
acÓrdÃo Nº. 63.127
(Processo Tc/513474/2009)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEdES nº. 001/2007.
responsável/interessado:  Walber da Silva corrêa – instituto ananindeuense 
de desenvolvimento comunitário, Educação, assistência Social e cultura
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JÚNior
impedimento:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “b” e “d”, c/c o art. 62 e no art. 82 e parágrafo único da 
lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas, e condenar a Sr. Walber da Silva corrêa 
(c.P.f. nº. 428.661.542-15), a devolução aos cofres públicos estaduais da 
importância de r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atualizada 
a partir de 30/01/2007, e acrescida de juros até a data de seu efetivo 
recolhimento, perfazendo o total corrigido de r$ 934.787,08 (novecentos 
e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos);
2) aplicar-lhe multa de r$9.347,87(nove mil trezentos e quarenta e sete 
reais e oitenta e sete centavos), correspondente a 10% (dez por cento) 
sobre o débito apontado, devidamente atualizado a ser recolhida na forma 
como dispõe a lei Estadual n°. 7.086/2008, c/c os arts. 2°, iV, e 3° da 
resolução n°. 17.492/2008/TcE.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de trinta (30) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dí-
vida líquida e certa decorrente da imputação do débito e da cominação de 
multa, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o 
art. 71, § 3°, da constituição federal.

data VaLor PriNciPaL VaLor corriGido
30/01/2007  r$ 150.000,00  r$ 934.787,08

acÓrdÃo Nº. 63.128
  (Processo tc/518717/2007)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SESPa nº 049/2006.
responsável/interessado: HÉlio lEiTE da SilVa e PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE caSTaNHal
advogado: lUiZ SErGio PiNHEiro filHo - oaB/Pa nº. 12.948.
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. HÉlio 
lEiTE da SilVa, (cPf ***.758.782-**), no valor de r$-800.000,00(oito-
centos mil reais).
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária de 07 de junho de 2022.
acÓrdÃo N.º 63.129
(Processo tc/517640/2008)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio SEdUrB n.º 
002/2004 e Termos aditivos.
responsáveis/interessados:JoaQUiM dE lira Maia/Maria do carMo 
MarTiNS liMa e PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTarÉM
advogado: NElSoN lUiZ diNiZ da coNcEiÇÃo - oaB/Pa Nº 7885
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
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inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade dos 
Srs. JoaQUiM dE lira Maia, (cPf: ***.404.262-**) e Maria do carMo 
MarTiNS liMa (cPf: ***.863.102-**), Prefeitos à época da Prefeitura Mu-
nicipal de Santarém, no valor de r$-1.272.616,82 (um milhão, duzentos e 
setenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos).
acÓrdÃo Nº 63.130
(Processo tc/524515/2012)
assunto: Tomada de contas - convênio aSiPaG nº. 364/2008
responsáveis: EloiZo dE VaScoNcEloS e aSSociaÇÃo doS PEQUENoS 
ProdUTorES rUraiS Para dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da rE-
GiÃo do MocaJUBa.
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b” e “c”, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril 
de 2012, Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. EloiZo 
dE VaScoNcEloS (cPf n°: ***.651.742-**), representante à época da 
associação dos Pequenos Produtores rurais para desenvolvimento Susten-
tável da região do Mocajuba, no valor de r$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
sem devolução de valores.
acÓrdÃo Nº. 63.131
(Processo tc/500943/2015)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio aSiPaG nº 001/2014
responsável/interessado: JoÃo MoNTEiro Vidal e GrÊMio rEcrEaTiVo 
JUrUNENSE “raNcHo NÃo PoSSo ME aMofiNá”
advogada: dra. darci dE MacEdo E SilVa – oaB/Pa nº 3257
relator Vencido em parte: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
formalizador do acórdão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (art. 191, §2º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto divergente do conselheiro ciPriaNo SaBiNo 
dE oliVEira JUNior, com fundamento no art. 56, inciso iii, alínea “b” da 
lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
i - Julgar irregulares as contas do Sr. JoÃo MoNTEiro Vidal (cPf: 
***.357.302-**), Presidente à época do GrÊMio rEcrEaTiVo JUrUNEN-
SE “raNcHo NÃo PoSSo ME aMofiNar” (cNPJ nº 04.151.460/0001-71), 
no valor de r$104.202,00 (cento e quatro mil, duzentos e dois reais), sem 
devolução de valores;
ii – recomendar ao convenente a quando da utilização de recursos públi-
cos, solicitar do fornecedor do material ou serviço, sempre que possível, 
a emissão da nota fiscal eletrônica, evidenciando maior transparência e 
melhoria na utilização destes recursos.
acÓrdÃo N.º 63.132
(Processo tc/503691/2017)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo
recorrente: Sr. liBEraliNo riBEiro dE alMEida NETo, EX-PrEfEiTo 
MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU
decisão recorrida: acórdão nº. 56.190, de 03.11.2016
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX do ato 63, de 17/12/2012 do riTcE-Pa, conhecer do recurso 
de reconsideração interposto pelo Sr. liBEraliNo riBEiro dE alMEida 
NETo, Ex-Prefeito Municipal de Vitória do Xingu (cPf: ***.430.194-**), 
e, no mérito, dar-lhe provimento, para modificar o dispositivo do Acórdão 
TcE/Pa n.º 56.190/2016, para julgar rEGUlarES coM rESSalVa as con-
tas de sua responsabilidade, nos termos do art. 158, inciso ii, do ri-TcE/
Pa, com exclusão da multa no valor de r$-1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais), anteriormente aplicada em razão do débito; permanecendo inalte-
rada a multa no valor de r$-847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) 
aplicada pela instauração da tomada de contas e a isenção constante do 
item 3 do dispositivo do acórdão n.º 56.190/2016.
acÓrdÃo Nº. 63.133
(Processo tc/507467/2019)
assunto: recurso de reconsideração.
recorrente: José alyrio Wanzeler Sabbá, Ex-Gestor da Superintendência do 
Sistema Penal do Estado.
advogado:  GErcioNE MorEira SaBBá - oaB/Pa 21.321
decisão recorrida: acórdão nº. 58.422 de 22.01.2019.
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 1.º, 
inciso XX da lei complementar nº 81 de 26/04/2012, conhecer do re-
curso de reconsideração interposto pelo Sr. JoSÉ alYrio WaNZElEr Sa-
BBá, Ex-Gestor da Superintendência do Sistema Penal do Estado e, no 
mérito, julgar-lhe procedente para modificar o dispositivo do Acórdão n.º 
58.422/2019, excluindo a responsabilização solidária atribuída ao recor-
rente e as multas que lhe foram impostas pelo não encaminhamento do 
relatório de acompanhamento, controle e fiscalização do convênio e pelo 
débito apontado, mantendo os demais termos daquela decisão.
acÓrdÃo N.º 63.134
(Processo tc/522066/2020)
assunto:  Petição constitucional com pedido de reabertura de instrução 
Processual formulada pela Sra. Benedita do Pilar lobo dias, ex-prefeita do 
Município de Baião
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 5º, inciso XXXiV, 
alínea “a” da constituição da república federativa do Brasil de 1988, conhecer da 
Petição constitucional formulada pela sra. BENEdiTa do Pilar loBo diaS, ex
-Prefeita do Município de Baião e, no mérito, julgá-la improcedente, reafirmando 
a regularidade dos atos questionados e de todos os posteriores.

acÓrdÃo Nº. 63.135
(Processo tc/504830/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEcUlT nº. 028/2010.
responsável/interessado: ademildo alves de Medeiros e liga independen-
te das Escolas de Samba de Tucuruí.
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso iii, 
alíneas “a” e “d”, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar 
irregulares e condenar solidariamente, o Sr. adEMildo alVES dE MEdEiroS 
(cPf: 067.597.344-91) e a liGa iNdEPENdENTE daS EScolaS dE SaMBa dE 
TUcUrUÍ (cNPJ: 83.365.353/0001-12), a devolução aos cofres públicos estadu-
ais da importância de r$50.000,00 (cinquenta mil reais) atualizada a partir de 
11/02/2010, e acrescida de juros até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de trinta (30) dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da cons-
tituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.136
(Processo tc/505200/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEcUlT nº 64/2010
responsável/interessado:  JoSÉ Maria BaTiSTa fErrEira e GrÊMio rE-
crEaTiVo EScola dE SaMBa da PraTiNHa
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “a” e “d” da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, julgar irregulares as contas e condenar solidariamente o Sr. JoSÉ 
Maria BaTiSTa fErrEira, Presidente à época (cPf: 104.741.292-68), 
e o GrÊMio rEcrEaTiVo EScola dE SaMBa da PraTiNHa (cNPJ nº 
34.654.269/0001-03), à devolução aos cofres públicos estaduais do valor 
de r$36.000,00 (trinta e seis mil reais), devidamente atualizado a partir 
de 23/02/2010 e acrescido de juros até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de (30) trinta dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dívida 
líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não recolhimento 
no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.137
(Processo tc/509991/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEcUlT nº 018/2011
responsável/interessado:  PaUlo SÉrGio dE caSTro alBUQUErQUE e 
aSSociaÇÃo doS MiNi E PEQUENoS ProdUTorES rUraiS do cUrUMU
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
56, inciso iii, alíneas “a” e “d” da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar solidariamente o 
Sr. PaUlo SÉrGio dE caSTro alBUQUErQUE, Presidente à época (cPf: 
598.700.602-34), e a aSSociaÇÃo doS MiNi E PEQUENoS ProdUTorES 
rUraiS do cUrUMU (cNPJ nº 02.605.396/0001-26), à devolução aos co-
fres públicos estaduais do valor de r$14.102,20 (quatorze mil, cento e dois 
reais e vinte centavos), devidamente atualizado a partir de 17/11/2011 e 
acrescido de juros até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de (30) trinta dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da cons-
tituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.138
(Processo tc/518977/2009)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SEcUlT nº. 115/2008.
responsável/interessado: Sra. Maria do carMo MarTiNS liMa e PrE-
fEiTUra MUNiciPal SaNTarÉM.
advogado: dr. NElSoN lUiZ diNiZ da coNcEiÇÃo – oaB/Pa nº. 7.885
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 56, inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da Sra. 
Maria do carMo MarTiNS liMa (cPf ***.863.102-**), ex-prefeita munici-
pal de Santarém, no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
acÓrdÃo Nº. 63.139
(Processo tc/533057/2008)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio fcPTN n.º 140/2007.
responsável/interessado: raiMUNdo NoNaTo doS SaNToS filHo e aS-
SociaÇÃo doS aPoSENTadoS do SiNdicaTo doS arrUMadorES do 
ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 191, 
§ 3º do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso ii c/c o art. 61, da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade 
do Sr. raiMUNdo NoNaTo doS SaNToS filHo (cPf nº ***.324.192-**), 
ex-Presidente da associação dos aposentados do Sindicato dos arrumado-
res, no valor de r$-10.000,00 (dez mil reais).
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acÓrdÃo N.º 63.140
(Processo tc/520596/2020)
assunto: aGraVo rEGiMENTal
agravante: PaUlo liBErTE JaSPEr, Prefeito à época do Município de Tailândia
advogado: dr. daniel frank cavalcante de almeida, oaB/Pa n.º 21.226
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 12, inciso i, alínea “h”, do regimento interno, conhecer do agravo 
regimental interposto pelo Sr. PaUlo liBErTE JaSPEr e, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo-se na íntegra a decisão agravada.
acÓrdÃo Nº. 63.141
(Processo tc/522948/2020)
assunto: EMBarGoS dE dEclaraÇÃo
recorrente: orGaNiZaÇÃo PrÓ-SaÚdE aSSociaÇÃo BEBEficENTE dE aS-
SiSTÊNcia Social E HoSPiTalar, SrS. roGÉrio KUNTZ e clEdES aParE-
cido, ex-diretor administrativo/financeiro e ex-diretor Geral, respectivamente
advogada: alEXSaNdra aZEVEdo do foJo – oaB/SP nº. 155.577
decisão recorrida: acórdão n. 60.736, de 21/07/2020
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 1º, inciso XX da lei complementar nº 81, de 26/04/2012, conhe-
cer dos Embargos de declaração opostos pela orGaNiZaÇÃo PrÓ-SaÚdE 
aSSociaÇÃo BEBEficENTE dE aSSiSTÊNcia Social E HoSPiTalar, Srs. 
roGÉrio KUNTZ e clEdES aParEcido, diretor administrativo/financeiro e 
diretor Geral, respectivamente, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para 
afastar as multas aplicadas aos senhores PaUlo roBErTo MErGUlHÃo, clE-
dES aParEcido da SilVa e roGÉrio WaNdErlEi KUNTZ, estipuladas no 
valor de r$-28.000,00 (vinte e oito mil reais) para cada, em razão da incidên-
cia do instituto da prescrição quinquenal da pretensão punitiva, mantendo-se, 
entretanto, a decisão inalterada em seus demais termos.
acÓrdÃo Nº. 63.142
(Processo tc/511825/2013)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SEdUc nº 407/2013.
responsável/interessado:  Maria aNTÔNia da coSTa SilVa E coNSElHo 
EScolar da E.E. EM rEGiME dE coNVÊNio PaSTor aNaNiaS rodriGUES
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 56, inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade da 
Sr.ª Maria aNTÔNia da coSTa SilVa, no valor de r$8.500,00 (oito mil e 
quinhentos reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº 63.143
(Processo tc/536515/2007)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SESPa n. 042/2006.
responsável/intessada:  arMÊNio oliVEira BarrEiriNHaS e PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE BrEU BraNco.
advogado: HaMilToN fraNciSco dE aSSiS GUEdES - oaB/Pa 3110
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, § 3º, do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alínea  “b” da lei complementar n°. 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. ar-
MÊNio oliVEira BarrEiriNHaS (cPf: ***064.532-**), prefeito à época 
do Município de Breu Branco, no valor de r$ 88.076,90 (oitenta e oito mil, 
setenta e seis reais e noventa centavos), sem devolução de valores.
acÓrdÃo N.º 63.144
(Processo tc/535970/2013)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEJUdH nº. 013/2005 
e Termo adtivo
responsável/interessado: JoSÉ Maria MEdEiroS da coSTa e aSSocia-
ÇÃo doS rEMaNEScENTES dE QUiloMBoS do 2º diSTriTo do MUNi-
cÍPio dE MocaJUBa
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 
191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “b” e “d” e art. 62, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o Sr. 
JoSÉ Maria MEdEiroS da coSTa (cPf: 125.818.522-91), ex-Presidente 
da associação dos remanescentes de Quilombos do 2º distrito do Municí-
pio de Mocajuba, à devolução aos cofres públicos estaduais da quantia de 
r$67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), devidamente atuali-
zado, a contar de 28/09/2005 e acrescida de juros até a data de seu efetivo 
recolhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da cons-
tituição federal.

Protocolo: 838283
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coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
N° do contrato: 15/2022 – MPc/Pa
Modalidade de licitação: dispensa de licitação nº 06/2022/MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e aliança do Brasil Seguros S/a (cNPJ 
01.378.407/0001-10).
objeto do contrato: Serviços de Seguro Predial, para o edifício-sede.
Vigência: 21/06/2022 a 21/06/2023
Valor do contrato: r$ r$ 6.044,18 (seis mil, quarenta e quatro reais e 
dezoito centavos).
Nota de Empenho: 2022NE00306
foro: Belém/Pará.
data da assinatura: 16/08/2022
ordenador responsável: Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas

Protocolo: 840480

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa eLetrÔNica
Protocolo nº 2022/253230
com fundamento no art. 24, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93 e tendo 
em vista o resultado do procedimento de dispensa de licitação por meio de 
cotação Eletrônica nº 06/2022 - MPc/Pa (processo PaE nº 2022/161781 – 
MPc/Pa), realizado em consonância com a legislação em vigor, por meio do 
Sistema de compras do Estado do Pará (http://web.banparanet.com.br/
cotacao/default.aspx), aUToriZo a realização de despesa, com dispensa 
de licitação, aquisição de rEfiS dE ElEMENToS filTraNTES para manu-
tenção das (três) unidades de purificador de água da marca Hoken, modelo 
HK 4003 e áGUa MiNEral SEM GáS, realizado em consonância com a 
legislação em vigor, no Sistema de compras do Estado do
Pará (http://web.banparanet.com.br/cotacao/default.aspx), e dEclara 
vencedora da referida cotação Eletrônica de Preços a empresa Mega Brasil 
comércio e Serviços de construções EirEli, cNPJ 11.027.186/0001-99, 
situada à Travessa WE 62 a, conjunto Guajará i, nº 1332 – Bairro coqueiro 
– ananindeua - Pa, cEP 67143.380, Telefones: (91) 99388-2390 / 3273-
7263, correio eletrônico: monteiro.ricardo0403@gmail.com
I – Item 01 (Refil elemento filtrante sedimento, marca Hoken – HK 4003), 
no valor unitário de r$ 210,00 (duzentos e dez reais), quantitativo de 
12 (doze) unidades, perfazendo um total de r$ 2.520,00 (dois mil, qui-
nhentos e vinte reais); II – Item 02 (Refil elemento filtrante pré-carbo, 
marca Hoken – HK 4003), no valor unitário de r$ 270,00 (duzentos e 
setenta reais), quantitativo de 6 (seis) unidades, perfazendo um total de 
R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais); III – Item 03 (Refil ele-
mento filtrante membrana UF, marca Hoken – HK 4003), no valor unitário 
de r$ 319,00 (trezentos e dezenove reais), quantitativo de 3 (três) uni-
dades, perfazendo um total de r$ 957,00 (novecentos e cinquenta e sete 
reais); IV – Item 04 (Refil elemento filtrante pós-carbo, marca Hoken – HK 
4003), no valor unitário de r$ 300,00 (trezentos reais), quantitativo de 3 
(três) unidades, perfazendo um total de r$ 900,00 (novecentos reais) e 
V – item 05 (água mineral natural sem gás 500ml – marca Nossa água), 
no valor unitário de r$ 17,97 (dezessete reais e noventa e sete centavos), 
quantitativo de 576 (quinhentos e setenta e seis) unidades, perfazendo um 
total de r$ 9.774,72 (nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e se-
tenta e dois centavos), será empenhada na seguinte dotação orçamentá-
ria: Programa de trabalho: 01.032.1493.8515.0000; Natureza da despesa: 
33.90.30.00; fonte de recurso/origem do recurso estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 11 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 840706
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista os elementos que instruem o processo PaE nº 
2022/253230, HoMoloGa o resultado do procedimento de dispensa de 
licitação por meio de cotação Eletrônica nº 06/2022 - MPc/Pa, cujo objeto 
é a aquisição de rEfiS dE ElEMENToS filTraNTES para manutenção das 
(três) unidades de purificador de água da marca Hoken, modelo HK 4003 
e áGUa MiNEral SEM GáS, realizado em consonância com a legislação 
em vigor, por meio do Sistema de compras do Estado do Pará (http://web.
banparanet.com.br/cotacao/default.aspx), e dEclara vencedora da refe-
rida cotação Eletrônica de Preços a empresa Mega Brasil comércio e Servi-
ços de construções EirEli, cNPJ 11.027.186/0001-99, situada à Travessa 
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WE 62 a, conjunto Guajará i, nº 1332 – Bairro coqueiro – ananindeua 
- Pa, cEP 67143.380, Telefones: (91) 99388-2390 / 3273-7263, correio 
eletrônico: monteiro.ricardo0403@gmail.com.
a proposta declarada vencedora apresentou valor global de r$ 
15.771,72 (quinze mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e dois 
centavos), sendo:
I – Item 01 (Refil elemento filtrante sedimento, marca Hoken – HK 4003), 
no valor unitário de r$ 210,00 (duzentos e dez reais), quantitativo de 12 
(doze) unidades, perfazendo um total de r$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos 
e vinte reais);
II – Item 02 (Refil elemento filtrante pré-carbo, marca Hoken – HK 4003), 
no valor unitário de r$ 270,00 (duzentos e setenta reais), quantitativo de 
6 (seis) unidades, perfazendo um total de r$ 1.620,00 (um mil, seiscentos 
e vinte reais);
III – Item 03 (Refil elemento filtrante membrana UF, marca Hoken – HK 
4003), no valor unitário de r$ 319,00 (trezentos e dezenove reais), quan-
titativo de 3 (três) unidades, perfazendo um total de r$ 957,00 (novecen-
tos e cinquenta e sete reais);
IV – Item 04 (Refil elemento filtrante pós-carbo, marca Hoken – HK 4003), 
no valor unitário de r$ 300,00 (trezentos reais), quantitativo de 3 (três) 
unidades, perfazendo um total de r$ 900,00 (novecentos reais);
V – item 05 (água mineral natural sem gás 500ml – marca Nossa água), 
no valor unitário de r$ 17,97 (dezessete reais e noventa e sete centavos), 
quantitativo de 576 (quinhentos e setenta e seis) unidades, perfazendo 
um total de r$ 9.774,72 (nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e 
setenta e dois centavos).
a despesa decorrente do procedimento ora homologado será empenha-
da à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de trabalho: 
01.032.1493.8515.0000; Natureza da despesa: 33.90.30.00; fonte de re-
curso/origem do recurso estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 11 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 840720
.

diÁria
.

Portaria N° 401/2022/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 2022/897159;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora lUiZa riBEiro da foNSEca, matrícula nº 
200262, 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, 16 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 840459
Portaria N° 400/2022/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 2022/882398;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora aNa aMÉlia PaES dE aNdradE BarroS, 
matrícula nº 200229, 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, corres-
pondentes 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, 16 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 840457

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

errata
Nº. do contrato: 025/2017-MP/Pa.
Nº da Publicação: 840038
onde se lê: Vigência do aditamento: 13/08/2022 a 11/09/2023. Leia-se: 
Vigência do aditamento: 13/08/2022 a 11/09/2022.
ordenador responsável: dr. antônio Eduardo Barleta de almeida, Procura-
dor Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 840501

.

coNtrato
.

Núm. do contrato: nº 120/2022-MPPa
adesão nº: 003/2022-MP/Pa à ata de registro de Preços nº 
0207/2021 - seec/sPLaN/scG/cosUP
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 108/2021 - colic/ScG/
SPlaN/SEEc-df.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa oi 
S/a EM rEcUPEraÇÃo JUdicial, (cNPJ/Mf nº 76.535.764/0001-43)
objeto: prestação de Serviço Telefônico fixo e Móvel comutado (STfc), 
contemplando os serviços de recepção de ligações na modalidade dis-
cagem Direta Gratuita (DDG), utilizando o prefixo 0800, no sistema de 
tarifação reversa (tarifação no destino), originadas de telefones fixos e 
móveis de todo o território nacional, do Ministério Público do Estado do 
Pará – MPPa.
data da assinatura: 08/08/2022.
Vigência: 08/08/2022 a 08/08/2023.
Valor total estimado: r$ 3.076.200.00 (três milhões e setenta e seis mil e 
duzentos reais).
dotação orçamentária: funcional programática: 12101.03.091.1494.8758 
- Promoção e defesa dos direitos constitucionais; Elemento de despesa: 
339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; fonte: 0101 - 
recursos ordinários e 0301 - recursos ordinários.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, Pro-
curador Geral de Justiça

Protocolo: 840526
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 4º
Núm. do contrato: 121/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa cENa2 ProdU-
ÇÕES diGiTaiS EirEli-ME.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação do Serviço de Comuni-
cação Multimídia, compreendendo conexão iP dedicada à rede internet 
para o Prédio Sede do Ministério Público do Estado do Pará - MPPa. Pror-
rogação de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 
18/09/2022, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993 e cláusula 
Nona, item 9.1, do contrato.
data de assinatura: 16/08/2022.
Vigência do aditamento: 18/09/2022 a 17/09/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339040.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 840315
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 087/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e rG.coM iNforMáTica & 
coMUNicaÇÃo lTda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviço de acesso à 
internet para a Promotoria de Justiça de São Geraldo do araguaia/Pa. Pror-
rogação de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 
13/09/2022, nos termos no art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993 e cláusula 
Nona, item 9.1, do contrato.
data de assinatura: 12/08/2022.
Vigência do aditamento: 13/09/2022 a 12/09/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339040.
fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. antônio Eduardo Barleta de almeida, Procura-
dor-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 840395
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 066/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e PlaNa coNSTrUÇÕES co-
MÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda – EPP.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Reforma e Adequação da Promotoria 
de Justiça no município de castanhal/Pa, situado na avenida Presidente 
Vargas, nº 2638, Bairro centro, castanhal / Pa. Prorrogação de vigência 
do contrato por mais s 60 (sessenta) dias, a contar de 01/10/2022, nos 
termos no art. 57, § 1º, i da lei n.º 8.666/1993 e cláusula Sétima, item 
7.1.3.2 do instrumento, do contrato em apreço.
data de assinatura: 12/08/2022.
Vigência do aditamento: 01/10/2022 a 29/11/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8758.
Elemento de despesa: 449039.
fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. antônio Eduardo Barleta de almeida, Procura-
dor-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 840388
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 3º
Núm. do contrato: 110/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e Sra. ESilENE doS SaNToS 
rEiS arrUda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de imóvel situado à Rua 
Bezerra de Menezes, nº 280, Bairro Nova aurora, cEP: 68.685-000, no 
município de concórdia do Pará/Pa, utilizado como sede da Promotoria 
de Justiça da comarca de concórdia do Pará/Pa. Prorrogação de vigência 
do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 20/11/2022, 
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nos termos no art. 62, §3º, i, da lei nº 8.666/93 e também da lei nº 
8.245/1991 (lei do inquilinato).
data de assinatura: 12/08/2022.
Vigência do aditamento: 20/11/2022 a 19/11/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339036.
fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários. .
ordenador responsável: dr. antônio Eduardo Barleta de almeida, Procura-
dor-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 840401

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2022-MP/Pa
oBJETo: registro de Preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza
terMo de HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 114377/2022 que 
ensejou o Pregão Eletrônico nº. 035/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por item e, diante do julgamento da Pregoeira 
designada pela PorTaria nº. 3536/2022-MP/PGJ, de 04/07/2022, 
homologo o resultado do certame mencionado a favor das empresas 
abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
cNPJ 01.552.709/0001-62 - irMaoS aNJoS lTda
Total do fornecedor:r$ 1.600,00
item 12..... Valor Unitário r$ 2,60..... Valor Total r$ 520,00
item 25..... Valor Unitário r$ 3,60..... Valor Total r$ 360,00
item 26..... Valor Unitário r$ 3,60..... Valor Total r$ 360,00
item 27..... Valor Unitário r$ 3,60..... Valor Total r$ 360,00
cNPJ 01.580.769/0001-99 - BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli
Total do fornecedor:r$ 5.835,00
item 01.....Valor Unitário r$ 4,70..... Valor Total r$ 235,00
item 13.....Valor Unitário r$ 2,20..... Valor Total r$ 440,00
item 20.....Valor Unitário r$ 4,30..... Valor Total r$ 5.160,00
cNPJ 10.459.614/0001-90 - coMErcial Jr EirEli
Total do fornecedor:r$ 2.486,00
item 22.....Valor Unitário r$ 10,46..... Valor Total r$ 2.092,00
item 23.....Valor Unitário r$ 3,94..... Valor Total r$ 394,00
cNPJ 18.504.036/0001-78 - iNVicTa clEaN HoSPiTalar EirEli
Total do fornecedor: r$ 1.640,00
item 04.....Valor Unitário r$ 3,90..... Valor Total r$ 780,00
item 05.....Valor Unitário r$ 8,60..... Valor Total r$ 860,00
cNPJ 28.037.573/0001-09 - a c do a d rodriGUES EirEli
Total do fornecedor:r$ 350,00
item 16.....Valor Unitário r$ 3,50..... Valor Total r$ 350,00
cNPJ 29.776.421/0001-90 - a a ViEira EirEli
Total do fornecedor: r$ 26.806,00
item 03.....Valor Unitário r$ 7,10..... Valor Total r$ 14.200,00
item 11.....Valor Unitário r$ 4,10..... Valor Total r$ 2.870,00
item 17.....Valor Unitário r$ 4,20..... Valor Total r$ 336,00
item 28.....Valor Unitário r$ 235,00..... Valor Total r$ 9.400,00
cNPJ 30.680.100/0001-77 - JTH coMErcio lTda
Total do fornecedor:r$ 25.500,00
item 24.....Valor Unitário r$ 17,00..... Valor Total r$ 25.500,00
cNPJ 31.920.842/0001-95 - MM coMErcio aTacadiSTa dE arTiGoS dE
PaPElaria E SErVicoS lTda
Total do fornecedor: r$ 603,00
item 02.....Valor Unitário r$ 2,01..... Valor Total r$ 603,00
cNPJ 36.782.020/0001-09 - NEX TEXTil roUPaS E acESSorioS lTda
Total do fornecedor:r$ 280,00
item 18.....Valor Unitário r$ 1,40..... Valor Total r$ 280,00
cNPJ 41.514.938/0001-07 - r .N rEPrESENTacao E coMErcio dE ProTUToS
dE liMPEZa EirEli
Total do fornecedor: r$ 12.284,60
item 06.....Valor Unitário r$ 8,10..... Valor Total r$ 1.215,00
item 14.....Valor Unitário r$ 5,33..... Valor Total r$ 426,40
item 19.....Valor Unitário r$ 1,10..... Valor Total r$ 2.200,00
item 21.....Valor Unitário r$ 17,59..... Valor Total r$ 8.443,20
cNPJ 42.600.732/0001-62 - VirTUE coMErcio lTda
Total do fornecedor: r$ 9.832,50
item 29.....Valor Unitário r$ 39,33..... Valor Total r$ 9.832,50
cNPJ 46.955.665/0001-50 - WadSoN MElo BriTo 81064047220
Total do fornecedor:r$ 5.670,00
item 07.....Valor Unitário r$ 4,00..... Valor Total r$ 1.600,00
item 08.....Valor Unitário r$ 1,40..... Valor Total r$ 3.080,00
item 09.....Valor Unitário r$ 4,00..... Valor Total r$ 240,00
item 10.....Valor Unitário r$ 0,50..... Valor Total r$ 750,00
Valor Total do certame: r$ 92.887,10
obs.: item 15 encontra-se em fase recursal
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 16 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 840384
..

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria N º 011/2022-MP/4ªPJiJ
a Promotora de Justiça titular do 4º cargo da Promotoria de Justiça da infân-
cia e Juventude de ananindeua, PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo, 
com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no 
art. 4º, inc. Vi da resolução nº 023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna 
pública as instauração do Procedimento administrativo abaixo listado, que se 
encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na 

rodovia Br 316, Km 08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.º011/2022-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000344-450/2022
oBJETo: apurar possível violação à direito individual e indisponível da 
criança S.l.r.f. e adolescente a.N.T., frente à Secretaria Municipal de ci-
dadania, assistência Social e Trabalho – SEMaT de ananindeua.

Protocolo: 840385
Portaria Nº 4447/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 001843-940/2017.
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça aliNE TaVarES MorEira, titular na 
7.ª PJ de defesa do consumidor, registros Públicos, família, Sucessão, 
Falência, Recuperação Judicial, ou quem suas vezes fizer, para atuar no 
supramencionado inquérito civil e tomar as providências cabíveis quanto 
a prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 12 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 840381
eXtrato da Portaria N º 012/2022-MP/4ªPJiJ
a Promotora de Justiça titular do 4º cargo da Promotoria de Justiça da infân-
cia e Juventude de ananindeua, PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo, 
com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no 
art. 4º, inc. Vi da resolução nº 023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna 
pública as instauração do Procedimento administrativo abaixo listado, que se 
encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na 
rodovia Br 316, Km 08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.º012/2022-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000302-450/2022
oBJETo: apurar possível situação de risco envolvendo as supostas vio-
lências sexuais perpetradas pelo genitor c.a.P.c. contra das adolescentes 
M.S.c., l.c.S.c. e a.c.S.c.

Protocolo: 840387
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 38/2022-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 001553-040/2022 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 38/2022-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: 840396
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 010/2022/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 nº001980-921/2022/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 10/2022/MP/PJaB
Polo Passivo: MUNicÍPio dE aBaETETUBa
assunto: “acompanhar as medidas adotadas pelo Poder Público Municipal 
em relação à implementação completa da lei nº 13.257, de 8 de março de 
2016, conhecida como Marco legal da Primeira infância, dispondo sobre as 
políticas públicas a serem prioritariamente adotas para esta faixa etária”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 840391
extrato da recomendação n° 010/2022-MP/6PJMaB
o MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, por sua Promotora de Justiça desta 
Comarca infra firmada, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
no art. 129, iii da cf/88, art. 8º, § 1º da lei nº 7.347/85, art. 26, i da 
lei nº 8.625/93 e art. 52, Vi, da lei complementar Estadual nº 57/2006; 
torna pública a expedição da recomendação nº 010/2022-MP/6PJMaB que 
se encontra à disposição para os interessados, nesta Promotoria de Justiça 
de Marabá, situada na rua das flores, s/n, esquina com rodovia Transa-
mazônica, agrópolis do incra, Bairro amapá, cEP 68502-290, Marabá/Pa – 
Telefone e Whatsapp: (94) 3312-9900 - E-mail: mpmaraba@mppa.mp.br.
Recomendação n˚ 010/2022-MP/6PJMAB
Procedimento administrativo nº 000566-940/2022
destinatários: Município de Nova ipixuna/Pa, Secretaria Municipal de Saú-
de de Nova ipixuna//Pa.
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assunto: acompanhamento das políticas públicas relacionadas a divulga-
ção e facilitação do acesso da população em geral à imunização contra a 
coVid-19, visando aumentar a procura pelo referido imunizante.
Mayanna Silva de Souza Queiroz – Promotora de Justiça, titular do 6º car-
go de PJ de Marabá

Protocolo: 840394
eXtrato de terMo aditiVo À ata de reGistro de PreÇos
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. da ata de registro de Preços: 064/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa M. f. lUcaS 
coMÉrcio &
rEPrESENTaÇÃo lTda.
objeto do contrato: registro de Preços para a aquisição de equipamentos 
e materiais de escritório.
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro, em confor-
midade com o artigo 65, ii, “d”, da lei federal nº 8.666/93 e a resolução 
nº 19.291 do TcE/Pa, os valores unitários dos itens 2, 4, 6 e 7 constantes 
na cláusula Segunda da ata de registro de Preços nº 064/2021-MP/Pa 
serão revisados, conforme tabela abaixo. 

itens descrição dos itens Und

Quan-
tidade

esti-
mada

Preço 
Unitário

ante-
rior –

arP 
064/2021

Valor 
Unitário
reequi-
librado

2

QUadro dE aViSo, larGUra 1.00M E alTUra 
0,80M, coM VariaÇÃo aTÉ 20%, MoldUra EM 

alUMÍNio aNodiZado, PErfil colorido dE aca-
BaMENTo E caNToNEiraS arrEdoNdadaS, BaSE 
dE EVa 10MM E acaBaMENTo EM fElTro VErdE.

Marca dE rEfErÊNcia: corTiarTE E SoUZa 
SiMilar oU SUPErior.

UN 20 r$ 90,00 r$ 
135,00

4

QUadro BraNco MaGNÉTico, larGUra 1,50 
X alTUra 1,20: coM MoldUra EM alUMÍNio 

aNodiZado, fUraÇÃo PrÓPria Para fiXaÇÃo EM 
ParEdE (MÍNiMo doiS PoNToS Para fiXaÇÃo), 
PrÓPrio Para EScriTa, SUPorTE Para Marca-
dor E aPaGador coM Borda EMBorracHa-
da. MaTErial: cHaPa METálica E laMiNado 
MElaNiNo BraNco, fUNdo EM coMPENSado 

8mm. dEVErá acoMPaNHar KiT dE iNSTalaÇÃo 
(ParafUSoS E BUcHaS)

UN 15 r$ 232,11 r$ 
348,16

6
cariMBo NUMErador, aUToMáTico, coM 06 

diGiToS E rEPETiÇÃo SEQUENcial (iNTErValo dE 
ViaS: 1, 2, 3, 4, 6, 12), diMENSÕES: 5MM X 21MM

UN 20 r$ 135,00 r$ 
202,50

7

QUadro dE aViSo coNfEccioNado EM acrÍli-
co rESiSTENTE criSTal TiPo SaNdUÍcHE, coM 
5,0MM dE ESPESSUra MEdiNdo 1,00M X 1,00M, 

fiXaÇÃo Na ParEdE aTraVÉS dE ParafUSoS coM 
BUcHaS dE aÇo E afaSTadorES EM alUMÍNio 

EScoVado.

UN 5 r$ 195,93 r$ 
293,89

data de assinatura: 09/08/2022
dotação orçamentária: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de despesa: 
4490-52. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. antônio Eduardo Barleta de almeida, Procura-
dor-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 840416
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 20 de 
janeiro de 2022
Portaria Nº 0145/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 101412/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio lEal diaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Marapanim
MaTrÍcUla: 999.1343
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marapanim - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 18/01/2022 - 21/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 18 de janeiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 28 de 
janeiro de 2022
Portaria Nº 0211/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 102685/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 11/01/2022 - 11/01/2022, 13/01/2022 - 13/01/2022, 
17/01/2022 - 17/01/2022, 31/01/2022 - 31/01/2022, 08/02/2022 - 
08/2/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (duas e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 24 de janeiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 10 de 
fevereiro de 2022
Portaria Nº 0303/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 101493/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE caValcaNTi dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Viseu
MaTrÍcUla: 999.2348
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Viseu - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 31/01/2022 - 04/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 10 de feve-
reiro de 2022
Portaria Nº 0381/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 105154/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE caValcaNTi dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Viseu
MaTrÍcUla: 999.2348
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Viseu - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 08/02/2022 - 11/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 0616/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-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,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
11483/2022, em complementação ao expediente protocolizado sob o nº 
10667/2022; e
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EUridicE da SilVa BraNdÃo, ocupante do cargo 
de auxiliar de administração, lotada na Promotoria de Justiça de icoaraci, 
Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da 
lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, durante o afastamento da servidora 
titular da referida gratificação, ALCILEIA LEAL MACEDO, no período de 28 
a 29/07/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 11 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
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Portaria Nº 0772/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados, licença por luto, com fulcro 
no art. 137 da lei complementar Estadual nº. 057, de 06/07/2006.
alcENildo riBEiro SilVa - Período: 30/07 a 06/08/2022 - GEdoc nº 
136459/2022 e 137203/2022
lUiZ da SilVa SoUZa - Período: 22 a 29/07/2022 - GEdoc nº 135046/2022
SaNdra fErNaNdES dE oliVEira GoNÇalVES - Período: 31/07 a 
07/08/2022 - GEdoc nº 136357/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0805/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº. 057, de 
6/7/2006.
• ALAN PIERRE CHAVES ROCHA - Período: 03/08/2022 a 05/08/2022 - 
GEdoc nº 136873/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 10 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0806/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao membro abaixo discriminado, licença por luto, com fulcro no 
art. 137 da lei complementar Estadual nº. 057, de 06/07/2006.
• FRANCYS LUCY GALHARDO DO VALE - Período: 06 a 13/08/2022 - GE-
doc nº 137671/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 10 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 0815/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 109087/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo aUGUSTo araUJo da coSTa
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1722
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa, Vitória do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 06/03/2022 - 09/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 03 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de 
maio de 2022
Portaria Nº 1931/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117454/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Salinópolis
MaTrÍcUla: 999.1330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): ananindeua/Pa
PErÍodo(S): 11/05/2022 - 12/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (uma e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri a 
ser realizada na comarca de ananindeua/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .

 BElÉM/Pa , 20 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 15 de junho 
de 2022
Portaria Nº 2477/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121931/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 17/05/2022 - 19/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (duas e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de Bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 17 de maio de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por incorreção no d.o.e. de 21 de julho de 2022
Portaria Nº 3906/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar ao Exmo. Sr. Promotor de Justiça, BrUNo fErNaNdES SilVa 
FREITAS, atribuições específicas para, dar investidura no cargo de 
provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Primeira 
Entrância, MP.cPcP-102.3, a Sra. laUra GEoVaNa MEirElES da SilVa, 
nomeada conforme a PorTaria nº 3823/2022-MP/PGJ, publicada no d.o.E 
em 20/07/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 19 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4167/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136484/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa PaSSoS fErrEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1694
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 11/07/2022 - 11/07/2022, 14/07/2022 - 15/07/2022, 
18/07/2022 - 19/07/2022, 21/07/2022 - 21/07/2022, 28/07/2022 - 
28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - 1ª PJdPPMa e 3ª PJdfdH
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4168/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131751/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 05/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elaine cristina Nascimento do Nascimento.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4169/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133130/2022, conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de oriximiná
MaTrÍcUla: 999.2366
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: oriximiná/Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 10/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6,0 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - 13ª Promotoria de Justiça de Santarém
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 03 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4178/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136092/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria HElfEr
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2765
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Goianésia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria no Hospital 
Municipal de Goianésia do Pará.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 03 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4183/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136559/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-admi-
nistrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do Projeto de interiorização 
da Procuradoria Geral de Justiça, na ra Marajó i.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 03 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4184/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136006/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGElica coSTa MacHado liMa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3492
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2022 - 03/08/2022, 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicossocial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 03 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4189/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136512/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Naiara Vidal NoGUEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de concórdia do Pará
MaTrÍcUla: 999.2466
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: concórdia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 15/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - 1ª Promotoria de Justiça de Paragominas.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4190/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136526/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 044/2022-GaEco.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4191/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136528/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 048/2022-GaEco
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4192/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
oNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136540/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MUllEr MarQUES SiQUEira
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2464
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 044/2022-GaEco.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4193/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136541/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo foNSEca loPES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 044/2022-GaEco.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4194/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136356/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEVEdo
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça cível e de defesa comunitária e 
cidadania de icoaraci
MaTrÍcUla: 999.827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 25/08/2022 - 27/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Processo nº 0010842-06.2013.8.14.0005
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4195/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136298/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JEffErSoN lUiZ do NaSciMENTo riBEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2710
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: implantação de sistema(s) - realizar serviços de informáti-
ca, substituição de equipamentos e implantação de firewall.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4196/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136599/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MaTrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4197/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135911/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEiciaNE riBEiro alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3158
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 04/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4198/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136472/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HUGo fErrEira BriNGEl
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3366
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Sapucaia/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4199/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136286/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - fiscalizar os serviços de re-
forma da PJ de Mãe do rio.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4200/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136690/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio doS SaNToS coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.533
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Participar do Projeto de inte-
riorização da Procuradoria Geral de Justiça, na ra Marajó i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4201/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132374/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNiQUE arYEllE fErrEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2601
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 07/07/2022, 11/07/2022 - 14/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de Medicilândia.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4202/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131276/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 29/06/2022 - 29/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora lorenna Mendes Pacheco
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4203/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136537/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HUGo fErrEira BriNGEl
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3366
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 08/08/2022, 09/08/2022 - 09/08/2022, 
10/08/2022 - 10/08/2022, 11/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4204/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136579/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aMaNda GaMa E GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3334
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4205/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136800/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE alMEida fariaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de capitão Poço
MaTrÍcUla: 999.2515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capitão Poço - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 07/08/2022 - 09/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Processo nº 0002885-38.2020.814.0028
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4206/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136814/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNYllo PoMPEU colarES
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 044/2022-GaEco
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4207/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136337/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdErSoN lUiZ liMa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1504
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 10/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 064/2022-GSi/MPPa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4208/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136525/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGo daS cHaGaS loPES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1888
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 048/2022-GaEco
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4212/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,



diário oficial Nº 35.079   83Quarta-feira, 17 DE AGOSTO DE 2022

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136366/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr da SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1579
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 17/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - realizar a organização e recolhi-
mento do acervo arquivístico da Promotoria de Justiça de São caetano de 
odivelas
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4216/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135941/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriVElToN diaS faYal
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2574
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São João do araguaia - Pa
dESTiNo(S): itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2022 - 05/08/2022, 11/08/2022 - 12/08/2022, 
18/08/2022 - 19/08/2022, 25/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 (doze) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de itupiranga.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4217/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136665/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr da SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1579
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 09/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - recolher parte do arquivo da Pro-
motoria de Justiça de São Miguel do Guamá.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4218/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136008/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio crUZ NEVES
carGo/fUNÇÃo: cHEfE da diViSao dE PaTriMoNio - MP.aSi-200.2
MaTrÍcUla: 999.239
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 05/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria no mobiliá-
rio existente na sede da Promotoria de Justiça de São domingos do capim
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4219/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135866/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rUBENS fErNaNdES rocHa
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE alMoXarifado - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1448
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Natal/rN
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do curso “atualidades 
da Gestão de almoxarifado no Setor Público: questões técnicas e legais”
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4221/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135867/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo HENriQUE SoUZa SacraMENTo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1228
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Natal/rN
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do curso “atualidades 
da Gestão de almoxarifado no Setor Público: questões técnicas e legais”
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4222/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133961/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodolfo da lUZ VElaSco
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3299
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 13/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4223/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135260/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HUGo fErrEira BriNGEl
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3366
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Santana do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4224/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136794/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl alVES coElHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2469
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: ourilândia do Norte - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2022 - 05/08/2022, 11/08/2022 - 12/08/2022, 
18/08/2022 - 19/08/2022, 25/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4225/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136847/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 02/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Senador José Porfírio.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4226/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136850/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 16/08/2022, 22/08/2022 - 22/08/2022, 
24/08/2022 - 24/08/2022, 25/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4227/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136867/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio lEal diaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Marapanim
MaTrÍcUla: 999.1343
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marapanim - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 05/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da reunião do Grupo de Tra-
balho lGBTi
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4228/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137027/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Naiara Vidal NoGUEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de concórdia do Pará
MaTrÍcUla: 999.2466
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: concórdia do Pará - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 044/2022-GaEco.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4229/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126577/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE PaUlo corrEa dE MEdEiroS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.371
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Goianésia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Eldorado dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4230/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136153/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 05/08/2022 - 05/08/2022, 12/08/2022 - 12/08/2022, 
19/08/2022 - 19/08/2022, 26/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Prestar apoio administrativo externo 
a Promotoria de Justiça de São João de Pirabas.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4231/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136564/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal coElHo caSTro
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.169
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa, São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2022 - 05/08/2022, 08/08/2022 - 09/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor ricardo Gil castello Branco
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4232/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136668/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.248
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa, Bragança/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor crispim ribeiro de almeida filho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4352/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
10379/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor, aSdrUBal MENdES BENTES JUNior, ocupante do 
cargo de Técnico - contador, lotado na Unidade de licitações e contratos, 
Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, pelo período de 1 (um) mês, a contar 
de 02/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 10 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4355/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando os termos do expediente GEdoc 
nº 136001/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, a contar de 10/08/2022, de acordo com o art. 60, inciso i, da 
lei Estadual nº 5.810, de 24/01/1994, roBErTa da SilVEira alEiXo, do 
cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de 
1ª Entrância, MP.cPcP-102.3, nomeada pelo ato nº 64/2020, publicado no 
d.o.E. de 01/06/2020.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 10 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4357/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
coNSidEraNdo a exoneração da servidora roberta da Silveira aleixo, 
conforme os termos da PorTaria nº 4355/2022-MP/PGJ, datada de 
10/08/2022; e
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, aSafE 
fariaS dE liMa, para exercer o cargo de provimento em comissão de as-
sessor Ministerial, MP.cPcP-102.3, a contar de 10/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 10 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4394/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, em exercício, 
usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
10787/2022, datado de 19/07/2022,
coNSidEraNdo os termos do parecer nº 256/2022-aSS/JUr/PGJ, acolhi-
do in totum e as diretrizes dos artigos 26 e 27 da lei nº 5.810/1994,
r E S o l V E:
aUToriZar a servidora JaNdira MiraNda da SilVa, ocupante do cargo 
de Técnico - assistente Social, a se afastar das atividades ministeriais, 
para participar do Processo de Mobilidade acadêmica para Estágio doutoral 
junto à Pontifícia Universidade católica do rio Grande do Sul, com o paga-
mento de remuneração, durante o período de 01/09 a 31/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 11 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4395/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente protocolizado 
sob o nº 11771/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, MariaNE JaNaÍNa da lUZ MacEdo, do cargo de 
provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de 1ª 
Entrância, MP.cPcP-102.3, nomeada por meio da PorTaria nº 4539/2021-
MP/PGJ, a partir de 08/08/2022.

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 11 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 840528
Portaria Nº 0626/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10597/2022;
r E S o l V E:
rEVoGar a designação das promotoras de justiça dUllY SaNaE araÚJo 
oTaKara e EVEliN STaEViE doS SaNToS para, sem prejuízo de suas 
atribuições originárias e em regime de mutirão, oficiarem em processos 
judiciais e extrajudiciais, físicos e eletrônicos, de atribuição do cargo da 
promotoria de justiça de Óbidos, no período de 17 a 22/7/2022, contida na 
PorTaria nº 0495/2022-MP/SUB-Ji, de 27/5/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 20 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0631/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a licença do promotor de justiça Paulo igor Barra Nasci-
mento;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Óbidos;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 10597/2022 
e documento GEdoc 133990/2022;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a promotora de justiça dUllY SaNaE araÚJo oTaKara para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Óbidos, no pe-
ríodo de 15 a 20/7/2022, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar a promotora de justiça dUllY SaNaE araÚJo oTaKa-
ra para, em atuação conjunta, exercer as atribuições do cargo da pro-
motoria de justiça de Óbidos, nos dias 21 e 22/7/2022, sem prejuízo das 
demais atribuições.
iii - dESiGNar a promotora de justiça EVEliN STaEViE doS SaN-
ToS para, em atuação conjunta, exercer as atribuições do cargo da pro-
motoria de justiça de Óbidos, no período de 17 a 22/7/2022, sem prejuízo 
das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 20 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0722/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo as férias do promotor de justiça fabiano oliveira Gomes 
fernandes;
coNSidEraNdo a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de curionópolis;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob Gedoc nº 
119925, 132497 e 133507/2022 e SiP nº 10212/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça criSTiNE MaGElla corrÊa liMa para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de curionópolis, 
nos dias 6 e 7/6/2022 e no período de 9/6 a 17/7/2022, sem prejuízo das 
demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0723/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo as folgas e férias do promotor de justiça Emerson costa 
de oliveira;
coNSidEraNdo a vacância do 2º cargo da promotoria de justiça de canaã 
dos carajás;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos 1º e 2º cargos da promotoria de justiça 
de canaã dos carajás;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 8044, 
8054, 8618, 8940 e 10375/2022;
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r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem na promotoria de justiça de canaã dos 
carajás as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de 
JUstiÇa PerÍodo

i 1º

Naiara Vidal NoGUEira dias 9 e 10/6/2022 e de 13 a 15/6/2022, 20 a 24/6/2022 
e 27 a 30/6/2022

daNYllo PoMPEU 
colarES de 1º a 26/7/2022

ii 2º

daNiEl MENEZES BarroS dias 9 e 10/6/2022 e de 13 a 15/6/2022, 20 a 24/6/2022 
e 27 a 30/6/2022

criSTiNE MaGElla 
corrÊa liMa atuação conjunta, de 1º/7 a 29/9/2022

BrUNo BEcKEMBaUEr 
SaNcHES daMaScENo oficiar em audiências, de 1º a 24/7/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0724/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos 3º e 5º cargos da Promotoria de Justiça 
de Marabá;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 9812 e 
9768/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça JANE CLEIDE SILVA SOUZA para oficiar 
nas audiências de custódia de atribuição dos 3º e 5º cargos da Promotoria de 
Justiça de Marabá, no dia 27/6/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0725/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de itaituba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 9785/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça ÍTALO COSTA DIAS para oficiar nos au-
tos do procedimento administrativo nº 002243-922/2022, de atribuição 
do 1º cargo da promotoria de justiça de itaituba, no período de 27/6 a 
31/7/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0726/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 8º cargo da promotoria de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10628/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Maria raiMUNda da SilVa TaVa-
RES para oficiar em oitiva designada para o dia 20/7/2022, referente aos 
autos da notícia de fato nº 006768-031/2022, de atribuição do 8º cargo da 
promotoria de justiça de Santarém, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0727/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 

do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 13º cargo da promotoria de justiça de 
Santarém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 10715 
e 10716/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça rENaTa foNSEca dE caMPoS para, sem 
prejuízo das demais atribuições, oficiar em audiências de atribuição do 13º 
cargo da promotoria de justiça de Santarém, referentes aos autos de pro-
cessos e dias indicados:
i – processo nº 0000203-41.2020.8.14.0051, dia 15/7/2022;
ii – processo nº 0009135-23.2017.8.14.0051, dia 18/7/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0728/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 1º cargo da Promotoria de Justiça de Tucuruí;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10048/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça fraNciSco cHarlES PacHEco TEi-
XEIRA e LUIZ ALBERTO ALMEIDA PRESOTTO para oficiar em conjunto com 
a promotora de justiça aliNE JaNUSa TElES MarTiNS nos autos do proce-
dimento investigatório criminal nº 001672-027/2022, de atribuição do 1º 
cargo da promotoria de justiça de Tucuruí, de 5/7/2022 a 4/7/2023, sem 
prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0729/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito dos autos do 8º cargo da promotoria de justiça 
de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 9944/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Maria raiMUNda da SilVa TaVa-
RES para oficiar em conjunto com a promotora de justiça EVELIN STAEVIE 
doS SaNToS nos autos do processo nº 0008627-62.2011.8.14.0051, no 
dia 4/7/2022, de atribuição do 8º cargo da promotoria de justiça de San-
tarém, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0730/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de ipixuna do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10171/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça alaN JoHNNES lira fEiToSa para, sem 
prejuízo de suas atribuições originárias e em regime de mutirão, oficiar em 
processos judiciais e extrajudiciais de atribuição do cargo da promotoria de 
justiça de ipixuna do Pará, no período de 25/7 a 8/8/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0731/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de al-
tamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10477/2022;
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r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS para, 
sem prejuízo de suas atribuições originárias e em regime de mutirão, ofi-
ciar em processos judiciais e extrajudiciais de atribuição do 2º cargo da 
promotoria de justiça de altamira, no período de 8 a 12/8/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0732/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Gurupá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10007/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça carloS fErNaNdo crUZ da Sil-
VA para, em regime de mutirão, oficiar em processos judiciais e extra-
judiciais de atribuição do cargo da promotoria de justiça de Gurupá, no 
período de 25 a 29/7/2022, sem prejuízo de suas atribuições no 3º cargo 
da promotoria de justiça de Breves.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0733/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Gurupá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10362/2022;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a designação dos promotores de justiça daVid 
TErcEiro NUNES PiNHEiro e daNiEl BraGa BoNa para, sem prejuízo 
de suas atribuições originárias e em regime de mutirão, oficiarem em 
processos judiciais e extrajudiciais, físicos e eletrônicos, de atribuição 
do cargo da promotoria de justiça de Medicilândia, no período de 11 a 
15/7/2022, contida na PorTaria nº 0577/2022-MP/SUB-Ji, de 4/7/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0734/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 6º, alínea a, da resolução nº 012/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Medici-
lândia;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10362/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro 
e daNiEl BraGa BoNa para, sem prejuízo de suas atribuições originárias 
e em regime de mutirão, oficiarem em processos judiciais e extrajudiciais, 
físicos e eletrônicos, de atribuição do cargo da promotoria de justiça de 
Medicilândia, no período de 22 a 26/8/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0735/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7836/2022;
r E S o l V E:
rEVoGar, no período de 20 a 29/6/2022, a designação do promotor 
de justiça SaNdro raMoS cHErMoNT para, sem prejuízo das demais 
atribuições, oficiar perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais 
cíveis, contida na PorTaria nº 0123/2022-MP/SUB-Ji, de 30/3/2022.

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0736/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7836/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUri-
NHO para oficiar perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cí-
veis, no período de 20 a 29/6/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0737/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12077/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Socorro dE Maria PErEira GoMES 
DOS SANTOS para oficiar perante as Turmas Recursais dos Juizados Espe-
ciais criminais, no período de 1º/8 a 31/10/2022, sem prejuízo das demais 
atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0738/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo as férias do promotor de justiça Sandro ramos cher-
mont;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 5º cargo da promotoria de justiça de defesa 
do patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7836/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça aldo dE oliVEira BraNdÃo Sai-
fE para exercer na promotoria de justiça de defesa do patrimônio público 
e da moralidade administrativa de Belém, as atribuições do 5º cargo, no 
período de 20 a 29/6/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0739/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do 3º cargo da promotoria de justiça de defesa 
do patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito da promotoria de justiça de defesa do patrimô-
nio público e da moralidade administrativa de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 8205/2022;
r E S o l V E:
i - dESiGNar o promotor de justiça doMiNGoS SáVio alVES dE caM-
PoS para exercer na promotoria de justiça de defesa do patrimônio público 
e da moralidade administrativa de Belém, as atribuições do 3º cargo, no 
período de 31/5 a 30/6/2022, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaN-
ToS para exercer na promotoria de justiça de defesa do patrimônio público 
e da moralidade administrativa de Belém, as atribuições do 3º cargo, no 
período de 1º a 13/7/2022 e a contar de 17/8/2022, sem prejuízo das 
demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 0740/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no projeto “Verão com Justiça”, que ocorrerá nos princi-
pais balneários do estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7903/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça a seguir nominados para, sem preju-
ízo das demais atribuições, oficiarem no projeto Verão com Justiça 2022, 
nos dias, locais e bases indicados:

dia Local Base Promotor(a) de Justiça
9/7/2022

Mosqueiro Praia do chapéu Virado
NaYara SaNToS NEGrÃo

10/7/2022 alaN JoHNNES lira fEiToSa
16 e 

17/7/2022
Salinópolis Praia do atalaia

fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE Sá

23 e 
24/7/2022 Márcio lEal diaS

30 e 
31/7/2022 outeiro Praia Grande daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE 

aZEVEdo

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0741/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do 4º cargo da promotoria de justiça de cas-
tanhal;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de cas-
tanhal;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 9220 e 
9331/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar as promotoras de justiça criSTiNa Maria dE QUEiroZ cola-
rES e SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME para exercerem na promoto-
ria de justiça de castanhal, as atribuições do 4º cargo, no período de 21/6 
a 31/7/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0742/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 3º cargo da promotoria de justiça de direitos 
constitucionais fundamentais e dos direitos humanos de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10501/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça adriaNa PaSSoS fErrEira para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer na pro-
motoria de justiça de direitos constitucionais fundamentais e dos direi-
tos humanos de Belém, as atribuições do 3º cargo, no período de 14/7 a 
12/10/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0743/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Garrafão do Norte;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Garrafão 
do Norte;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 9737/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça aMaNda lUciaNa SalES loBaTo para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Garrafão do 
Norte, no período de 1º/7 a 29/9/2022, sem prejuízo das demais atribui-
ções.

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0744/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Benevides;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 9495/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça ViViaNa doS SaNToS coUTo dEla-
QUiS PErEZ para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação con-
junta, exercer na promotoria de justiça de Benevides, as atribuições do 1º 
cargo, no período de 30/6 a 28/8/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0745/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do 3º cargo da promotoria de justiça de Breves;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 3º cargo da promotoria de justiça de Breves;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10546/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça rodriGo SilVa VaScoNcEloS para 
exercer na promotoria de justiça de Breves, as atribuições do 3º cargo, no 
período de 1º/8 a 29/9/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0746/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de direitos huma-
nos, controle externo da atividade policial e do tribunal do júri de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10315/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça aNdrESSa Érica áVila PiNHEi-
ro para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjun-
ta, exercer na promotoria de justiça de direitos humanos, controle externo 
da atividade policial e do tribunal do júri de ananindeua, as atribuições do 
2º cargo, no período de 30/7 a 29/9/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0747/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que só excepcionalmente, o promotor de justiça pode 
exercer suas atribuições em promotoria de justiça da qual for titular;
CONSIDERANDO que as circunstâncias narradas no expediente justificam 
tal medida excepcional;
coNSidEraNdo as férias do promotor de justiça Quintino farias da costa Júnior
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de meio 
ambiente, patrimônio cultural, habitação, urbanismo, consumidor, funda-
ções e entidades de interesse social de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 2731, 
7798 e 9100/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça arliNdo JorGE caBral JÚNior para 
exercer na promotoria de justiça de meio ambiente, patrimônio cultural, 
habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades de interesse so-
cial de ananindeua, as atribuições do 1º cargo, nos períodos indicados:
i - de 1º a 20/6/2022, sem prejuízo das demais atribuições na promotoria 
de justiça de Marituba;
ii - de 21/6 a 30/7/2022, com prejuízo de sua titularidade.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 0774/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça Jeanne Maria 
farias de oliveira, adriana Passos ferreira, Márcio de almeida farias, Bruno 
Beckembauer Sanches damasceno, liliane carvalho rodrigues de oliveira, 
dirk costa de Mattos Júnior e José ilton lima Moreira Júnior;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça alan Johnnes lira fei-
tosa no município de Belém;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a 
região administrativa Tocantins;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 17727, 
18082, 18948, 18981, 19212 e 19216/2021, 284, 1149, 1776, 2065, 
2745, 3526, 5444 e 6180/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Tocantins, 
nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo
ProMotoria de JUstiÇa de aBaetetUBa

i 3º JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo 
NoBrE de 14 a 18/2/2022 e 7 a 14/4/2022

ii 5º GErSoN daNiEl SilVa da 
SilVEira de 1º/12/2021 a 28/1/2022

JUiZado esPeciaL criMiNaL de aBaetetUBa

iii -

GErSoN daNiEl SilVa da 
SilVEira de 1º a 17/12/2021

GErSoN daNiEl SilVa da 
SilVEira de 7 a 31/1/2022

GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa 
frEirE de 1º a 25/2/2022 

JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo 
NoBrE de 3/3 a 29/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de acarÁ
iV - adriaNa PaSSoS fErrEira atuação conjunta, de 15/12/2021 a 5/2/2022

ProMotoria de JUstiÇa de BaiÃo

V - JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo 
NoBrE de 7/1 a 5/2/2022

ProMotoria de JUstiÇa de caMetÁ

Vi 1º Márcio dE alMEida fariaS atuação conjunta, de 26/11/2021 a 6/1/2022 e 
7/2 a 6/6/2022

ProMotoria de JUstiÇa de MocaJUBa

Vii - BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES 
daMaScENo de 18/4 a 17/5/2022

ProMotoria de JUstiÇa de MoJU

Viii 1º liliaNE carValHo rodriGUES 
dE oliVEira de 23 a 25/3/2022

iX 2º BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES 
daMaScENo de 21 a 26/2/2022

Promotoria de justiça de Tailândia

X 1º e 2º dirK coSTa dE MaTToS JÚNior de 10/1 a 3/2/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0775/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Baião e 
do 3º cargo da promotoria de justiça de Barcarena;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça dirk costa de 
Mattos Júnior, Bruno Beckembauer Sanches damasceno, adriana Passos 
ferreira e louise rejane de araújo Silva Severino;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça alan Johnnes lira fei-
tosa no município de Belém;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a 
região administrativa Tocantins;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 5637, 
6080, 6082, 6626, 7395, 7935, 7937, 8069, 8335, 8602, 9355, 9596, 
9615, 9635, 9697, 9808, 10359, 10374, 10440, 10481, 10665, 10676 e 
10965/2022;

r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Tocantins, 
nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo
ProMotoria de JUstiÇa de aBaetetUBa

i 3º JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo 
NoBrE

de 21 a 24/6/2022, 27/6 a 1º/7/2022 e 6 a 
8/7/2022

JUiZado esPeciaL criMiNaL de aBaetetUBa

ii -
JEaNNE Maria fariaS dE oliVEira de 2/5 a 30/6/2022
GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa 

frEirE de 1º a 29/7/2022

ProMotoria de JUstiÇa de BarcareNa

iii 1º

JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo 
NoBrE de 4 a 9/7/2022

dirK coSTa dE MaTToS JÚNior de 10 a 17/7/2022
GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa 

frEirE de 18/7 a 2/8/2022

iV 2º
JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo 

NoBrE de 4 a 9/7/2022 e 18/7 a 2/8/2022

dirK coSTa dE MaTToS JÚNior de 10 a 17/7/2022

V 3º JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo 
NoBrE de 21/6 a 19/8/2022

ProMotoria de JUstiÇa de BaiÃo

Vi -

BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES 
daMaScENo de 30/5 a 24/7/2022 e 30/7 a 26/9/2022

liliaNE carValHo rodriGUES dE 
oliVEira de 25 a 29/7/2022

ProMotoria de JUstiÇa de caMetÁ
Vii 1º iSaac SacraMENTo da SilVa dia 13/7/2022

ProMotoria de JUstiÇa de MocaJUBa

Viii - JoSÉ ilToN liMa MorEira JÚNior
de 11 a 13/5/2022

oficiar em audiências, dias 1º e 2/6, 20, 21, 27 
e 28/7/2022

ProMotoria de JUstiÇa de MoJU

iX 1º liliaNE carValHo rodriGUES dE 
oliVEira de 11 a 13/5/2022 e 25 a 29/7/2022

ProMotoria de JUstiÇa de taiLÂNdia

X 1º e 2º
dirK coSTa dE MaTToS JÚNior oficiar em audiências, dias 18 e 19/5/2022

NaYara SaNToS NEGrÃo oficiar em audiências, dias 6 e 8/6/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0776/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça Sintia Nonata 
Neves de Quintanilha Bibas Maradei, ioná Silva de Sousa Nunes, Sílvia 
Branches Simões, Nicolau antonio donadio crispino, rosilene de fátima 
lourinho dos Santos, Viviane Veras de Paula couto e Milton luís lobo de 
Menezes;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito dos cargos da promotoria de justiça da infância 
e juventude de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
19081/2021, 56, 547, 602, 866, 1112, 2718, 3351, 3689, 4435, 5648, 
7219, 9188, 9790, 9798, 9799, 10346, 10602 e 10603/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo das 
demais atribuições, exercerem na promotoria de justiça da infância e juventude 
de Belém, as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor de JUstiÇa PerÍodo
i 1º ioNá SilVa dE SoUSa NUNES dias 12 e 13/5/2022 e de 7 a 19/7/2022

ii 2º
SiNTia NoNaTa NEVES dE QUiNTaNilHa 

BiBaS MaradEi
de 16/1 a 4/2/2022, de 23 a 26/3/2022
atuação conjunta, de 28 a 30/4/2022

ioNá SilVa dE SoUSa NUNES de 18 a 27/7/2022

iii 3º SiNTia NoNaTa NEVES dE QUiNTaNilHa 
BiBaS MaradEi de 10 a 23/1/2022

iV 4º ViViaNE VEraS dE PaUla coUTo de 14 a 20/7/2022
V 5º ViViaNE VEraS dE PaUla coUTo de 12 a 19/4/2022 e 4/7 a 2/8/2022

Vi 6º NicolaU aNToNio doNadio criSPiNo de 14 a 20/12/2021, 23 a 25/3/2022 e 13 
a 26/6/2022
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Vii 9º NadilSoN PorTilHo GoMES de 7/1 a 5/2/2022 e 15/7 a 13/8/2022
Viii 10º MilToN lUiS loBo dE MENEZES oficiar em audiências, de 23 a 25/3/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0777/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça Myrna Gou-
veia dos Santos, Eliézer Monteiro lopes, Sumaya Saady Morhy Pereira, 
alexandre Batista dos Santos couto Neto, claudomiro lobato de Miran-
da, Maria de Nazaré abbade Pereira, ivelise Pinheiro Pinto, Maria de Belém 
Santos, Sávio rui Brabo de araújo, Maurício almeida Guerreiro de figuei-
redo, José Maria costa lima Júnior e amélia Satomi igarashi;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça cíveis de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 14619, 
17890, 18550, 18792, 18796 e 19245/2021, 628, 2072, 2709, 2833, 
4232, 4341, 4899, 5128, 6049, 6289, 6741, 6986, 7604, 8291, 9859, 
10043 e 10398/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem nas promotorias de justiça cíveis de 
Belém, as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor de JUstiÇa PerÍodo

ProMotoria de JUstiÇa de FaMÍLia

i 1º EliÉZEr MoNTEiro loPES de 18/4 a 17/5/2022

ii 2º SUMaYa SaadY MorHY PErEira de 11/7 a 9/8/2022

iii 4º
iVEliSE PiNHEiro PiNTo de 2 a 17/12/2021

alEXaNdrE BaTiSTa doS SaNToS 
coUTo NETo de 16 a 26/5/2022

iV 5º

JoSÉ Maria coSTa liMa JÚNior de 14 a 25/12/2021

EliÉZEr MoNTEiro loPES oficiar em audiências, dia 24/3/2022

claUdoMiro loBaTo dE MiraNda de 13 a 26/6/2022

V 6º Maria dE NaZarÉ aBBadE PErEira de 14 a 17/12/2021 e dias 7 e 8/3/2022

Vi 7º ErNESTiNo rooSEVElT SilVa 
PaNToJa

de 7/1 a 5/2/2022, 25/4 a 4/5/2022 e 26 a 
28/7/2022

Vii 8º alEXaNdrE BaTiSTa doS SaNToS 
coUTo NETo de 13/7 a 11/8/2022

Viii 9º ErNESTiNo rooSEVElT SilVa 
PaNToJa de 6 a 31/7/2022

ProMotoria de JUstiÇa de ÓrFÃos, iNterditos e 
iNcaPaZes

iX 1º JoSÉ Maria coSTa liMa JÚNior de 18 a 24/1/2022

X 2º Maria do Socorro PaMPloNa 
loBaTo

dias 7 e 17/1/2022 e 11 e 12/7/2022, e de 10 
a 14/1/2022, 23 a 26/3/2022, 6 a 8/7/2022 e 

18 a 29/7/2022

ProMotoria de JUstiÇa de reGistros PÚBLicos, 
resÍdUos e casaMeNtos

Xi 2º JoÃo GUalBErTo doS SaNToS 
SilVa

de 24/1 a 22/2/2022, 9 a 20/2/2022, 23/2 a 
7/3/2022 e 18/7 a 16/8/2022

ProMotoria de JUstiÇa de tUteLa das FUNdaÇÕes 
PriVadas, associaÇÕes de iNteresse sociaL, FaLÊNcia e 

recUPeraÇÃo JUdiciaL e eXtraJUdiciaL

Xii 1º HElENa Maria oliVEira MUNiZ 
GoMES

de 13 a 17/12/2021 e 6 a 12/4/2022 e dia 
17/5/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0778/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça agar da costa 
Jurema e rosângela chagas de Nazaré;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos cargos da promotoria de justiça de ações 
constitucionais e fazenda pública de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 7807, 
10325 e 10594/2022;

r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuí-
zo das demais atribuições, exercerem na promotoria de justiça de ações 
constitucionais e fazenda pública de Belém, as atribuições dos seguintes 
cargos, nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor de JUstiÇa PerÍodo

i 4º oiraMa ValENTE SaNToS BraBo 
rodriGUES de 20/5 a 3/6/2022

ii 5º Maria dE NaZarÉ doS SaNToS corrÊa de 4/7 a 31/8/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0779/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça alexandre 
Marcus fonseca Tourinho, José Godofredo Pires dos Santos, domingos Sá-
vio alves de campos, rodier Barata ataíde, Sandro ramos chermont e 
aldo de oliveira Brandão Saife;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos cargos da promotoria de justiça de defesa 
do patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
19158/2021, 311, 738, 739, 867, 956, 2715, 2736, 2761, 9740 e 10433/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem na promotoria de justiça de defesa do 
patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém, as atribuições 
dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor de JUstiÇa PerÍodo

i 1º
SaNdro raMoS cHErMoNT de 19 a 21/1/2022

rodiEr BaraTa aTaÍdE de 24 a 26/1/2022

ii 2º

SaNdro raMoS cHErMoNT de 10 a 19/1/2022 e dia 18/7/2022
doMiNGoS SáVio alVES dE 

caMPoS de 24 a 27/1/2022 e 23 a 25/3/2022

rodiEr BaraTa aTaÍdE dias 14 e 15/7/2022
aldo dE oliVEira BraNdÃo 

SaifE de 19/7 a 16/8/2022

iii 3º

rodiEr BaraTa aTaÍdE dias 14 e 15/7/2022 e de 10 a 18/1/2022 e 18/7 a 
16/8/2022

doMiNGoS SáVio alVES dE 
caMPoS de 30/5 a 30/6/2022

JoSÉ GodofrEdo PirES doS 
SaNToS de 1º a 13/7/2022

iV 4º JoSÉ GodofrEdo PirES doS 
SaNToS 25/4 a 15/5/2022

V 5º aldo dE oliVEira BraNdÃo 
SaifE de 24/1 a 2/2/2022 e 20 a 29/6/2022

Vi 6º
alEXaNdrE MarcUS foNSEca 

ToUriNHo
dias 17, 18, 22 e 23/1 e 18/7/2022 e de 28 a 

30/3/2022 e 4 a 15/7/2022
rodiEr BaraTa aTaÍdE de 19 a 21/1/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0780/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça adriana de 
lourdes Mota Simões colares, Nilton Gurjão das chagas, Elaine carvalho 
castelo Branco, raimundo de Jesus coelho de Moraes, domingos Sávio al-
ves de campos, leane Barros fiúza de Mello, fabia de Melo-fournier, Maria 
da Penha de Mattos Buchacra araújo, frederico antonio lima de oliveira, 
Joana chagas coutinho e firmino araújo de Matos;
coNSidEraNdo a vacância do 2º cargo da promotoria de justiça de direi-
tos constitucionais fundamentais e dos direitos humanos de Belém e do 3º 
cargo da promotoria de justiça de defesa das pessoas com deficiência e dos 
idosos e acidentes de trabalho de Belém;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça de defesa 
comunitária, da cidadania, dos direitos constitucionais fundamentais e dos 
direitos humanos de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
18179/2021, 687, 694, 1254, 1368, 3181, 4535, 6687, 7907, 8428, 9534, 
9647, 9648, 10250, 10703/2022;
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r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem nas promotorias de justiça de defesa 
comunitária, da cidadania, dos direitos constitucionais fundamentais e dos 
direitos humanos de Belém, as atribuições dos seguintes cargos, nos pe-
ríodos indicados:

iteM carGo ProMotor de JUstiÇa PerÍodo
ProMotoria de JUstiÇa do coNsUMidor

i 1º
JoaNa cHaGaS coUTiNHo de 13 a 15/12/2021

frEdErico aNToNio liMa dE 
oliVEira

atuação conjunta, 12 a 17/7/2022 e 22 a 
26/7/2022

ii 2º
JoaNa cHaGaS coUTiNHo de 22 a 26/6/2022

rEGiaNE BriTo coElHo 
oZaNaN de 27/6 a 11/7/2022

iii 3º

rEGiaNE BriTo coElHo 
oZaNaN de 27/6 a 11/7/2022

frEdErico aNToNio liMa dE 
oliVEira de 12 a 26/7/2022

ProMotoria de JUstiÇa de deFesa das Pessoas coM 
deFiciÊNcia e dos idosos e de acideNtes de traBaLHo

iV 2º

ElaiNE carValHo caSTElo 
BraNco

de 29/11 a 12/12/2021 e 5 a 10/5/2022 e dias 
3 e 4/3/2022

rEGiaNE BriTo coElHo 
oZaNaN de 25 a 29/7/2022

V 3º

adriaNa dE loUrdES MoTa 
SiMÕES colarES

de 28/1 a 1º/2/2022, 11/3 a 1º/4/2022, 19 a 
26/4/2022 e 25 a 31/5/2022

Socorro dE Maria PErEira 
GoMES doS SaNToS a contar de 24/6/2022

ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cULtUraL e HaBitaÇÃo e UrBaNisMo

Vi 2º

raiMUNdo dE JESUS coElHo 
dE MoraES

dia 19/1/2022 e de 27/1 a 2/2/2022 e 18 a 
26/5/2022

BENEdiTo WilSoN corrEa 
dE Sá de 20 a 26/1/2022

Vii 3ª

BENEdiTo WilSoN corrEa 
dE Sá de 20 a 26/1/2022

doMiNGoS SáVio alVES dE 
caMPoS de 11 a 17/7/2022

NilToN GUrJÃo daS cHaGaS de 18/7 a 9/8/2022 

Viii 4º BENEdiTo WilSoN corrEa 
dE Sá de 18/7 a 16/8/2022

ProMotoria de JUstiÇa de direitos coNstitUcioNais 
FUNdaMeNtais e dos direitos HUMaNos

iX 1º
faBia dE MElo-foUrNiEr de 16 a 23/1/2022 e 26/1 a 4/2/2022

Maria da PENHa dE MaTToS 
BUcHacra araÚJo de 23 a 26/3/2022

X 2º
Maria da PENHa dE MaTToS 

BUcHacra araÚJo dia 28/3/2022

faBia dE MElo-foUrNiEr de 25/7 a 7/8/2022

Xi 3º Maria da PENHa dE MaTToS 
BUcHacra araÚJo dia 28/3/2022

Xii 4º ioNá SilVa dE SoUSa NUNES de 14 a 17/2/2022 e 30/5 a 9/6/2022
ProMotoria de JUstiÇa de deFesa do cidadÃo e da 

coMUNidade

Xiii - Socorro dE Maria PErEira 
GoMES doS SaNToS de 4/7 a 2/8/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0781/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça darlene ro-
drigues Moreira, Sandro Garcia de castro, franklin lobato Prado e Ângela 
Maria Balieiro Queiroz;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito dos cargos da promotoria de justiça de violência 
doméstica e familiar contra a mulher de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 625, 
1062, 2683, 2816, 3389, 5646, 6875 e 9889/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem na promotoria de justiça de violência 
doméstica e familiar contra a mulher de Belém, as atribuições dos seguin-
tes cargos, nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor de JUstiÇa PerÍodo

i 1º
SaNdro Garcia dE caSTro dias 18 e 19/1/2022, de 20 a 25/1/2022 e 11/4 

a 30/5/2022
MariEla corrEa HaGE de 20 a 28/7/2022

ii 2º

fraNKliN loBaTo Prado oficiar em processos, de 8 a 17/3/2022
cEZar aUGUSTo doS SaNToS 

MoTTa oficiar em audiências, de 8 a 11/3/2022

darlENE rodriGUES MorEira oficiar em audiências, de 12 a 17/3/2022

iii 3º
SaNdro Garcia dE caSTro de 23 a 25/3/2022

iVaNilSoN PaUlo corrÊa raiol de 1º a 4/7/2022
daNiEl MENEZES BarroS de 5 a 30/7/2022 

iV 4º SaNdro Garcia dE caSTro de 1º a 30/7/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0782/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Mosqueiro;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 1366 e 
3478/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça alaN JoHNNES lira fEiToSa para exer-
cer na promotoria de justiça de Mosqueiro, as atribuições do 2º cargo, nos 
períodos de 30/11 a 17/12/2021, 2 a 21/2/2022 e 23 a 25/3/2022, sem 
prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0783/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça lauro francis-
co da Silva freitas Júnior, daniela Souza filho Moura, Mário Sampaio Netto 
chermont, José Nazareno Barros andré, Mauro José Mendes de almeida, 
Sinara lopes lima de Bruyne, daniel Henrique Queiroz de azevedo e José 
Edvaldo Pereira Sales;
coNSidEraNdo a vacância do 1º cargo da promotoria de justiça criminal 
de icoaraci e dos 1º e 2º cargos da promotoria de justiça cível e de defesa 
comunitária e cidadania de icoaraci;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça de icoaraci;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 11857, 
12375, 14228, 14229, 14572, 14970, 15432, 15585, 15958, 15990, 
16337, 16543, 16750, 17282 e 18702/2021, 363, 1394, 2632, 2995, 
3195, 3306, 3996, 4370, 5133, 5566 e 8626/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem nas promotorias de justiça de icoaraci, 
as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor de JUstiÇa PerÍodo
ProMotoria de JUstiÇa criMiNaL

i 1º

JoSÉ NaZarENo BarroS 
aNdrÉ dias 29 e 30/9/2021 e 3 e 4/3/2022

JÚlio cÉSar SoUSa 
coSTa de 1º/10 a 30/11/2021 e 21/1 a 20/3/2022

JaYME fErrEira BaSToS 
filHo de 1º/12/2021 a 20/1/2022

NEY TaPaJÓS fErrEira 
fraNco de 22/3 a 29/5/2022

ii 2º

JoSÉ NaZarENo BarroS 
aNdrÉ

oficiar em audiências, dias 8 e 9/9/2021
oficiar em processos, de 28/9/2021 a 22/5/2022

JÚlio cÉSar SoUSa 
coSTa oficiar em processos, de 20 a 27/10/2021

MaUro JoSÉ MENdES dE 
alMEida oficiar em audiências, dias 3 e 4/2/2022

SiNara loPES liMa dE 
BrUYNE oficiar em audiências, dia 30/3/2022

SaNdro Garcia dE 
caSTro oficiar em processos, de 19 a 31/3/2022
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iii 3º

JoSÉ NaZarENo BarroS 
aNdrÉ

oficiar em processos, dias 8, 9 e 30/9/2021, 1º, 13 e 
14/10/2021

MaUro JoSÉ MENdES dE 
alMEida

oficiar em audiências, dias 8 e 9/9/2021, 13, 14, 27 e 
28/10/2021,

3 e 4/2/2022, 29 e 30/3/2022, 19 e 20/4/2022, 30/9/2021 
e 1º/10/2021 e de 3 a 5/11/2021, 22/11 a 10/12/2021 e 25 

a 28/4/2022
dias 8 e 9/3/2022

SaNdro Garcia dE 
caSTro

oficiar em processos, de 27/10 a 5/11/2021, 22/11 a 
11/12/2021,

19 a 28/4/2022 e dias 3 e 4/2/2022, 29 e 30/3/2022

iV 4º JÚlio cÉSar SoUSa 
coSTa

de 20 a 27/10/2021
oficiar em processos, de 17 a 31/3/2022

V 5º Mário SaMPaio NETTo 
cHErMoNT oficiar em processos, de 23 e 25/3/2022

ProMotoria de JUstiÇa cÍVeL e de deFesa coMUNitÁria 
e cidadaNia

Vi 1º

SiNara loPES liMa dE 
BrUYNE oficiar em processos, de 27/8/2021 a 15/3/2022

JoSÉ NaZarENo BarroS 
aNdrÉ oficiar em audiências, de 27/8/2021 a 16/3/2022

JÚlio cÉSar SoUSa 
coSTa dia 20/10/2021

daNiEl HENriQUE QUEi-
roZ dE aZEVEdo dias 28 e 29/3/2022

Vii 2º

JoSÉ NaZarENo BarroS 
aNdrÉ oficiar em processos, dias 18 e 19/10/2021

JÚlio cÉSar SoUSa 
coSTa oficiar em processos, dia 20/10/2021

JoSÉ NaZarENo BarroS 
aNdrÉ

oficiar em processos, de 10 a 14/1/2022 e 1º a 29/4/2022
e dias 17 e 18/1/2022

daNiEl HENriQUE QUEi-
roZ dE aZEVEdo dias 28 e 29/3/2022

SiNara loPES liMa dE 
BrUYNE oficiar em processos, de 31/3 a 29/4/2022

Viii 4º JoSÉ EdValdo PErEira 
SalES dias 4, 5 e 8/11/2021 e de 23 a 25/3/2022

iX 5º

SiNara loPES liMa dE 
BrUYNE oficiar em audiências, de 1º/9/2021 a 3/7/2022

JoSÉ NaZarENo BarroS 
aNdrÉ oficiar em audiências, dias 18 e 19/10/2021

JÚlio cÉSar SoUSa 
coSTa oficiar em audiências, dia 20/10/2021

daNiEl HENriQUE QUEi-
roZ dE aZEVEdo oficiar em audiências, dias 28 e 29/3/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0784/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça Paulo ricardo 
de Souza Bezerra, amarildo da Silva Guerra, ana carolina Vilhena Gonçal-
ves, Vyllya costa Barra Sereni, arnaldo célio da costa azevedo, Evandro 
de aguiar ribeiro, Vânia campos de Pinho, alessandra rebelo clos, fábia 
Mussi de oliveira lima, Priscilla Tereza de araújo costa Moreira, léa cris-
tina Mouzinho da rocha, Patrícia de fátima de carvalho araújo e Eduardo 
José falesi do Nascimento;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça de ana-
nindeua;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 13127, 
13280, 16330, 16336, 16370, 16960, 17733, 17995, 18537 e 18927/2021, 
176, 353, 355, 485, 1035, 1165, 1245, 1247, 1274, 1280, 1765, 2290, 
2676, 2801, 3097, 3594, 3752, 3821, 3913, 4444, 4480, 4638, 4731, 
4882, 5080, 5489, 5768, 5996 e 6035/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem nas promotorias de justiça de ananin-
deua, as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor de JUstiÇa PerÍodo
ProMotoria de JUstiÇa criMiNaL

i 1º arNaldo cÉlio da coSTa 
aZEVEdo de 17/1 a 15/2/2022

ii 2º

aNa caroliNa VilHENa 
GoNÇalVES de 1º a 30/3/2022

EdUardo JoSE falESi do 
NaSciMENTo

atuação conjunta, de 10 a 22/3/2022 e 26 a 
31/3/2022

iii 3º
PriScilla TErEZa dE araÚJo 

coSTa MorEira dias 27 e 28/1/2022

aMarildo da SilVa GUErra de 31/1 a 11/2/2022, 25 a 29/4/2022
ProMotoria de JUstiÇa cÍVeL

iV 1º
liZETE dE liMa NaSciMENTo de 14 a 16/12/2021
alESSaNdra rEBElo cloS dia 17/2/2022

V 2º

EdUardo JoSE falESi do 
NaSciMENTo dias 1º e 2/12/2021

VÂNia caMPoS dE PiNHo de 3 a 13/12/2021, 20 a 26/4/2022
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carVa-

lHo araÚJo de 14 a 17/12/2021

lÉa criSTiNa MoUZiNHo da 
rocHa dias 3 e 4/3/2022

Vi 3º
PriScilla TErEZa dE araÚJo 

coSTa MorEira dias 27 e 28/1/2022

JÚlio cÉSar SoUSa coSTa de 23 a 25/3/2022
ProMotoria de JUstiÇa da iNFÂNcia e JUVeNtUde

Vii 1º

lÉa criSTiNa MoUZiNHo da 
rocHa dias 16 e 17/12/2021 e de 10 a 26/1/2022

EdUardo JoSE falESi do 
NaSciMENTo de 1º a 7/2/2022 e dia 11/2/2022

fáBia MUSSi dE oliVEira liMa de 23 a 25/3/2022

Viii 2º
PriScilla TErEZa dE araÚJo 

coSTa MorEira dias 27 e 28/1/2022

JÚlio cÉSar SoUSa coSTa de 23 a 25/3/2022

iX 3º

PaTrÍcia dE fáTiMa dE carVa-
lHo araÚJo

dias 17 e 18/3/2022 e de 26/3 a 6/4/2022, 11 a 
13/4/2022, 17 a 24/4/2022

laÉrcio GUilHErMiNo dE 
aBrEU de 23 a 25/3/2022

X 4º alESSaNdra rEBElo cloS de 23 a 25/3/2022
ProMotoria de JUstiÇa de direitos HUMaNos, coNtroLe 

eXterNo da atiVidade PoLiciaL, triBUNaL do JÚri
Xi 2º daNiEl MENEZES BarroS de 23 a 25/3/2022, dias 7, 8, 11/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de direitos coNstitUcioNais 
FUNdaMeNtais, deFesa do PatriMÔNio PÚBLico e da 

MoraLidade adMiNistratiVa

Xii 1º JÚlio cÉSar SoUSa coSTa
de 1º a 3/12/2021 e dias 6, 7, 9/12/2021, 

7/1/2022
e de 10 a 13/1/2022, 

Xiii 2º fáBia MUSSi dE oliVEira liMa dias 3 e 4/3/2022
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 

cULtUraL, HaBitaÇÃo, UrBaNisMo, coNsUMidor, 
FUNdaÇÕes e eNtidades de iNteresse sociaL

XiV 2º JÚlio cÉSar SoUSa coSTa
 atuação conjunta, de 5 a 24/2/2022, 1º a 

31/3/2022
de 1º a 30/4/2022

Vara do JUiZado esPeciaL criMiNaL de aNaNiNdeUa

XV -

liZETE dE liMa NaSciMENTo de 1º a 17/12/2021, 7/1 a 25/2/2022, 3/3 a 
29/4/2022

fáBia MUSSi dE oliVEira liMa de 10 a 17/12/2021, 14/1 a 25/2/2022, 3/3 a 
29/4/2022

PaTrÍcia dE fáTiMa dE carVa-
lHo araÚJo

de 1º a 17/12/2021, 7/1 a 25/2/2022, 3/3 a 
29/4/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0785/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 5079/2022;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 1º/4/2022, a designação do promotor de justiça 
QUiNTiNo fariaS da coSTa JÚNior para, sem prejuízo das demais 
atribuições, exercer na promotoria de justiça de meio ambiente, patrimônio 
cultural, habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades de 
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interesse social de ananindeua, as atribuições do 2º cargo, contida na 
PorTaria nº 1141/2021-MP/SUB-Ji, de 17/11/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0786/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça laércio Gui-
lhermino de abreu, Mariela correa Hage, Eliane cristina Pinto Moreira, José 
augusto Nogueira Sarmento, rodrigo aquino Silva;
coNSidEraNdo a vacância dos 3º e 6º cargos da promotoria de justiça 
de Marituba;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos cargos da promotoria de justiça de Ma-
rituba;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 12866, 
13802, 14435, 14526, 18873 e 19209/2021, 206, 3725, 3855, 6247, 
6968, 7139, 8051, 9325, 9361, 9999, 10220, 10221 e 10705/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos da 
promotoria de justiça de Marituba, nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de 
JUstiÇa PerÍodo

ProMotoria de JUstiÇa de MaritUBa
i 1º MariEla corrÊa HaGE de 13 a 15/7/2022

ii 2º laÉrcio GUilHErMiNo dE 
aBrEU

de 3 a 11/11/2021, 10 a 13/1/2022 e 27/6 a 
1º/7/2022

iii 3º

EliaNE criSTiNa PiNTo 
MorEira dia 16/9/2021 e de 18 a 24/9/2021

PriScilla TErEZa dE araÚ-
Jo coSTa MorEira dia 17/9/2021 e de 27 a 30/9/2021

JoSÉ aUGUSTo NoGUEira 
SarMENTo de 7 a 16/1/2022

MariEla corrÊa HaGE de 17 a 21/1/2022
rodriGo aQUiNo SilVa de 22/1 a 5/2/2022

iV 4º

MÔNica criSTiNa GoNÇal-
VES MElo da rocHa de 15 a 17/9/2021 e dias 20 e 21/9/2021

rodriGo aQUiNo SilVa de 18 a 21/1/2022, 24 a 27/1/2022 e dias 29 e 
30/6/2022

aNdrÉ caValcaNTi dE 
oliVEira de 1º a 13/7/2022

V 5º

PriScilla TErEZa dE araÚ-
Jo coSTa MorEira dia 17/9/2021 

arliNdo JorGE caBral 
JÚNior

de 25 a 28/10/2021, 11 a 14/3/2022, 16 a 19/5/2022 
e

27/5 a 3/6/2022 e dias 19 e 20/4/2022
laÉrcio GUilHErMiNo dE 

aBrEU de 7 a 27/1/2022 e dias 17 e 18/2/2022

Érica alMEida dE SoUSa de 11 a 28/7/2022

Vi 6º

JoSÉ aUGUSTo NoGUEira 
SarMENTo

dias 27 e 28/10/2021 e de 10 a 15/1/2022, 7 a 
11/3/2022 e 16 a 30/7/2022

aNdrÉ caValcaNTi dE 
oliVEira de 1º a 15/7/2022

JUiZado esPeciaL criMiNaL de MaritUBa

Vii -

laÉrcio GUilHErMiNo dE 
aBrEU de 1º a 30/9/2021, 1º a 17/12/2021 e 1º a 29/4/2022

arliNdo JorGE caBral 
JÚNior de 1º a 28/10/2021 e 3 a 31/3/2022

JoSÉ aUGUSTo NoGUEira 
SarMENTo

de 3 a 30/11/2021, 10 a 14/1/2022, 1º a 25/2/2022 
e 2 a 31/5/2022

rodriGo aQUiNo SilVa dia 7/1/2022 e de 17 a 31/1/2022 e 1º a 30/6/2022
Érica alMEida dE SoUSa de 1º a 29/7/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0787/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça aline Janusa 

Teles Martins, luiz alberto almeida Presotto, francisco charles Pacheco 
Teixeira, carlos alberto fonseca lopes, Thais rodrigues cruz Tomaz e Ju-
liana freitas dos reis;
coNSidEraNdo a vacância dos cargos das promotorias de justiça de Breu 
Branco e Pacajá;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça que 
compõem a região administrativa Sudeste iii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 14415, 
14613, 14873, 14889, 15512, 16198, 17110, 17329, 17527 e 19219/2021, 
1070, 1462, 1539, 1540, 2471, 3765, 3865, 4235, 4414, 4424, 4801, 
5318, 5465, 6079, 6223, 7049, 7054, 9200 e 9421/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Sudeste iii, 
nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo
ProMotoria de JUstiÇa de tUcUrUÍ

i 1º
lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo de 6 a 10/12/2021 e 13 a 17/12/2021 e dia 

13/4/2022
fraNciSco cHarlES PacHEco 

TEiXEira de 21 a 25/3/2022

ii 2º
fraNciSco cHarlES PacHEco 

TEiXEira de 10/1 a 8/2/2022

aliNE JaNUSa TElES MarTiNS dias 7 e 8/7/2022 e de 11 a 15/7/2022
iii 3º aliNE JaNUSa TElES MarTiNS de 16 a 19/11/2021

Vara do JUiZado esPeciaL cÍVeL e criMiNaL de tUcUrUÍ

iV -
aliNE JaNUSa TElES MarTiNS de 1º/10/2021 a 31/1/2022, 1º a 8/2/2022, 

10/6 a 10/10/2022

lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo de 6 a 10/12/2021, 13 a 17/12/2021, 9/2 
a 9/6/2022

ProMotoria de JUstiÇa de BreU BraNco

V -
fraNciSco cHarlES PacHEco 

TEiXEira
de 16/10 a 15/11/2021 e 20/11/2021 a 

19/9/2022
aliNE JaNUSa TElES MarTiNS de 16 a 19/11/2021

ProMotoria de JUstiÇa de GoiaNÉsia do ParÁ

Vi -

fraNciSco cHarlES PacHEco 
TEiXEira

de 23/2 a 19/3/2022, 21 a 26/3/2022 e dias 
8, 11, 12 e 13/4/2022

PaolMa SaKalEM atuação conjunta, dia 5/4/2022
aliNE cUNHa da SilVa dias 14 e 15/7/2022

ProMotoria de JUstiÇa de NoVo rePartiMeNto
Vii - aliNE cUNHa da SilVa dias 13 e 14/7/2022

ProMotoria de JUstiÇa de PacaJÁ

Viii -

aliNE cUNHa da SilVa de 8/10 a 18/11/2021, 11/4 a 1º/5/2022

GErSoN alBErTo dE fraNÇa
de 19/11/2021 a 10/4/2022

atuação conjunta, de 11/4 a 25/5/2022
THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ em regime de mutirão, de 8 a 22/11/2021

JUliaNa frEiTaS doS rEiS em regime de mutirão, de 8 a 22/11/2021

THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ
atuação conjunta, dia 1º/5/2022

de 2 a 31/5/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0788/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça danyllo Pompeu 
colares, cristina Maria de Queiroz colares, Maria José Vieira de carvalho cunha, 
ione Missae da Silva Nakamura, Tatiana ferreira Granhen, Mônica cristina Gon-
çalves Melo da rocha, lívia Tripac Miléo câmara, rui Barbosa lamim, Márcio leal 
dias, Thiago Takada Pereira, Marilúcia Santos Sales e Hélio rubens Pinho Pereira;
coNSidEraNdo a vacância dos 1º e 5º cargos da promotoria de justiça de 
castanhal e do cargo da promotoria de justiça de São caetano de odivelas;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a 
região administrativa Nordeste i;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 14752, 
15058, 15281, 15770, 16001, 16007, 16282, 17083, 17361, 17621, 
17937, 17979, 18276, 18410, 18503, 18576, 18758 e 19159/2021, 168, 
321, 955, 1628, 1656, 1790, 1792, 1793, 2035, 2721, 3001, 3466, 3537, 
3894, 3900, 4443, 4447, 4739, 4745, 5157, 5978, 6057 e 6342/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Nordeste i, 
nos períodos indicados:
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iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo
ProMotoria de JUstiÇa de castaNHaL

i 1º

rEGiNaldo cÉSar liMa 
álVarES de 26/10/2021 a 26/6/2022

MÔNica criSTiNa GoNÇalVES 
MElo da rocHa de 26/10/2021 a 26/6/2022

daNYllo PoMPEU colarES de 25 a 28/1/2022

ii 2º criSTiNa Maria dE QUEiroZ 
colarES atuação conjunta, de 26 a 29/4/2022

iii 3º rEGiNaldo cÉSar liMa 
álVarES de 11 a 13/4/2022 e 18 a 20/4/2022

iV 4º

criSTiNa Maria dE QUEiroZ 
colarES

dias 29 e 30/11/2021 e de 7 a 10/12/2021 e 25 a 
29/4/2022

rEGiNaldo cÉSar liMa 
álVarES dias 30 e 31/3/2022

V 5º

Maria JoSÉ ViEira dE carVa-
lHo cUNHa dias 22 e 26/10/2021

daNYllo PoMPEU colarES de 12 a 25/2/2022
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo 

KalUME de 26/2 a 12/3/2022 e 14/3 a 11/4/2022

Vi 6º

Maria JoSÉ ViEira dE carVa-
lHo cUNHa

dias 22 e 26/10/2021 e de 12/2 a 12/3/2022,
14 a 29/3/2022 e 1º a 11/4/2022

rEGiNaldo cÉSar liMa 
álVarES dias 30 e 31/3/2022

Vii 8º HErENa NEVES MaUÉS cor-
rÊa dE MElo

atuação conjunta, de 2 a 15/12/2021,
18/12/2021 a 3/1/2022, 7/2 a 16/3/2022 e 22/3 a 

6/6/2022
de 7/1 a 5/2/2022

JUiZado esPeciaL criMiNaL de castaNHaL

Viii -

daNYllo PoMPEU colarES de 1º a 28/10/2021, 7 a 31/1/2022 e 1º a 
29/4/2022

Maria JoSÉ ViEira dE carVa-
lHo cUNHa de 1º a 28/10/2021, 7 a 31/1/2022 e 3 a 29/3/2022

criSTiNa Maria dE QUEiroZ 
colarES de 3 a 30/11/2021

SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo 
KalUME

de 3 a 30/11/2021, 1º a 25/2/2022 e 1º a 
29/4/2022

rEGiNaldo cÉSar liMa 
álVarES de 1º a 17/12/2021 e 1º a 25/2/2022

MÔNica criSTiNa GoNÇalVES 
MElo da rocHa de 1º a 17/12/2021 e 3 a 31/3/2022

ProMotoria de JUstiÇa de BUJarU
iX - Naiara Vidal NoGUEira de 11 a 18/3/2022 e 21/3 a 19/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de coLares

X -
Márcio lEal diaS de 14 a 22/3/2022 e 26/3 a 12/4/2022

PaTrÍcia PiMENTEl raBElo 
aNdradE de 23 a 25/3/2022

ProMotoria de JUstiÇa de iNHaNGaPi

Xi - criSTiNa Maria dE QUEiroZ 
colarES de 10 a 21/1/2022

ProMotoria de JUstiÇa de MaraPaNiM

Xii - TaTiaNa fErrEira GraNHEN

oficiar em audiências, dia 27/10/2021 e de 14 a 
16/12/2021

dia 10/3/2022 e de 10 a 12/11/2021 e 23 a 
25/3/2022

ProMotoria de JUstiÇa de saNto aNtÔNio do taUÁ
Xiii - daNYllo PoMPEU colarES de 25 a 28/1/2022
ProMotoria de JUstiÇa de sÃo caetaNo de odiVeLas

XiV -
TaTiaNa fErrEira GraNHEN de 22/10 a 5/12/2021

rUi BarBoSa laMiM de 6/12/2021 a 13/3/2022 e 13/4 a 30/6/2022
THiaGo TaKada PErEira de 14/3 a 12/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de sÃo doMiNGos do caPiM
XV - Naiara Vidal NoGUEira de 6 a 14/12/2021

ProMotoria de JUstiÇa de sÃo FraNcisco do ParÁ

XVi -

criSTiNa Maria dE QUEiroZ 
colarES de 3 a 23/11/2021

rEGiNaldo cÉSar liMa 
álVarES dia 22/3/2022

ProMotoria de JUstiÇa de ViGia

XVii -

Márcio lEal diaS de 6 a 15/10/2021
rEGiNaldo cÉSar liMa 

álVarES de 7/1 a 3/2/2022

rUi BarBoSa laMiM de 4/2 a 5/3/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0789/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça Samuel fur-
tado Sobral, lorena Moura Barbosa de Miranda, francisca Paula Morais 
da Gama, daniella Maria dos Santos dias, cristine Magella corrêa lima, 
Mayanna Silva de Souza Queiroz, aline Tavares Moreira, alexssandra Muniz 
Mardegan, lilian Viana freire, Mariana Sousa cavaleiro de Macedo dantas, 
Josiel Gomes da Silva, daliana Monique Souza Viana, lorena de albuquer-
que rangel Moreira cruz, John luke Vilas Boas carr, Gilberto lins de Souza 
filho e José alberto Grisi dantas;
coNSidEraNdo a vacância do 2º cargo da promotoria de justiça de ron-
don do Pará;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a 
região administrativa Sudeste i;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 16037, 
16047, 16288, 16527, 16633, 16943, 16970, 17042, 17156, 17326, 
17678, 17696, 17856, 17872, 18085, 18467, 18721 e 18999/2021, 826, 
844, 876, 1084, 1292, 1728, 1749, 1948, 2058, 2440, 2744, 2756, 2859, 
3178, 3185, 3188, 3189, 3580, 3673, 4233, 4232, 4320, 4383, 4867, 
5223, 5419, 5420, 5655 e 6236/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Sudeste i, 
nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo
ProMotoria de JUstiÇa de MaraBÁ

i 1º

criSTiNE MaGElla corrÊa 
liMa dias 9 e 10/12/2021, 3 e 4/3/2022

JoSiEl GoMES da SilVa em regime de mutirão, oficiar em audiências, de 4 
a 8/4/2022

PaTrÍcia carValHo MEdrado 
aSSMaNN

em regime de mutirão, oficiar em audiências, de 18 
a 20/4/2022

ii 2º

daNiElla Maria doS SaNToS 
diaS

dia 31/1/2022
oficiar em audiências, dias 7 e 8/2/2022

JaNE clEidE SilVa SoUZa
oficiar em processos, de 31/1 a 3/2/2022

e dias 7 e 8/2/2022
atuação conjunta, de 9 a 28/2/2022

MariaNa SoUSa caValEiro dE 
MacEdo daNTaS oficiar em audiências, dia 1º/2/2022

criSTiNE MaGElla corrÊa 
liMa atuação conjunta, de 9 a 28/2/2022, 3 a 20/3/2022

iii 3º

SaMUEl fUrTado SoBral
dias 18 e 19/11/2021, 11/2/2022

oficiar em processos, dias 7 e 8/1/2022
JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS 

loPES oficiar em audiências, dia 7/1/2022

criSTiNE MaGElla corrÊa 
liMa dia 10/3/2022

MariaNa SoUSa caValEiro dE 
MacEdo daNTaS de 23 a 25/3/2022

iV 4º

lorENa MoUra BarBoSa dE 
MiraNda

de 9 a 12/11/2021, 16 a 22/11/2021, 14 a 24/2/2022 
e

4 a 6/4/2022 e dias 3 e 4/3/2022

fraNciSca PaUla MoraiS 
da GaMa

oficiar em audiências, dia 11/11/2021
de 26 a 28/11/2021

JoSiEl GoMES da SilVa oficiar em audiências, dia 18/11/2021
alEXSSaNdra MUNiZ Mar-

dEGaN oficiar em audiências, dia 17/2/2022

alaN PiErrE cHaVES rocHa oficiar em audiências, dias 17 e 24/2/2022

V 5º

fraNciSca PaUla MoraiS 
da GaMa

dias 21 a 22/3/2022 e de 3 a 5/11/2021, 26 a 
30/3/2022

EricK ricardo dE SoUZa 
fErNaNdES de 23 a 25/3/2022

Vi 6º aliNE TaVarES MorEira dias 3 e 4/3/2022

Vii 7º MaYaNNa SilVa dE SoUZa 
QUEiroZ

de 26/1 a 1º/2/2022, 23 a 25/3/2022, 27 a 
31/3/2022

Viii 9º

JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS 
loPES de 3 a 30/11/2021, 1º a 10/12/2021

criSTiNE MaGElla corrÊa 
liMa oficiar em processos, de 1º a 30/11/2021

JaNE clEidE SilVa SoUZa
oficiar em processos, de 1º a 11/12/2021
dias 10 e 11/1/2022, 19, 20 e 26/4/2022

oficiar em audiências, dias 22/3/2022, 5 e 6/4/2022
aliNE TaVarES MorEira oficiar em audiências, dia 4/4/2022



diário oficial Nº 35.079   95Quarta-feira, 17 DE AGOSTO DE 2022

iX 10º liliaN ViaNa frEirE oficiar em audiências, dia 4/4/2022

X 12º

liliaN ViaNa frEirE
oficiar em processos, de 1º a 3/11/2021, 5 a 

28/11/2021,
4 a 17/12/2021

EricK ricardo dE SoUZa 
fErNaNdES

oficiar em audiências, de 3 a 30/11/2021
atuação conjunta, de 1º/2 a 31/3/2022

JaNE clEidE SilVa SoUZa
oficiar em processos, de 1º a 3/12/2021
oficiar em audiências, de 4 a 17/12/2021

alaN PiErrE cHaVES rocHa oficiar em audiências, dia 17/2/2022
alEXSSaNdra MUNiZ Mar-

dEGaN oficiar em audiências, dia 17/2/2022

Xi 13º
JaNE clEidE SilVa SoUZa de 29/11 a 3/12/2021

MariaNa SoUSa caValEiro dE 
MacEdo daNTaS de 10 a 14/1/2022, 23 a 25/3/2022 e dia 28/3/2022

1ª Vara do JUiZado esPeciaL criMiNaL de MaraBÁ

Xii -
alEXSSaNdra MUNiZ Mar-

dEGaN de 31/1 a 2/2/2022 e dia 8/2/2022

JaNE clEidE SilVa SoUZa de 5/3 a 4/9/2022
2ª Vara do JUiZado esPeciaL criMiNaL de MaraBÁ

Xiii - JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS 
loPES de 5/11/2021 a 4/5/2022

ProMotoria de JUstiÇa de JacUNdÁ

XiV -
EricK ricardo dE SoUZa 

fErNaNdES dia 14/2/2022

JoSiEl GoMES da SilVa dia 21/2/2022
ProMotoria de JUstiÇa de roNdoN do ParÁ

XV 1º JaNE clEidE SilVa SoUZa de 3/11 a 2/12/2021

XVi 2º
JaNE clEidE SilVa SoUZa de 3 a 5/11/2021, 8 a 12/11/2021 e 16/11 a 

2/12/2021
lorENa dE alBUQUErQUE raN-

GEl MorEira crUZ de 3 a 31/12/2021 e 1º/1 a 30/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de sÃo doMiNGos do araGUaia

XVii - JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
oficiar em audiências, dia 24/11/2021

de 30/4 a 4/5/2022
ProMotoria de JUstiÇa de sÃo GeraLdo do araGUaia
XViii - JaNE clEidE SilVa SoUZa oficiar em audiências, dias 16 e 23/2/2022

ProMotoria de JUstiÇa de sÃo JoÃo do araGUaia

XiX - EricK ricardo dE SoUZa 
fErNaNdES de 2 a 17/12/2021 e dia 7/1/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0790/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça Paula caro-
line Nunes Machado, aline Neiva alves da Silva, Helem Talita lira fontes, 
andressa Érica ávila Pinheiro, Brenda Melissa fernandes loureiro Braga e 
cynthia Graziela da Silva cordeiro;
coNSidEraNdo a vacância do 3º cargo da promotoria de justiça de Pa-
ragominas;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a 
região administrativa Nordeste iii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 11946, 
13510, 14450, 14906, 15001, 15290, 15294, 16289, 16351, 16357, 
16438, 16672, 18096, 18269, 18342 e 19108/2021, 235, 1351, 1688, 
1910, 2014, 2240, 3223, 3252, 3385, 3479, 3755, 3971, 4773, 4821, 
5690, 5691, 5757 e 6351/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Nordeste iii, 
nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo
ProMotoria de JUstiÇa de ParaGoMiNas

i 1º

NaYara SaNToS NEGrÃo oficiar em audiências, dias 19, 20 e 22/10/2021

carloS laMarcK MaGNo 
BarBoSa

de 26 a 28/10/2021, 3 a 12/11/2021, 23 a 25/3/2022, 
18 a 20/4/2022 e dias 9, 10 e 17/12/2021, 25, 26 e 

27/4/2022

ii 3º

PaUla caroliNE NUNES 
MacHado de 1º/9 a 31/10/2021

HElEM TaliTa lira foNTES atuação conjunta, de 1º/9/2021 a 26/2/2022
carloS laMarcK MaGNo 

BarBoSa de 1º/11/2021 a 16/3/2022

JUiZado esPeciaL criMiNaL de ParaGoMiNas

iii - carloS laMarcK MaGNo 
BarBoSa

de 1º a 28/10/2021, 3 a 12/11/2021, 7/1 a 25/2/2022, 
23 a 25/3/2022, 18 a 20/4/2022 e dias 9 e 10/12/2021, 

25, 26 e 27/4/2022

iV  - PaUla caroliNE NUNES 
MacHado

de 1º a 8/12/2021 e 13 a 17/12/2021, 3 a 22/3/2022, 
28 a 31/3/2022,

1º a 13/4/2022 e dias 28 e 29/4/2022
ProMotoria de JUstiÇa de doM eLiseU

V -

PaUla caroliNE NUNES 
MacHado dias 2/9/2021, 12 e 13/1/2022

carloS laMarcK MaGNo 
BarBoSa de 9 a 19/10/2021 e dias 3, 4 e 7/3/2022

HElEM TaliTa lira foNTES dias 9 e 10/12/2021 e de 13 a 17/12/2021
cYNTHia GraZiEla da SilVa 

cordEiro de 4 a 15/4/2022, 23/4 a 1º/5/2022

MaUriM laMEira VErGoliNo de 16 a 22/4/2022
ProMotoria de JUstiÇa de iPiXUNa do ParÁ

Vi -
PaUla caroliNE NUNES 

MacHado de 27/2 a 22/3/2022 e 26/3 a 25/8/2022

Naiara Vidal NoGUEira de 23 a 25/3/2022, 18 a 27/4/2022
ProMotoria de JUstiÇa de MÃe do rio

Vii - MaUriM laMEira VErGoliNo de 8/9/2021 a 27/4/2022
ProMotoria de JUstiÇa de toMÉ-aÇU

Viii 1º aNToNio MaNoEl cardoSo 
diaS de 13 a 27/9/2021, 4/10/2021 a 17/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de ULiaNÓPoLis

iX -

oSValdiNo liMa dE SoUSa de 26 a 28/10/2021, 21 a 25/2/2022 e dia 3/11/2021

HElEM TaliTa lira foNTES
de 5 a 8/11/2021, 31/1 a 2/2/2022

atuação conjunta, de 1º a 30/1/2022, 3 a 20/2/2022
aliNE NEiVa alVES da SilVa dias 9/11/2021, 8 e 9/3/2022
loUiSE rEJaNE dE araÚJo 

SilVa SEVEriNo
atuação conjunta, de 1º a 31/12/2021 e 1º/3 a 

30/4/2022
MaUriM laMEira VErGoliNo de 16 a 22/4/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0791/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça renata fonse-
ca de campos, dully Sanae araújo otakara, Nayara Santos Negrão, diego 
libardi rodrigues, Silvana Nascimento Vaz de Sousa, Herena Neves Maués 
corrêa de Melo, Évelin Staevie dos Santos, diego Belchior ferreira Santa-
na, ramon furtado Santos, larissa Brasil Brandão, Túlio chaves Novaes, 
lílian regina furtado Braga, Mauro Marques de Moraes, Maria raimunda da 
Silva Tavares, Pedro renan cajado Brasil, david Terceiro Nunes Pinheiro, 
rafael Trevisan dal Bem, Paulo igor Barra Nascimento, Bruno fernandes 
Silva freitas e Guilherme lima carvalho;
coNSidEraNdo a vacância dos 1º e 2º cargos da promotoria de justiça de 
almeirim e dos cargos das promotorias de justiça de oriximiná, Juruti e Prainha;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a 
região administrativa Baixo-amazonas;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 16905, 
17774, 17808, 17964, 18110, 18504, 18506, 18588, 18705, 18707, 18741, 
18958, 19208/2021, 95, 475, 492, 561, 562, 1080, 1176, 1464, 1465, 1977, 
2373, 2631, 3404, 3771, 3817, 4452, 4857, 4953, 5146 e 5495/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Baixo-ama-
zonas, nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de 
JUstiÇa PerÍodo

ProMotoria de JUstiÇa de saNtarÉM

i 2º adlEEr caldEraro 
SiroTHEaU dias 3, 4 e 7/3/2022 e de 11 a 13/4/2022

ii 3º

EVEliN STaEViE doS 
SaNToS de 22 a 26/3/2022

BrUNo fErNaNdES 
SilVa frEiTaS de 4/4 a 3/5/2022

iii 4º

dUllY SaNaE araÚJo 
oTaKara de 1º a 31/12/2021

rafaEl TrEViSaN 
dal BEM de 7/1 a 6/3/2022 e 15/3 a 30/4/2022

diEGo liBardi ro-
driGUES de 7 a 14/3/2022
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iV 5º

dUllY SaNaE araÚJo 
oTaKara de 24 a 31/1/2022

daNYllo PoMPEU 
colarES de 1º a 6/2/2022 e 25/4 a 10/5/2022

lUciaNo aUGUSTo 
araUJo da coSTa de 7 a 11/2/2022

daNiEl MENEZES 
BarroS de 12 a 22/2/2022, 4 a 8/4/2022

SaMir TadEU MoraES 
daHaS JorGE de 11 a 24/4/2022

V 6º

diEGo liBardi ro-
driGUES de 7 a 9/12/2021

rENaTa foNSEca dE 
caMPoS dia 10/12/2021

oSValdiNo liMa dE 
SoUSa de 11 a 17/12/2021

liliaN rEGiNa fUrTa-
do BraGa de 10 a 14/1/2022

dUllY SaNaE araÚJo 
oTaKara de 17 a 29/1/2022

TÚlio cHaVES NoVaES de 18 a 20/4/2022

Vi 7º

liliaN rEGiNa fUrTa-
do BraGa dias 16 e 17/12/2021, 17, 18 e 21/3/2022

ioNE MiSSaE da SilVa 
NaKaMUra atuação conjunta, de 8/4 a 6/6/2022

Vii 8º

diEGo BElcHior 
fErrEira SaNTaNa dias 6, 7 e 9/12/2021 e  de 18 a 20/4/2022

rENaTa foNSEca dE 
caMPoS dia 7/1/2022 e de 10 a 23/1/2022

Viii 9º

raMoN fUrTado 
SaNToS atuação conjunta, de 1º a 31/12/2021, 9/1 a 10/3/2022

adlEEr caldEraro 
SiroTHEaU dia 7/1/2022

iX 10º lariSSa BraSil 
BraNdao dias 24 e 25/3/2022

X 11º TÚlio cHaVES NoVaES dia 11/2/2022 e de 14 a 18/2/2022

Xi 12º

lariSSa BraSil 
BraNdao dia 9/2/2022

adlEEr caldEraro 
SiroTHEaU dia 10/2/2022

Xii 13º
HErENa NEVES MaUES 

corrEa dE MElo
oficiar em audiências, dias 26 e 27/1/2022, 8 , 9 e 

10/2/2022
TÚlio cHaVES NoVaES de 21 a 25/2/2022

Xiii 14º Maria raiMUNda da 
SilVa TaVarES dia 25/3/2022 e de 28/3 a 1º/4/2022, 4 a 12/4/2022

XiV 15º MaUro MarQUES dE 
MoraES de 6 a 9/12/2021

JUiZado esPeciaL criMiNaL de saNtarÉM

XV -

SilVaNa NaSciMENTo 
VaZ dE SoUSa

de 1º a 6/12/2021, 22 a 25/3/2022, 1º a 13/4/2022 e 
25 a 29/4/2022

rENaTa foNSEca dE 
caMPoS de 13 a 17/12/2021

dUllY SaNaE araÚJo 
oTaKara

de 7 a 14/1/2022, 1º a 25/2/2022, 3 a 21/3/2022, 28 
a 31/3/2022

lariSSa BraSil 
BraNdao de 17 a 31/1/2022, 18 a 20/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de aLeNQUer

XVi -

EVEliN STaEViE doS 
SaNToS de 28/3 a 10/4/2022

daVid TErcEiro 
NUNES PiNHEiro de 11 a 16/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de aLMeiriM

XVii 1º

diEGo BElcHior 
fErrEira SaNTaNa de 1º a 8/12/2021 e dias 24 e 25/3/2022

PEdro rENaN caJado 
BraSil de 9 a 31/12/2021

raMoN fUrTado 
SaNToS de 1º/1 a 30/4/2022

XViii 2º diEGo BElcHior 
fErrEira SaNTaNa de 1º/12/2021 a 6/1/2022, 8/1 a 30/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de JUrUti

XiX -

oSValdiNo liMa dE 
SoUSa de 1º/12/2021 a 8/2/2022

NadilSoN PorTilHo 
GoMES de 1º a 30/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de MoNte aLeGre

XX 1º rafaEl TrEViSaN 
dal BEM de 10 a 29/1/2022, 23 a 25/3/2022

XXi 2º

GUilHErME liMa 
carValHo de 6 a 10/12/2021

daVid TErcEiro 
NUNES PiNHEiro de 7 a 11/3/2022 e dia 14/3/2022

ProMotoria de JUstiÇa de ÓBidos

XXii - oSValdiNo liMa dE 
SoUSa de 10/1 a 8/2/2022

ProMotoria de JUstiÇa de oriXiMiNÁ

XXiii -

liliaN rEGiNa fUrTa-
do BraGa de 1º a 5/12/2021 e dias 23 e 25/3/2022

PEdro rENaN caJado 
BraSil de 6/12/2021 a 25/2/2022, 1º a 20/3/2022

oSValdiNo liMa dE 
SoUSa dia 24/3/2022

ProMotoria de JUstiÇa de PraiNHa

XXiV -

adlEEr caldEraro 
SiroTHEaU de 1º/12/2021 a 24/2/2022, 22 a 26/3/2022

BrUNo fErNaNdES 
SilVa frEiTaS dia 21/3/2022 e de 27/3 a 30/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de terra saNta

XXV - oSValdiNo liMa dE 
SoUSa de 7/3 a 5/4/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0792/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância dos 1º, 2º e 4º cargos da promotoria de jus-
tiça de itaituba, dos 1º e 2º cargos da promotoria de justiça de Novo 
Progresso e dos cargos das promotorias de justiça de aveiro, Jacareacanga 
e rurópolis;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a 
região administrativa Sudoeste ii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
1293, 1474, 3059, 4873, 5052, 5390, 6151, 6301, 7254, 8101, 8314 e 
9709/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Sudoeste ii, 
nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo

ProMotoria de JUstiÇa de itaitUBa

i 1ª
ÍTalo coSTa diaS

oficiar em audiências, de 1º a 8/4/2022,
18 a 20/4/2022, 25 a 29/4/2022, 9 a 

13/5/2022, 23 a 27/5/2022,
13 a 15/6/2022, 20 a 24/6/2022, 30/6 a 

1º/7/2022

PaUla SUElY dE araÚJo alVES 
caMacHo de 1º/7 a 31/8/2022

ii 2º ÍTalo coSTa diaS

oficiar em audiências, de 1º a 8/4/2022,
18 a 20/4/2022, 25 a 29/4/2022, 9 a 

13/5/2022, 23 a 27/5/2022,
13 a 15/6/2022, 20 a 24/6/2022, 30/6 a 

1º/7/2022

iii 3º MariaNa SoUSa caValEiro dE 
MacEdo daNTaS

de 7 a 11/3/2022, 14 a 18/3/2022, 21 a 
25/3/2022

iV 4º

ociralVa dE SoUZa fariaS TaBoSa de 7 a 25/3/2022 e a contar de 28/3/2022

ÍTalo coSTa diaS

oficiar em audiências, de 9 a 13/5/2022, 23 
a 27/5/2022,

13 a 15/6/2022, 20 a 24/6/2022, 30/6 a 
1º/7/2022

JUiZado esPeciaL criMiNaL de itaitUBa

V - MariaNa SoUSa caValEiro dE 
MacEdo daNTaS de 7 a 25/3/2022
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ProMotoria de JUstiÇa de aVeiro

Vi -
ociralVa dE SoUZa fariaS TaBoSa oficiar em audiências, dia 16/2/2022

MariaNa SoUSa caValEiro dE 
MacEdo daNTaS de 7 a 25/3/2022

ProMotoria de JUstiÇa de JacareacaNGa

Vii -

ÍTalo coSTa diaS de 21 a 25/2/2022

Naiara Vidal NoGUEira de 26/6 a 1º/7/2022, 4 a 13/7/2022

liliaN rEGiNa fUrTado BraGa dias 2 e 3/7/2022 e a contar de 14/7/2022

ProMotoria de JUstiÇa de NoVo ProGresso

Viii 1º
Naiara Vidal NoGUEira oficiar em audiências, de 7 a 18/2/2022, 20 

a 31/5/2022

PaUla caroliNE NUNES MacHado de 7 a 11/3/2022

iX 2º
Naiara Vidal NoGUEira

oficiar em audiências, de 7 a 18/2/2022

de 7 a 11/3/2022

PaUla caroliNE NUNES MacHado oficiar em audiências, de 20 a 31/5/2022

ProMotoria de JUstiÇa de rUrÓPoLis

X - PEdro rENaN caJado BraSil de 1º/5 a 30/6/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0793/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça Patrícia car-
valho Medrado assmann, arthur diniz ferreira de Melo, adonis Tenorio ca-
valcanti, Thiago ribeiro Sanandres, Bruno alves câmara e Gabriela rios 
Machado;
coNSidEraNdo a vacância dos cargos da promotoria de justiça de Melga-
ço e São Sebastião da Boa Vista;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a 
região administrativa Marajó ii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 351, 
991, 1007, 1178, 1238, 1239, 1980, 2521, 2754, 3105, 3700, 4222, 4223, 
4224, 4225, 4938, 5061 e 6029/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Marajó ii, nos 
períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo

ProMotoria de JUstiÇa de BreVes

i 1ª

PaUla caroliNE NUNES MacHado
de 12 a 20/3/2022

atuação conjunta, dia 26/3/2022

MariaNa SoUSa caValEiro dE MacE-
do daNTaS atuação conjunta, de 27/3 a 2/4/2022

Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS 
BraÚNa

atuação conjunta, de 9 a 13/4/2022 e 25 a 
29/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de aFUÁ

ii - Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS 
BraÚNa de 3/3 a 1º/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de BaGre

iii -

rodriGo SilVa VaScoNcEloS de 1º/1 a 31/3/2022

carloS fErNaNdo crUZ da SilVa oficiar em audiências, de 28/3 a 1º/4/2022

Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS 
BraÚNa de 1º/4 a 31/7/2022

ProMotoria de JUstiÇa de cUrraLiNHo

iV -

PaTrÍcia carValHo MEdrado 
aSSMaNN de 7 a 26/1/2022

PaUla caroliNE NUNES MacHado de 1º a 13/2/2022

ProMotoria de JUstiÇa de MeLGaÇo

V -

Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS 
BraÚNa de 1º a 30/1/2022

PaTrÍcia carValHo MEdrado 
aSSMaNN oficiar em audiências, dia 27/1/2022

HarriSoN HENriQUE da cUNHa 
BEZErra de 31/1 a 31/3/2022

NaYara SaNToS NEGrÃo de 1º/4 a 31/7/2022

ProMotoria de JUstiÇa de oeiras do ParÁ

Vi -
JUliaNa caBral coUTiNHo aNdradE de 15 a 17/2/2022

BrUNo alVES cÂMara de 18/4 a 31/5/2022

ProMotoria de JUstiÇa de PorteL

Vii -

PaTrÍcia carValHo MEdrado 
aSSMaNN oficiar em audiências, dia 30/3/2022

PaloMa SaKalEM oficiar em audiências, dia 4/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de sÃo seBastiÃo da Boa Vista

Viii - PaTrÍcia carValHo MEdrado 
aSSMaNN de 26/1 a 24/7/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício

Protocolo: 840735
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
dispensa de Licitação nº 21/2022
data: 12/08/2022
Objeto: Execução dos serviços de Carteiras de Identificação Funcional para 
os membros e servidores do MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: r$3.000,00 (três mil reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339039.63
fonte:0101
contratada: JEaNE aNdrEa XaViEr PENaforT aTaidE
cNPJ nº 29.710.864/0001-89
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM/Pa

Protocolo: 840490
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo 

decorrente: inexigibilidade nº 008/2021. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba/ Prefeitura Municipal. objeto: Primeiro Termo 
aditivo ao contrato nº 2021/048-PMa, decorrente Processo licitatório ine-
xigibilidade nº 008/2021-PMa. origem: contrato nº 2022/048. contratado: 
Pinheiro & Penafort advogados associados S/S, inscrito no cNPJ sob o nº 
16.525.583/0001-04. 1º Termo aditivo de Prazo com vigência em 12 de Maio 
de 2022 e Término em 12 de Maio de 2023nos termos art. 65, ii, alínea d, 
§ 2º da lei 8.666/93. assinado em 12 de maio de 2022. Francineti Maria 
rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 840572

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de adesÃo ao reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 017/2022 
considerando o aceite de adesão da Prefeitura Municipal de abaete-
tuba/Pa, órgão gerenciador da ata, a análise da comissão Permanente de 
licitação e do Parecer Jurídico favorável à adesão a ata de registro de Preços 
nº 007/2021-PE-PMa, oriunda do Pregão Eletrônico SrP nº 015/2021 cujo 
objeto adesão a ata de registro de Preços n° 007/2021-Pe-Pma da Prefeitura 
Municipal de abaetetuba Para fornecimento de Materiais de construção em 
geral, para atender a Secretaria Municipal de assistência Social, Sendo Ven-
cedora a Empresa rafael costa da Silva comercio, cNPJ nº 15.127.231/0001-
38, no valor de r$ 2.798.749,51 (dois milhões, setecentos noventa e oito 
mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos). autorizo 
a adesão à ata de registro de preços conforme descrito acima, nos termos 
referenciados no processo. Josiane da costa Baia - secretária Municipal 
de assistência social.

eXtrato de coNtrato 
Processo administrativo nº 2022/0809-002-PMa. Modalidade: adesão 
a ata de registro de Preço nº 017/2022. objeto: adesão a ata de re-
gistro de Preços n° 007/2021-Pe-Pma da Prefeitura Municipal de abaetetu-
ba Para fornecimento de Materiais de construção em Geral, para atender a 
Secretaria Municipal de assistência Social. contratante: Secretaria Municipal 
de assistencia Social cnpj 12.282.048/0001-19. contratada: rafael costa 
da Silva comercio, cNPJ nº 15.127.231/0001-38. contrato nº 2022/270, 
r$ 2.798.749,51 (dois milhões, setecentos noventa e oito mil, setecentos e 
quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Vigência de 12/08/2022 
à 12/08/2023. Josiane da costa Baia - secretária Municipal de assis-
tência social.

Protocolo: 840573

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de terMo aditiVo

1° termo aditivo - alteração do valor ao contrato n.º 1.761/2022. 
Parte: MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá e a empresa 
J.r alMEida da SilVa EirEli - ME.
o presente termo aditivo tem por objeto aumentar o valor dos serviços previs-
to no contrato em 46,87% (quarenta e seis, oitenta e sente por cento), acres-
cendo ao valor a quantia de r$ 55.642,34 (cinquenta e cinco mil, seiscentos 
e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).
ordenador de despesa: HeNriUe saNdro LoPes da cUNHa

Protocolo: 840575

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
resULtado FiNaL PreGÃo eLetrÔNico N.º 009/2022

a comissão Permanente de licitação, informa aos interessados o resultado 
final do Pregão Eletrônico n.º 009/2022. Empresa Vencedora: MUlTicodi 
diSTriBUidora lTda, cNPJ: 03.298.936/0001-39, Grupo 01, valor total r$ 
r$ 340.763,07 (trezentos e quarenta mil, setecentos e sessenta e três reis 
e sete centavos). aBraNTES coMErcial lTda, cNPJ: 03.813.143/0001-00, 
Grupo 02, 05, 06, 07 E 08, valor total r$ 730.616,30 (setecentos e trinta mil, 
seiscentos e dezesseis reais e trinta centavos) e SUPriPriME SUPriMENToS 
dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 43.299.151/0001-03, Grupo 03 E 04, valor 
r$ 96.659,00 (noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais).

afuá-Pa, 16 de agosto de 2022.
MÁrcio aNtoNio Ferreira NerY

PrEGoEiro
Protocolo: 840577

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo

a publicação realizada dia 12/08/2022 nos jornais ioePa, UNiao e 
JorNaL de GraNde circULaÇÃo, que versa PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
62/2022 com o objeto: aquisição de Materiais de limpeza, utensílios de co-
zinha, descartáveis, material de higiene e itens de cama, mesa e banho para 
atender a Prefeitura Municipal de altamira, Secretarias do município e fundos. 
rETifica-SE: onde se lê que a sessão ocorrerá no dia 24/08/2022, Leia-se 
30/08/2022. a presente errata não altera qualquer cláusula do Edital, e todas 
as demais informações permanecem inalteradas.

Protocolo: 840579
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aNaJÁs
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 01/2022
o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do 
julgamento e adjudica a licitação: Modalidade: Tomada de Preço nº 01/2022. 
objeto. oBJETo: contratação de Empresa Especializada para Execução do 
Serviço de construção do aeroporto Joaquim conceição no Município de ana-
jás, conforme convênio nº 166/2022/SETraN/Pa. Vencedor: G. alVES SEr-
ViÇoS dE coNSTrUÇÃo ciVl EirEli, cNPJ Nº 28.759.426/0001-42, com o 
valor de r$ 1.986.335,93. data da Homologação: 12/08/2022.

ViVaLdo MeNdes da coNceiÇÃo-PrEfEiTo MUNiciPal

PreFeitUra MUNiciPaL de aNaJÁs
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº 387/2022. origem: tomada de Preço nº 01/2022. obje-
to. oBJETo: contratação de Empresa Especializada para Execução do Serviço 
de construção do aeroporto Joaquim conceição no Município de anajás, con-
forme convênio nº 166/2022/SETraN/Pa. contratante: Prefeitura Municipal 
de anajás. contratada: G. alVES SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo ciVl EirEli, 
cNPJ Nº 28.759.426/0001-42. Valor Global de r$ 1.986.335,93. Vigência: 
180 (cento e oitenta) dias, data da assinatura 16/08/2022.

Protocolo: 840580

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 057/2022/PMaP 
objeto: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos objeti-
vando atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos municipais 
de aurora do Pará/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com 
a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 30/08/2022, 
às 08:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível 
nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.
gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publica-
ção. antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMaP

toMada de PreÇo Nº 2/2022-015 
o Município de aurora do através da presidente da c.P.L. torna público 
a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializa-
da na construção de 2 (dois) pórticos de entrada na cidade de aurora do 
Pará - Pa, em conformidade com projetos, memorial descritivo e planilhas 
orçamentárias. convênio 262/2022 SEdoP.a abertura será no dia02/09/2022 
às 08:30hs, na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, 
situada na rua raimunda Mendes de Queiroz no 306 bairro: Vila Nova cidade: 
aurora do Pará, no portal da transparência https://auroradopara.pa.gov.br e 
poderá ser solicitado pelo email: licitacaoaurorapara@gmail.comdesta muni-
cipalidade. Vilani cristina santos Preste - Presidente da cPL.

Protocolo: 840581

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtratos. 

carta coNVite Nº 20/2022 - seMed. objeto: construção da Emeif 
igarapé do Prata, no ramal de Prata -cametá/Pa. fundamento legal: lei 
federal nº 8.666/93. contrato nº cc01.20/2022 - Semed. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação cNPJ nº 
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18.782.198/0001-78. contratado: S P comercio e Serviços Eireli, cNPJ nº 
23.244.719/0001-73. Valor Total r$ 327.811,22. Vigência: 09/08/2022 a 
09/08/2023. ordenador: Enio de carvalho, Secretário Municipal de Educação.
carTa coNViTE Nº 14/2022-SMS. objeto: construção de Unidade Básica 
de Saúde de Saúde - Ubs, Tipo i, na localidade Vila Belos Prazeres, no dis-
trito de curuçambaba, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde/Prefeitura Municipal de cametá. fundamento legal: lei federal nº 
8.666/93. contrato nº cc01.14/2022 - SMS. contratante: Prefeitura Munici-
pal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde cNPJ nº 11.311.333/0001-58. 
contratado: Sinetec construtora Eireli, cNPJ nº 16.665.805/0001-94, Valor 
r$ 328.551,64. Vigência: 09/08/2022 a 09/08/2023. ordenador: Klenard 
attilio ranieri, secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 840582

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtratos coNtratos 

PreGÃo Nº 012/2021 - PMcP - Pe - srP, conforme saldo da ata de regis-
tro de Preço nº 260801/2021. objeto dos contratos: contratação de empresa 
para a prestação de serviços de desalojamento de morcegos e limpeza de for-
ro com o fornecimento de Mao de obra e todos os insumos Necessarios a Exe-
cução dos Serviços nas áreas internas da Prefeitura Secretarias Municipais, 
Escolas e Unidades de Saude; contrato nº 2022.160801 contratante: Prefei-
tura Municipal de capitão Poço contratado: Moura imunização e controle de 
Pragas Eireli, cNPJ: 24.049.349/0001-86. Valor global r$ 3.125,78(três mil, 
cento e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos). Vigência 16/08/2022 
a 16/08/2023; contrato nº 2022.160802. contratante: fundo Municipal de 
assistência Social contratado: Moura imunização e controle de Pragas Eire-
li, cNPJ: 24.049.349/0001-86. Valor global r$ 2.738,42 (dois mil, setecen-
tos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos). Vigência 16/08/2022 
a 16/08/2023; contrato nº 2022.160803. contratante: fundo Municipal de 
Saúde. contratado: Moura imunização e controle de Pragas Eireli, cNPJ: 
24.049.349/0001-86. Valor global r$ 12.574,51(dose mil e quinhentos e 
setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Vigência 16/08/2022 a 
16/08/2023; contrato nº 2022.160804 contratante: fUNdEB. contratado: 
Moura imunização e controle de Pragas Eireli, cNPJ: 24.049.349/0001-86. 
Valor global r$ 62.996,14 (sessenta e dois mil e novecentos e noventa e seis 
reais e quatorze centavos). Vigência 16/08/2022 a 16/08/2023.

Protocolo: 840583

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 009/2022-PMc-srP
o PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa/Pa torna público que foi adju-
dicado e Homologado o PrEGÃo ElETroNico Nº 006/2022-PMc-SrP - Pro-
cesso administrativo nº 018/2022-PMc, cujo objeto e registro de preço para 
contratação de pessoa jurídica para aquisição de gêneros alimentícios (perecí-
veis e não perecíveis) para atender a prefeitura municipal, secretarias, depar-
tamentos e fundos. tendo como vencedores as empresas f. f de alencar Eireli. 
cNPJ: 09.165.782/0001-93, no valor r$ 1.194.411,00, brasil norte comercial 
de materiais em geral e serviço ltda. cNPJ: 24.011.497/0001-01. curuçá/Pa, 
Jefferson Ferreira de Miranda- prefeito municipal.

eXtrato de reGistro de PreÇos
oriGeM: PreGÃo eLetroNico Nº 009/2022-PMc-srP

oBJeto: aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) 
para atender a prefeitura municipal, secretarias, departamentos e fundos, 
secretarias e departamentos. ÓrGÃo GErENciador: Prefeitura munici-
pal de curuçá. f. f de alencar Eireli. cNPJ: 09.165.782/0001-93, no valor r$ 
1.194.411,00, brasil norte comercial de materiais em geral e serviço ltda. 
cNPJ: 24.011.497/0001-01. curuçá/Pa aSSiNaTUra: 25/07/2022. ViGÊN-
cia: 12 (doze) meses.

Protocolo: 840586

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo

o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação com critério de jul-
gamento menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 
de agosto de 2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar 

nº 123/06 e 147/2014, e demais legislação pregão eletrônico nº 9/2022-038 
PMEc.  objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de mate-
rial de expediente para atender as necessidades de diversas  Secretarias e 
fundos do Município de Eldorado do carajás conforme termo de referência.  
abertura 30/08/2022 10hs00min. o mesmo encontra disponível nos site do 
TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado dos 
carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transparencia , 
será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. tiago 
Pereira costa Pregoeiro Municipal.
o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação com critério de jul-
gamento menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 
de agosto de 2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar 
nº 123/06 e 147/2014, e demais legislação pregão eletrônico nº 9/2022-039 
PMEc.  objeto: registro de preço, para eventual e futura contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços 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, apensamento e arquivamento de processos e 
documentos em sistema com acesso via web, para atender as necessidades 
da prefeitura municipal de Eldorado do carajás - Pa. abertura 31/08/2022 
08hs01min. o mesmo encontra disponível nos site do TcM-Pa  E Portal da 
Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado dos carajás https://www.
eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transparencia , será realizado através 
do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pre-
goeiro Municipal.
o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação com critério de jul-
gamento menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 
de agosto de 2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar 
nº 123/06 e 147/2014, e demais legislação pregão eletrônico nº 9/2022-
040 PMEc.  objeto: aquisição de veículo administrativo com carroceria aberta 
para atender as necessidades do fundo municipal de meio ambiente do muni-
cípio de eldorado do carajás/pa. abertura 31/08/2022 14hs00min. o mesmo 
encontra disponível nos site do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/
portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.
o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Municipal 
de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação com critério de julgamento 
menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 
05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 
2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 e 
147/2014, e demais legislação pregão eletrônico nº 9/2022-041 PMEc.  obje-
to: Sistema de registro de preço para aquisição de pneus diversos e afins para 
atender as necessidades da frota de veículos próprios da prefeitura municipal 
de Eldorado do carajás/Pa. abertura 01/09/2022 08hs01min. o mesmo en-
contra disponível nos site do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/
portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 840588

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de reVoGaÇÃo de coNtrato
a Prefeitura Municipal Goianésia do Pará, torna público a quem possa 
interessar a rEVoGaÇÃo/rESciSÃo dos contratos nº 20220029, 20220030, 
20220031, 20220032 e 20220033 - oriUNdoS da carTa coNViTE Nº 
1/2022-001-PMGP cujo o objeto é contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção em veículos leves pertencentes as se-
cretarias que integram a estrutura administrativa municipal em Goianésia do 
Pará, com fulcro no art. 79, i da lei nº 8.666/93 e na Súmula nº 473 do Su-
premo Tribunal federal. data da revogação/rescisão: 26/07/2022 Francisco 
david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 840590
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
retiFicaÇÃo do aViso de LicitaÇÃo do 

PreGÃo eLetrÔNico srP 23/2022
a Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, torna pública a errata do aviso 
de licitação. objeto: registro de Preço para futura e Eventual aquisição de 
Material tipo Piçarra, arreia, Seixo Misto, Pedras, argila e outros para atender 
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a Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, Secretarias e fundos Municipais, na 
publicação do dia 15 de agosto de 2022; no doU seção 3 iSSN 1677-7069 n° 
154, página 325; no Diário Oficial do Estado nº 35.078 pagina 107 protocolo 
840183 e no Jornal de grande circulação, oNde se LÊ: data de abertura do 
certame para o dia 23/08/2022, Leia se: data de abertura do certame para o 
dia 29/08/2022. roberto Pina oliveira Prefeito Municipal de igarapé-Miri.

roberto Pina oliveira-Prefeito Municipal
edilene castro Mota-Presidente da cPl

Protocolo: 840592

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

retiFicaÇÃo do aViso de LicitaÇÃo do 
PreGÃo eLetrÔNico srP 24/2022

a Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, torna pública a errata do 
aviso de licitação. objeto: registro de Preço para futura e Eventual aquisi-
ção de Gêneros alimentícios para atender a demandado Programa nacional de 
alimentos Escolares (PNaE), na publicação do dia 15 de agosto de 2022; no 
DOU seção 3 ISSN 1677-7069 n° 154, página 325; no Diário Oficial do Estado 
nº 35.078 pagina 107, protocolo 840185 e no jornal de grande circulação, 
oNde se LÊ: data de abertura do certame para o dia 24/08/2022, Leia se: 
data de abertura do certame para o dia 29/08/2022. roberto Pina oliveira 
Prefeito Municipal de igarapé-Miri.

Janilson oliveira Fonseca
Secretario Municipal de Educação

Protocolo: 840595
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ aÇU
eXtrato de reGistro de PreÇo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 027/2022 
ata de registro de Preços nº 027/2022, referente ao Pregão eletrôni-
co - srP nº 027/2022. oBJETo: contratação de Empresa para aquisição de 
combustível Óleo diesel S10 para recuperação de vicinais, conforme convê-
nios nº146/2022, nº147/2022 e nº148/2022, firmados entre a Secretaria de 
Estado de Transportes - SETraN e a Prefeitura Municipal de igarapé-açu, em 
favor da empresa: lima aguiar comércio lTda, cNPJ nº 04.552.469/0001-
94, o lote 01, no valor de r$ 385.540,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e 
quinhentos e quarenta reais), o lote 02, no valor de r$ 388.500,00 (trezentos 
e oitenta e oito mil e quinhentos reais) e lote 03, no valor de r$ 210.174,80 
(duzentos e dez mil e cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos). 
Totalizando o valor de r$ 984.214,80 (novecentos e oitenta e quatro mil e 
duzentos e quatorze reais e oitenta centavos).

Protocolo: 840598

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de itUPiraNGa - Pa, através da cÂMara MUNiciPal, por 
intermédio do Pregoeiro, torna público a abertura do seguinte PrEGÃo PrE-
SENcial, tipo menor preço:

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-003-cMi.
data de abertura: 31 de agosto de 2022. Horário: 14h00min.
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE coNSUMo (GÊNEroS aliMENTicioS, 
MaTEriaiS dE liMPEZa/HiNGiENiZaÇÃo E MaTEriaS dE coPa E coZiNHa.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão de licitação, na av. 14 de Julho, N° 61 - centro - itupiranga-Pa, 
cEP: 68.580-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de expedien-
te, no site da câmara Municipal, endereço: http://www.itupiranga.pa.leg.br e 
no Portal do TcM-Pa - Mural de licitações.

iTUPiraNGa - Pa, 16 de agosto de 2022
cLeitoN aNtoNio da siLVa-Pregoeiro

Portaria nº 007/2022-cMi.
Protocolo: 840600

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 367/2022-FMs 
Processo administrativo nº 416/2022-PMM, autuado na modalida-
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-cPL/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente, a aquisição de materiais técnicos hospitalares 
para atender o fundo Municipal de Saúde de Marabá e demais unidades vincu-
ladas. Empresa: criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTacao iMPorTacao 
E EXPorTaÇÃo lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 05.003.408/0004-83, Va-
lor: r$ 13.280,00 (treze mil duzentos e oitenta reais). dotação orçamentaria: 
As despesas com o pagamento do objeto serão pagas com recursos financei-
ros do fundo Municipal de Saúde - SMS/fMS, oriundos do Erário Municipal e 

federal, com uso das dotações orçamentárias: 10 301 0012 2.047 Programa 
atenção Básica de Saúde - PaB e 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de 
consumo. daTa da aSSiNaTUra 12 de agosto de 2022. lUciaNo loPES 
diaS - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa. José Geraldo de Brito 
- diretor Financeiro sMs.

Protocolo: 840601

eXtrato de coNtrato Nº 122/2022-seMed-PMM - 
Processo administrativo nº 1908/2021-ceL/seVoP/PMM, Pregão 
Presencial (srP) Nº 041/2022-ceL/PMM, objeto: aquisição de peças 
de reposição, visando a realização de manutenções preventivas e corretivas 
nos veículos, tipo ônibus, destinados ao transporte diário dos estudantes da 
rede Municipal de Marabá, Empresa: MV comercial de Peças para auto e 
Serviços lTda, cNPJ Nº 07.712.240/0001.68, Valor: r$ 162.743,03 (cento 
e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e três centavos), 
recursos: Erário Municipal de Marabá/Pa. início da Vigência: 15/07/2022. 
Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária 
Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 123/2022-seMed-PMM - 
Processo administrativo nº 1908/2021-ceL/seVoP/PMM, Pregão Pre-
sencial (srP) Nº 041/2022-ceL/PMM, objeto: aquisição de peças de re-
posição, visando a realização de manutenções preventivas e corretivas nos 
veículos, tipo ônibus, destinados ao transporte diário dos estudantes da rede 
Municipal de Marabá, Empresa: Mateus comércio de Peças e Serviços lTda, 
cNPJ Nº 14.737.889/0001-07, Valor: r$ 196.276,08 (cento e noventa e seis 
mil, duzentos e setenta e seis reais e oito centavos), recursos: Erário Muni-
cipal de Marabá/Pa. início da Vigência: 15/07/2022. Término da Vigência: 
31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educa-
ção. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 124/2022-seMed-PMM 
Processo administrativo nº 1908/2021-ceL/seVoP/PMM, Pregão Presen-
cial (srP) Nº 041/2022-ceL/PMM, objeto: aquisição de peças de reposição, 
visando a realização de manutenções preventivas e corretivas nos veículos, 
tipo ônibus, destinados ao transporte diário dos estudantes da rede Municipal 
de Marabá, Empresa: cavalcante & da Silva comércio de Peças e Serviços 
Mecânicos lTda, cNPJ Nº 41.740.295/0001-10, Valor: r$ 285.850,05 (du-
zentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e cinco centavos), 
recursos: Erário Municipal de Marabá/Pa. início da Vigência: 15/07/2022. 
Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária 
Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 125/2022-seMed-PMM - 
Processo administrativo nº 1908/2021-ceL/seVoP/PMM, Pregão 
Presencial (srP) Nº 041/2022-ceL/PMM, objeto: aquisição de peças 
de reposição, visando a realização de manutenções preventivas e corretivas 
nos veículos, tipo ônibus, destinados ao transporte diário dos estudantes da 
rede Municipal de Marabá, Empresa: cS logística e Serviços de Transporte 
lTda,cNPJ Nº 09.465.044/0001-61, Valor: r$ 255.043,65 (duzentos e cin-
quenta e cinco mil, quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), recur-
sos: Erário Municipal de Marabá/Pa. início da Vigência: 15/07/2022. Término 
da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal 
de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 126/2022-seMed-PMM 
Processo administrativo nº 1908/2021-ceL/seVoP/PMM, Pregão 
Presencial (srP) Nº 041/2022-ceL/PMM, objeto: aquisição de peças 
de reposição, visando a realização de manutenções preventivas e corretivas 
nos veículos, tipo ônibus, destinados ao transporte diário dos estudantes da 
rede Municipal de Marabá, Empresa: VP8 Peças e Serviços lTda, cNPJ Nº 
08.828.452/0001-78, Valor: r$ 386.568,00 (trezentos e oitenta e seis mil e 
quinhentos e sessenta e oito reais), recursos: Erário Municipal de Marabá/Pa. 
início da Vigência: 15/07/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza 
de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 127/2022-seMed-PMM  
Processo Nº 10.502/2022-PMM, tomada de Preços Nº 024/2022-ceL/
seVoP. objeto: contratação de empresa de engenharia para execução dos 
serviços de reforma e ampliação da EMEf carlos leitão, localizada no Pa ban-
deirantes, S/N, km 205, zona rural do Município de Marabá/Pa. Empresa: c 
alves de Souza & cia. lTda EPP, cNPJ Nº 07.367.453/0001-08, Valor: r$ 
227.220,38 (duzentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte reais e trinta e oito 
centavos). recursos: Salário Educação/Erário Municipal. início da Vigência: 
02/08/2022. Término da Vigência: 02/06/2023. Marilza de oliveira Leite - 
secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 128/2022-seMed-PMM
Processo Nº 8.287/2022-PMM, tomada de Preços Nº 017/2022-ceL/
seVoP, objeto: contratação de empresa de Engenharia para reforma e am-
pliação da EMEf Joel Pereira cunha Na Vila Geladinho, Marabá-Pa. Empresa: 
construtora falcão e Serviços lTda, cNPJ Nº 21.051.484/0001-78, Valor: r$ 
1.157.689,75 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta 
e nove reais e setenta e cinco centavos). recursos: Salário Educação / Transf. 
do fUNdEB 30% - complem. União - VaaT / Erário Municipal de Marabá/Pa. 
início da Vigência: 02/08/2022. Término da Vigência: 02/12/2023. Marilza 
de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 131/2022-seMed-PMM  
Processo administrativo nº 6.715/2022-PMM, Pregão eletrônico Nº 061/2022-
cPL/PMM, objeto: fornecimento de cadernos de estudos, com impressos uti-
lizando o sistema offset, destinados aos alunos da rede pública do Município 
de Marabá - Pa, Empresa: free Way comércio e Serviços EirEli EPP, cNPJ Nº 
11.566.463/0001-31, Valor: r$ 664.026,40 (seiscentos e sessenta e quatro 
mil, vinte e seis reais e quarenta centavos), recursos: Erário Municipal de Ma-
rabá/Pa. início da Vigência: 03/08/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. 
Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 132/2022-seMed-PMM  
Processo Nº 18.741/2022-PMM, autuado na modalidade adesão À ata 
de registro de Preços Nº 006/2022-seVoP/PMM, objeto: aquisição de 
pneus para veículos e serviços de alinhamento e balanceamento, destina-
dos a suprir as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Educação 
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- SEMEd, Empresa: Mateus comércio de Peças E Serviços lTda, cNPJ Nº 
14.737.889/0001-07, Valor: r$ 430.965,00 (quatrocentos e trinta mil, no-
vecentos e sessenta e cinco reais), recursos: Erário Municipal de Marabá/Pa. 
início da Vigência: 02/08/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza 
de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 133/2022-seMed-PMM  
Processo nº 29.454/2021-PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 091/2021-
ceL/seVoP/PMM, objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na 
execução dos serviços de publicação de extratos de editais, contratos, atas de 
registro de preços, homologações e outros que se fizerem necessários nas im-
prensas oficiais (D.O.U e IOEPA) e jornal de grande circulação diária, destina-
dos a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMEd, 
Empresa: W H assessoria e consultoria lTda., cNPJ Nº 21.756.037/0001-14, 
Valor: r$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil), recursos: Erário Muni-
cipal de Marabá/Pa. início da Vigência: 10/08/2022. Término da Vigência: 
31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educa-
ção. Marabá - Pa.

Protocolo: 840602
aViso de LicitaÇÃo

Processo de LicitaÇÃo N° 17.721/2022-PMM  
Modalidade toMada de PreÇos Nº 044/2022-ceL/seVoP/PMM - 
tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 02/Set/2022 - 09:00h (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcU-
ÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE UMa PraÇa No rESidENcial 
ValE do TocaNTiNS, NUclEo SÃo fÉliX, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. re-
cursos: Erário Municipal. integra do Edital Retificado e informações: Sala da 
cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas 
- SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h 
às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin 
carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 840603

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº 355-2022/cPL, Beneficiário -  OBJETIVA 
ProdUToS E SErVicoS P/ laBoraTorioS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
05.895.525/0001-56, vencedora dos itens: 01, 02, 09 perfazendo o valor 
total de r$ 28.766,00 (Vinte e oito mil setecentos e sessenta e seis  reais), 
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇO Nº 356-2022/CPL, Beneficiário - AMAZON ME-
dical carE EirEli inscrita no cNPJ sob nº 29.187.032/0001-20, vencedora 
do item: 10 perfazendo o valor total de r$ 12.171,60 (doze mil cento e 
setenta e um  reais e sessenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
357-2022/CPL, Beneficiário -  IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO 
E coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda inscrita no cNPJ sob nº 
30.597.921/0001-44, vencedora dos itens: 08, 11 perfazendo o valor total de 
r$ 24.755,00 (Vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais). Vigên-
cia da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda do PrEGÃo ElETrÔNi-
co (SrP) nº 071-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 17.895/2022-PMM. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS 
E MaTErial Para cENTral dE MaTErial E ESTEriliZaÇÃo - cME E Para 
aGÊNcia TraNSfUSioNal do HMi. Marabá 16/08/2022 - luciano lopes dias 
- Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Portaria nº 307/2022-GP. daLiaNe 
FroZ Neta - Presidente da comissão Permanente de Licitação. Por-
taria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 840604

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de ProrroGaÇÃo 

toMada de PreÇo 002/2022-seMiNF 
objeto: construção de uma Quadra Poliesportiva na comunidade Piranha por 
Meio do convênio nº 084/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de de-
senvolvimento Urbano e obras Públicas - Sedop e a Prefeitura Municipal de 
Mojuí dos campos disponibilidade do Edital 17/08/2022no endereço www.
mojuidoscampos.pa.gov.br. abertura das propostas: 02/09/2022 as 9h30min, 
no endereço: rua Estrada de rodagem - s/nº - Esperança - Mojuí dos cam-
pos/Pa, Sala de reuniões da SEMGa. Brian Lima dos santos - Presidente 
da cPL/Portaria nº 003/2022-GPMc.

Protocolo: 840608

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 03/2022
a Prefeitura Municipal de Muaná, torna público a suspensão da licitação 
supracitada, em atendimento a solicitação do setor técnico, para ajustes no 
projeto básico. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
EXEcUÇÃo dE oBraS dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo E rESTaUra-
ÇÃo da orla do rio MocaJaTUBa, No MUNicÍPio dE, MUaNá. informa-
ções e-mail: cplmuanapmm@gmail.com.

Nei corrÊa Ferreira-Presidente da cPL
Protocolo: 840609

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de ourém torna público o aviso de licitação: Pregão 
Eletrônico do Tipo Menor Preço, nº 007/2022 PMo - SrP - UaSG 980507 - 
objeto: registro de preços, para eventual aquisição de Materiais de Higiene e 
limpeza para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secreta-
rias e fundos de ourém/Pa. data e local da abertura: 31de agosto de 2022 às 
09:00hs (horário de Brasília/df), no site https//www.gov.br/compras. Editais 
e seus anexos Estarão disponíveis no Site da Prefeitura www.ourem.pa.gov.
br, https//www.gov.br/compras e no Portal dos Jurisdicionados - TcM, infor-
mações no e-mail: pregoespmourem@gmail.com.Francisco roberto Uchoa 
cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 840615

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FMs

eXtrato de a.r.P Nº 014/2022
ata de reGistro de PreÇos Nº 014/2022

oriGeM PreGÃo eLetroNico 019/2022
oBJeto: registro de Preços visando a futura e eventual contratação de em-
presa especializada para aquisição de Equipamentos Permanente de informá-
tica, para atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
eMPresas VeNcedoras:
01-SUPriTEcH TEcNoloGia lTda - 46.158.347/0001-68.
Valor contratado: r$ 26.640,00 (vinte e seis mil seiscentos e quarenta reais).
2- aUGUSTU S iNforMaTica EirEli - 10.433.143/0001-40.
Valor contratado: r$ 549.140,00 (quinhentos e quarenta e nove mil cento e 
quarenta reais).
3- r f BarilE lTda - 29.230.269/0001-46.
Valor contratado: r$ r$ 9.009,60 (nove mil e nove reais e sessenta centavos).
4- SiSofTWarE iNforMáTica & dESENVolViMENTo EirEli - 
11.490.526/0001-13 Valor contratado: r$ 48.761,00 (quarenta e oito mil 
setecentos e sessenta e um reais).
5- VolGa coMErcial dE EQUiPaMENToS lTda - 42.580.139/0001-00.
Valor contratado: r$ 128.100,00 (cento e vinte e oito mil e cem reais).
6- Jr coMErcio E SErViÇoS EirEli - 31.911.796/0001-68.
Valor contratado: r$ 65.385,00 (sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e 
cinco reais).

Pacajá/Pa, 12 de agosto 2022.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEcrETario MUN. dE SaÚdE
Protocolo: 840618

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n°  9/2022-00055  
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 

objeto: contratação de empresa para fornecimento de alimentação, ob-
jetivando atender a Secretaria Municipal de Governo. data de abertura: 
30/08/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, 
no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, 
de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 
1212 - centro. Pgm: 17/08/2022. Luciana Brito Vieira - Pregoeira. Por-
taria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 840620

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo. 

Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público a 
quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co nº 025/2022. objeto: aquisição de 50.000 mil litros Óleo diesel S10 para 
abastecimento de equipamento para recuperação de 49.9701 metros de vici-
nais no Município de Placas/Pa. Tipo menor preço por item.a audiência pública 
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ocorrerá no dia 30/08/2022, às 09h , no https://comprasgovernamentais.gov.
br/. a integra do edital poderá ser adquirida no mesmo endereço ou no portal 
da transparência do Município https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. 
Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial.

resULtado de JULGaMeNto 
toMada de PreÇos Nº 007/2022 

a comissão Permanente de Licitação do Município de Placas - Pará, 
torna público o resultado de julgamento da documentação de Proposta de 
Preço da ToMada dE PrEÇo Nº 007/2022, nos termos do art.48, §3º da lei 
8.666/93, objetivando a construção de arquibancada, alambrado e ilumina-
ção do Estádio Municipal de Placas/Pa após submetidos às conferencias do 
setor de engenharia e da comissão de licitação do município, foi Classificada a 
proposta da empresa: E c G lima Eireli cNPJ 38.235.887/0001-70. declara a 
empresa Vencedora do certame. os autos do processo licitatório encontram-
se com vista franqueada aos interessados, a partir da data desta publicação, 
nos dias úteis no horário de expediente. cleidiane da silva Mota - Presi-
dente da comissão Permanente de Licitação.

adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
coNcorrÊNcia PUBLica Nº 001/2022 

a Prefeitura Municipal de Placas, cNPJ (Mf) sob o nº 01.611.858/0001-
55, torna público que conforme processo administrativo 049/2022, referente 
a coNcorrÊNcia PUBlica Nº 001/2022, e nos termos da legislação vigente, 
foi homologado seu resultado no dia 16/08/2022, pela Prefeita Municipal leila 
raquel Possimoser, tendo como objeto a contratação de Parceria Público-Pri-
vada (PPP), na Modalidade concessão administrativa, para a Modernização, 
Expansão, operação E Manutenção da infraestrutura da rede de iluminação 
Pública de Placas. foi homologada para a empresa: Energia e iluminação 
cNPJ: 04.301.209/0001-46. Valor Mensal: r$ 59.000,00 (cinquenta e nove 
mi reais). Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

Protocolo: 840630

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
retiFicaÇÃo 

No aviso de extrato de contrato circulados no d.o.U, seção 3, pág. 266, 
doE/Pa pág. 145 e diário do Pará pág. B10 em 14/04/2022. 
aoNde LÊ-se: contrato nº 20220409. Vigência 04 de abril de 2022 a 04 de 
julho de 2022. data da assinatura 04 de abril de 2022; se LÊ: contrato nº 
20220409. Vigência 12 de abril de 2022 a 30 de dezembro de 2022. data da 
assinatura 04 de abril de 2022. o restante permanece sem alteração. Jose 
augusto dias da silva - Prefeito.

Protocolo: 840632

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 001.12082022- UasG 980597. Processo nº 001.010722. 
espécie: Pregão eletrônico nº018/2022seMtras-Pe-srP. Termo de con-
trato nº 001.12082022. Partes. contratante: Secretaria Municipal de Trabalho e 
assistência Social cnpj: 22.981.674/0001-57. E contratado: rodrigo Holanda 
de aguiar comercial, inscrita no cnpj (Mf) sob o nº 22.033.970/0001-26. Espé-
cie: Kit cesta Basica. objeto: contratação de Empresa Para fornecer Kit cesta 
Básica Para atender demanda da Secretaria Municipal de assistência Social do 
Município de rurópolis, Estado do Pará e fundo Municipal de assistência Social, 
para suprir as Necessidades das Pessoas que se Encontram em Situação de Vul-
nerabilidade Social em atendimento ao disposto na Política Nacional de assis-
tência Social. conforme condições estabelecidas no termo de referência anexo 
ao Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022SEMTraS-PE-SrP, Valor do contrato: 
r$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais). fundamento legal: lei nº 
8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão Eletrônico nº 018/2022SEMTraS-PE-SrP. 
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023. assinatura: 12/08/2022.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
Processo Nº 001.010722- UasG 980597 

Pregão eletrônico nº 018/2022seMtras-Pe-srP 
Processo nº 001.010722. Espécie: ata de registro de Preços do Processo 
nº 001.010722. Órgão responsável pelo registro: Secretaria Municipal de Tra-
balho e assistência Social. contratada: rodrigo Holanda de aguiar comercial, 
inscrita no cNPJ sob o n°22.033.970/0001-26. Valor Global de r$ 378.000,00 
(trezentos e setenta e oito mil reais). objeto: registro de Preços para fu-
tura contratação de Empresa Para fornecer Kit cesta Básica Para atender 
demanda da Secretaria Municipal de assistência Social do Município de ruró-
polis, Estado do Pará e fundo Municipal de assistência Social, para suprir as 
necessidades das Pessoas que se encontram em situação de Vulnerabilidade 
Social em atendimento ao disposto na Política Nacional de assistência Social. 
conforme condições estabelecidas no termo de referência anexo ao Edital 
do Pregão Eletrôniconº018/2022SEMTraS-PE-SrP. fundamento legal: lei 
nº 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão Eletrônico nº 018/2022SEMTraS-PE
-SrP. Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023. assinado: 12/08/2022.

Protocolo: 840638

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público 
a abertura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0028/2022, TiPo MENor PrEÇo, 
Modo dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E iNSUMoS odoNTolÓGicoS, oB-
JETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa.. a Sessão de re-
cebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 30 de agosto de 
2022 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.
br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; 
Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licita-
ções, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2022@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público 
a abertura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0029/2022, TiPo MENor PrEÇo, 
Modo dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE BoMBaS d’áGUa SUBMErSaS E QUadroS dE 
coMaNdo, dESTiNadoS aoS SErViÇoS E MaNUTENÇÃo doS SiSTEMaS 
dE aBaSTEciMENTo dE áGUa do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará, 
aTENdENdo aS NEcESSidadES da SEcrETária MUNiciPal dE iNfraES-
TrUTUra... a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
no dia 30 de agosto de 2022 por meio do endereço eletrônico: www.com-
prasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 14:00hs. Edital e anexos: ht-
tps://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 
980369; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, 
KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarba-
ra2022@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público 
a abertura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0030/2022, TiPo MENor PrEÇo, 
Modo dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS oBJETiVaNdo aTENdEr o Pro-
GraMa fárMacia BáSica o MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a 
Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 31 de 
agosto de 2022 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamen-
tais.gov.br, UaSG: 980369, às 9:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.
pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/
Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de 
licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2022@gmail.com.

Priscila spindola Franchi
Pregoeira Municipal

Protocolo: 840640

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

.

PeGrÃo eLetrÔNico Nº 0014/2022
assunto: Pregão eletrônico nº 0014/2022, do tipo menor preço por item, 
para atender o coNVÊNio Nº 175/2022 - SETraN-Município, que tem como 
objeto a aquisição de coMBUSTÍVEl do TiPo ÓlEo diESEl S-10. Modo 
dE diSPUTa: aBErTo. daTa, local E Hora da aBErTUra: 29/08/2022, 
iNTErNET: www.portaldecompraspublicas.com.br, as 10:00hs. rETirada do 
EdiTal:  www.portaldecompraspublicas.com.br, licitacoes.convenios.smb-
pa@gmail.com, www.santamariadasbarreiras.pa.gov.br ou sala da cPl.
Santa Maria das Barreiras-Pa, 16 de agosto de 2022.

Jucivaldo Barbosa da silva
Pregoeiro

Protocolo: 840645

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
resULtado do JULGaMeNto 

toMada de PreÇos Nº 2/2022-00004 
a comissão Permanente de Licitação do Município de santa Maria do 
Pará/Pa, por meio do Presidente, torna público o resultado do julgamento da 
Tomada de Preço nº 2/2022-00004,objeto: revitalização da fachada como 
Estacionamento e reforma do Telhado da câmara Municipal de Santa Maria 
do Pará, convênio nº 226/2022, celebrado Entre Secretaria de Estado de de-
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senvolvimento e obras Pública - Sedop e o Município de Santa Maria do Pará, 
sendo o seguinte: Habilitação da empresa: Estrela Multiserviços Eireli - cNPJ: 
10.814.673/0001-39, sendo vencedora com proposta totalizando o valor in-
tegral de r$ 200.649,75(duzentos mil seiscentos e quarenta e nove reais e 
setenta e cinco centavos), que atendeu as exigências editalícias. carlos cle-
berson Ferreira da silva - Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 840648

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 085/2022-seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear servidores com o fim específico de fiscalizar o contrato decor-
rente do Processo administrativo nº 064/2022, que versa sobre contratação 
de Empresa Para aquisição de Embarcação Tipo lancha Equipada com Ser-
viço de ambulancha Para atendimento Médico e Transporte de Pacientes, de 
acordo com o Processo nº 2022/111313 da Secretaria de Saúde Pública do 
Estado do Pará, conforme convênio Nº 28/2022.  Titular: amanda Marques 
Gomes - Matrícula 89153, cPf nº 047.370.802-76 e rG: 7399444-SSP/Pa, 
chefe Seção assistência e Transporte fluvial da SEMSa; Suplente: Vanilson 
Pinto lira - Matrícula 86914, cPf nº 795.446.732-53 e rG: 4334639 SSP/Pa, 
chefe do NTl - nível iii.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e 
cumpra-se. Santarém/Pa, de 16 de agosto de 2022. Vânia Maria azevedo 
Portela - secretária de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022 - seMsa/reaBertUra 
objeto: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Para Unidades 
Básicas de Saúde - Proposta nº 17556.65900001210-05 - Pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Santarém, conforme especificações constantes no 
Edital, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.
santarem.pa.gov.br. Evento de reabertura (republicação) com a contagem de 
Prazo: Readequação do Edital, Termo de Referência (retificação da especificações 
técnicas) e seus anexos. início de entrega das propostas: 17/08/2022 a partir 
das 09h00min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das pro-
postas: 30/08/2022 às 9h (Horário Brasília) no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 840652

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos

Portaria Nº 24/2022/seMUrB
o secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos, do Município 
de Santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições 
legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações 
posteriores. art. 1º - institui pregoeiro e auxiliares para que procedam em 
processos licitatórios realizados na modalidade pregão eletrônico, cabendo-
lhes a responsabilidade de processar e julgar tais processos licitatórios em 
todas as suas fases. composta por: ana Erika Maia de Siqueira, Pregoei-
ra, decreto nº089/2021, auxiliares: ana Beatriz lopes ferreira decreto nº 
407/2022, Waldano dos Santos rodrigues decreto nº 097/2021, adriana frei-
re Silva matricula nº 89545, alvaro Maia de Sousa matricula n º22932. 3º 
Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais 
disposições em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E 
cUMPra-SE.  Santarém, 12 de agosto de 2022 -Jean Murilo Machado Mar-
ques - secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos.

Protocolo: 840650

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos

Portaria Nº 025/2022/seMUrB
o secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos, do Muni-
cípio de santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMS, no uso de suas 
atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 
e alterações posteriores. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de 
contrato de empresa para aquisição de mantimentos de primeira necessidade 
para a SEMUrB. o Sr. Eliomar amâncio da Silva, decreto nº088/2021 GaP/
PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - 
SEMUrB. arT. 2° Na ausência do fiscal, fica designado como fiscal substituto 
o Sr. José ribamar Mota de Sousa, Matrícula nº 64153, lotado nesta Secreta-
ria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB. arT. 3º Esta porta-
ria produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições 
em contrário. Na publicação no Diário Oficial da União, do dia 16/08/2022 n 
35.078, pág 110. onde se lê, Sr. Jose ribamar Mota de Sousa Matrícula nº 
64153, leia-se Sr. José riomar Mota de Sousa, Matrícula nº 64153. rEGiS-
TrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.  Santarém, 16 de 
agosto de 2022-Jean Murilo Machado Marques - secretário Municipal 
de Urbanismo e serviços Públicos.

Protocolo: 840709

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

eXtrato de coNtrato
oriGeM coNVite N° 1/2022-1102001-cc-PMsat

objeto: coNSTrUÇÃo do PÓrTico No KM 12 da Pa 140.
coNTraTada: coNSTrUTEc coNSTrUÇao & TraNSPorTE EirEli - cNPJ: 
11.128.119/0001-60.
coNTraTo: Nº 2403001-cc-PMSaT - Valor r$ 259.247,34 (duzentos e cin-
quenta e nove mil e duzentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centa-
vos).  lei federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
daTa da aSSiNaTUra: 24 de março de 2022.

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 840660

eXtrato de coNtrato
oriGeM coNVite N° 1/2022-2504001-cc-PMsat.

objeto: rEforMa da PraÇa da coMUNidadE do ÉdEN.
coNTraTada: BaldEZ coNSTrUTora lTda - cNPJ: 36.341.773/0001-89.
coNTraTo: Nº 1105001-cc-PMSaT - Valor r$ 158.294,19 (cento e cinquenta 
e oito mil e duzentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos).  lei fe-
deral Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
daTa da aSSiNaTUra: 11 de maio de 2022.

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 840656

eXtrato de coNtrato
oriGeM coNVite N° 1/2022-0504001-cc-PMsa

objeto: coNSTrUÇÃo da PraÇa Na coMUNidadE do frEJo.
coNTraTada: alToS coNSTrUTora EirEli - cNPJ: 35.042.286/0001-96.
coNTraTo: Nº 2604001-cc-PMSaT - Valor r$ 209.001,78 (duzentos e nove 
mil e um real e setenta e oito centavos).  lei federal Nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e alterações posteriores
daTa da aSSiNaTUra: 26 de abril de 2022..

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 840657

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

Pregão Presencial srP Nº. 9/2021-035 - Prazo de Vigência 12.08.2022 
a 31.12.2022.
oBJeto: reGistro de PreÇos para futura e eventual aquisição de 
combustível (gasolina comum, óleo diesel S500 e óleo diesel S10). dota-
ção orçamentaria: 2.043. Prefeitura Mul. de São Geraldo do araguaia, 
cNPJ: 10.249.241/0001-22, contratada: auto Posto Planalto ltda, cNPJ: 
08.026.116/0001-01. cT N. 20220338, valor: 1.225.500,00. São Geraldo do 
araguaia - Pa, 12 de agosto de 2022, Ordenador (a) de despesas, Jeffer-
son douglas Jesus oliveira.

Protocolo: 840666

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

aViso de ProrroGaÇÃo
o Município de são Miguel do Guamá-Pa, torna publico a prorrogação do 
Pregão Eletrônico SrP nº 047/2022 cujo objeto é a registro de preços para 
futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, 
para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos municipais 
de São Miguel do Guamá/Pa, pelo princípio da conveniência e da oportuni-
dade. a nova data da sessão Pública será em 23/08/2022 às 08:00 horas, 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 
980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal 
TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça 
licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 840667
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAILÂNDIA

.

resoLUÇÃo N° 07/2022, de 09 de aGosto de 2022 
aprova, institui e direciona a implementação do documento curricular re-
ferencial de Tailândia, para as escolas que integram o Sistema Municipal de 
Ensino. o texto integral da referida resolução encontra-se disponível para con-
sulta no site www.agenciatailandia.com e Quadro de avisos do Mural desta 
Prefeitura. Tailândia/Pa, 09 de agosto de 2022. teodomiro Pinto sanches 
Neto - Presidente do conselho Municipal de educação - cMe.

Protocolo: 840671

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de retiFicaÇÃo
Na publicação de aviso de Licitação - origem: ToMada dE PrEÇo Nº 
2/2022-013PMT, circUlado No doU, SEÇÃo 3, Nº 151, pag. 280, colUNa 
1, em 10 de agosto de 2022. rETifica-SE, onde se lê: “torna público que às 
09:00 horas do dia 25 de agosto de 2022”, passa a se lê: “torna público que 
às 09:00 horas do dia 01 de setembro de 2022”. TUcUMÃ - Pa, 16 de agosto 
de 2022. dÉBora de soUZa MartiNs - PresideNte da coMissÃo 
PerMaNeNte de LicitaÇÃo.

Protocolo: 840673

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20220088

oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 025/2022PMt-Pe-srP
coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo 
cNPJ: 10.221.760/0001-82.
oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
aQUiSiÇÃo dE aGENTE rEdUTor lÍQUido aUToMoTiVo E coMBUSTÍVEiS dES-
TiNadoS a aTENdEr a PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo E fUNdoS.
coNTraTada: c l l lEal dE MiraNda coMErcial lTda-EPP, com o valor 
total de r$ 12.192.370,00 (doze Milhões, cento e Noventa e dois Mil, Trezen-
tos e Setenta reais).
coNTraTada: SÓ PESadoS coMÉrcio dE PEÇaS E acESSorioS lTda, 
com o valor total de r$ 94.500,00 (Noventa e Quatro Mil, Quinhentos reais).
data da assinatura: 03/08/2022, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 03 de agosto de 2022, Pedro José Honório lino, Presidente da cPl.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20220098
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 023/2022PMT-PE-SrP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo, 
cNPJ: 10.221.760/0001-82.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE rEcarGaS dE ToNNErS E carTUcHoS 
dE iMPrESSoraS dESTiNadoS a aTENdEr a PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
TrairÃo E fUNdoS.
faVorEcida: VaGNo dE SoUSa GUiMaraES 52163652220, com o valor total 
de r$ 394.034,00 (Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Trinta e Quatro reais).
data da assinatura: 12/08/2022, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 12 de agosto de 2022, Pedro José Honório lino, Presidente da cPl.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20220089
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 027/2022PMT-PE-SrP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo, 
cNPJ: 10.221.760/0001-82.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE PaSSaGENS TErrESTrE dESTiNadoS a aTENdEr a 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo E fUNdoS MUNiciPaiS.
coNTraTada: ToP liNE TUriSMo lTda, cNPJ: 03.485.317/0001-53 com o 
valor global de r$ 1.230.612,00 (Um Milhão, duzentos e Trinta Mil, Seiscentos 
e doze reais).
data da assinatura: 03/08/2022, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 03 de agosto de 2022, Pedro josé Honório lino, Presidente da cPl.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20220090
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 029/2022PMT-PE-SrP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo, 
cNPJ: 10.221.760/0001-82.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
locaÇÃo dE MaQUiNa PESada Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS E SErViÇoS UrBaNoS do MUNicÍPio dE TrairÃo-Pa.
faVorEcida: E coSTa SilVa coMErcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 
05.587.559/0001-83 com o valor global de r$ 1.376.000,00 (Um Milhão, Tre-
zentos e Setenta e Seis Mil reais).
faVorEcida: i. S. locaÇÕES & SolUÇÕES EirEli, cNPJ: 18.551.696/0001-
00 com o valor total de r$ 580.000,00 (Quinhentos e oitenta Mil reais).
data da assinatura: 03/08/2022, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 03 de agosto de 2022, Pedro José Honório lino, Presidente da cPl.

Protocolo: 840674

..

ParticULares
.

Maria JosÉ soares BorGes oLiVeira 
cPF nº 069.671.592-91 

responsável pelo empreendimento denominado NaScENTE, localizado no 
município de PorTEl/Pa, torna público que recebeu da SEMaS/Pa no dia 02 
de agosto de 2022 a aUTEf nº 274123/2022 e lar n° 13973/2022.

Protocolo: 840675

dioNÍsio Pereira 
cPF n°307.431.332-34

Torna público a solicitação de uma licença ambiental rural junto a Secretaria 
Municipal de Meio ambiente - SEMa, referente ao imóvel denominado SÍTio 
Pai E filHo - localizado na Br 230, KM 170 Norte faixa, no Município de 
Uruará Pará.

dioNÍsio Pereira 
cPf n°307.431.332-34 

Torna público a solicitação de uma licença ambiental rural junto a Secretaria 
Municipal de Meio ambiente - SEMa, referente ao imóvel denominado fa-
ZENda Boa SorTE i - localizado na Br 230, KM 165 Sul a 4 KM da faixa, no 
Município de Uruará Pará.

Protocolo: 840676

ceraMica asteKa Ltda 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de operação - lo nº 
2022/0000143, válida até 20/07/2026, para atividade de fabricação de ar-
tefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e 
pisos, em Santarém/Pa.

Protocolo: 840678

aNtÔNio eLias de soUZa 
cPF nº 147.687.392-53 

representante legal do imóvel denominado faZENda ProMETida, localizado 
no município de Prainha/Pá, torna público que solicitou junto a Secretaria de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade-SEMaS/Pa, autorização de Quei-
ma controlada para a atividade agrícola precedida de Supressão de Vegeta-
ção primária para Uso alternativo do Solo, em conformidade com o disposta 
na iN 51/2010.

Protocolo: 840681

o sr° JoceLito KrUG 
Vem tornar público que recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio ambien-
te e recurso Hídricos- SEMMarH de Santa Maria das Barreiras-Pa, sua licen-
ça ambiental Prévia-lP, N° 0112/2022, para a atividade de silo de armazena-
mento de grãos com beneficiamento, localizado na Fazenda Solo Vermelho II 
e iii, que tramitou sob o processo número 2022.00170.

Protocolo: 840679

.

.

eMPresariaL
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº018/2022-cMiP; oriGeM: PreGÃo Nº PPsrP.002/2022-
cPL-cMiP; coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ; 
coNTraTada: J M PoZZEr EirEli; Valor ToTal: r$-10.442,20; ViGÊNcia: 
02.08.2022 a 31.12.2022; daTa da aSSiNaTUra: 02.08.2022

Protocolo: 840692
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº019/2022-cMiP; oriGeM: PreGÃo Nº PPsrP.002/2022; 
coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ; coNTraTa-
da: ac coMErcio VarEJiSTa E rEPrESENTaÇÃo coMErcial EirEli; Va-
lor ToTal: r$-11.009,51; ViGÊNcia: 02.08.2022 a 31.12.2022; daTa da 
aSSiNaTUra: 02.08.2022

Protocolo: 840693

a eMPresa aUto Posto iVi eireLi  
Posto Bari, inscrita no cNPJ 21.387.460/0005-18 

localizada na av. Tancredo Neves, s/nº - Bairro: aeroporto, na cidade de 
altamira, estado do Pará, torna público que rEcEBEU, junto a SEcrETaria 
MUNiciPal da GESTÃo do MEio aMBiENTE - SEMMa a licença de operação 
(lo) de nº 073/2022, com validade até 15/07/2024, para exercer a atividade 
de comercio Varejista de combustíveis para Veículos automotores.

Protocolo: 840687

V. F. GoMes coNstrUtora Ltda 
cNPJ nº 13.495.966/0001-99 

Torna público que recebeu junto à SEMaT/ Jacareacanga, no dia 08/06/2022, 
através do processo Nº 013/2022 a lo n°015/2022 para atividade de Extra-
ção de Areia e Cascalho, localizada na Zona Rural, às coordenadas geográficas 
05°53’52.7’’S;57°41’15.9’’W.

Protocolo: 840688

a pessoa jurídica citroBio iNdÚstria 
e coMÉrcio de atiVos NatUrais Ltda 

cNPJ: 33.173.775/0001-18 
Tornar público que recebeu a renovação de lo nº 017/2022, no dia 05/08/2022, 
para a tipologia 1119 - Refino /Preparação de óleo e gordura vegetal, Porte 
B-ii, conforme requerimento nº 036/2022, junto a SEMMa de Santa Bárbara 
do Pará.

Protocolo: 840689
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aMiGos dos riBeiriNHos assessoria aMBieNtaL eireLLi 
cNPJ 39.879.582/0001-63 

Torna público que este recebeu junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Portel- SEMMa a licença Prévia- lP, licença de instalação- li e licença de opera-
ção- lo para a atividade de fabricação de Produtos cerâmicos Não refratários Para 
Uso Estrutural Na construção, localizada na rua coronel Severiano de Moura, 85, 
centro, cEP 68.480-000, na cidade de Portel do Estado do Pará.

Protocolo: 840690

i s BarBosa saNtareM Ltda 
Torna público que requereu junto a SEMMa/NP, a licença de operação - lo, 
sob o processo nº 1188/2022, para atividade de comercio varejista de com-
bustíveis para veículos automotores, em Novo Progresso/Pa.

Protocolo: 840683

MiNistÉrio da ecoNoMia
BaNco da aMaZÔNia s.a.

sociedade de ecoNoMia Mista de caPitaL aBerto
cNPJ 04.902.979/0001-44  -  Nire 15300005132

asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria de acioNistas
editaL de coNVocaÇÃo

São convidados os acionistas do Banco da amazônia S.a., companhia aberta, 
a participar da assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 26 
de agosto de 2022, às 11h, no 14° andar, Sala rio Tocantins, do Edifício Sede, 
na Avenida Presidente Vargas nº 800, Belém (PA) - CEP 66017-901, a fim de:
1.  deliberar sobre a homologação do aumento de capital aprovado na assem-
bleia geral extraordinária realizada em 29.04.2022, via subscrição de novas 
ações, sendo 25.986.279 incorporadas pela União e 426.069 incorporadas 
pelos minoritários, adquiridas através do exercício do direito de preferência, 
na forma estabelecida pelo decreto nº 10.955/2022; e
2.  deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social
Participação na assembleia - informações Gerais:
•  A participação do acionista poderá ser pessoal, por procurador devidamente 
constituído, via Plataforma digital ou via Boletim de Voto a distância por meio 
da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. o Banco da amazônia, visando a segurança 
de todos e em cumprimento às medidas sanitárias, recomenda a adoção do 
Boletim de Voto a distância, mesmo diante da possibilidade de participação 
presencial e via Plataforma digital.
•  De acordo com o disposto na Medida Provisória n° 931, de 30.03.2020, e na 
instrução cVM nº 481, de 17.12.2009 e alterações posteriores, além da pos-
sibilidade de participação presencial e de voto à distância, será disponibilizada 
Plataforma digital para que os acionistas possam acompanhar a assembleia e 
exercer seu direito de voto.
•  O Banco disponibilizará para essa Assembleia o sistema de votação à distância, 
conforme previsto nos artigos 21-a e seguintes da instrução cVM nº 481/2009 e 
alterações, cujas orientações de envio pelos acionistas estão expressas no docu-
mento disponibilizado no sítio eletrônico da comissão de Valores Mobiliários e na 
página da rede mundial de computadores do Banco da amazônia - www.banco-
amazonia.com.br.  Será permitido que seus acionistas enviem boletins de voto à 
distância por meio de seus respectivos agentes de custódia; através da apresen-
tação do boletim de voto à distância devidamente preenchido e documentos de 
identidade com foto em qualquer agência do Banco Bradesco S.a (opção válida 
somente para acionistas com ações escrituradas junto ao Banco escriturador) ou, 
ainda, diretamente ao Banco da amazônia
•  Para participar e deliberar na Assembleia, os acionistas devem observar as 
seguintes orientações:
a) excepcionalmente, será dispensado o depósito do instrumento de manda-
to, nos termos do art. 126 da lei nº 6.404/1976 e alterações posteriores, na 
sede do Banco da amazônia. os instrumentos de procuração, os documentos 
de identificação e de posição acionária serão recebidos por meio do endereço 
eletrônico secre@bancoamazonia.com.br em até 48 horas antes da realização 
da assembleia, ou seja, até às 11 horas do dia 24 de agosto de 2022;
b) excepcionalmente, para as assembleias ora convocadas, não será necessário 
o reconhecimento de firma nas procurações outorgadas pelos acionistas aos seus 
representantes, assim como será dispensada a autenticação dos documentos 
que acompanharem o boletim de voto a distância. as procurações outorgadas na 
forma eletrônica pelos acionistas aos seus representantes deverão utilizar certi-
ficados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil;
c) para participação presencial, o acionista deverá comparecer à assembleia 
munido de documento que comprove a sua identidade e, também, de com-
provante de titularidade das ações de emissão da Sociedade expedido pelo 
custodiante. o comprovante de titularidade será dispensado para o titular de 
ações escriturais custodiadas no Bradesco. os acionistas, seus representantes 
ou procuradores, que optarem pela participação presencial deverão fazer uso 
obrigatório de máscara protetora;
d) para participação remota, por meio da Plataforma digital, ocorrerá median-
te credenciamento prévio com antecedência mínima de 48 horas da realização 
da assembleia, ou seja, até às 11 horas do dia 24 de agosto de 2022, cujas 
solicitações deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico secre@banco-
amazaonia.com.br acompanhada dos documentos para participação;
e) o envio de boletins de voto a distância por meio da B3 - Brasil, Bolsa, Bal-
cão dispensa a necessidade de credenciamento prévio. Para participação na 
modalidade de voto à distância, o preenchimento e envio do boletim deverão 
ser realizados até o dia 19 de agosto de 2022 (inclusive).
documentos à disposição dos acionistas: este anúncio de convocação e 
a Proposta do conselho de administração contendo todas as informações exi-
gidas pela regulamentação vigente. referidos documentos estão à disposição 
dos acionistas na Secretaria Executiva do Banco da amazônia, na av. Presi-
dente Vargas, nº 800 - 13º andar, Belém (Pa), e estão sendo, inclusive, dispo-
nibilizados no Site www.bancoamazonia.com.br - relação com investidores, 
estando também disponíveis nos sites da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão e cVM.
Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos no 
site www.bancoamazonia.com.br - relações com investidores - atendimento 
aos investidores.

Belém (Pa), 25 de julho de 2022.
aNdrea Maria raMos LeoNeL

Presidente do conselho de administração
Protocolo: 840684

a seMMa - secretaria MUNiciPaL 
de Meio aMBieNte de UrUara 

Emitiu a licença de operação n° 013/2022 para a atividade de Usina de as-
falto para a empresa armando cunha Engenharia ltda inscrita no cNPJ nº 
27.774.887/0001-21, localizado na rodovia Transamazônica, lote Tutuí, Gle-
ba 67, bairro: centro no município de Uruará, Estado do Pará.

Protocolo: 840698

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº020/2022-cMiP; oriGeM: PreGÃo Nº PPsrP.002/2022-
cPL-cMiP; coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ; 
coNTraTada: JaNaU coMErcio E SErVicoS lTda-ME; Valor ToTal: r$-
2.442,45; ViGÊNcia: 02.08.2022 a 31.12.2022; daTa da aSSiNaTUra: 
02.08.2022

Protocolo: 840695

cÂMara MUNiciPaL de oriXiMiNÁ
aViso de LicitaÇÃo

o Município de oriximiná, através da câmara municipal de oriximiná por 
intermédio da Pregoeira, torna público que às  10:00 horas do dia 31 de 
agosto de 2022, fará realizar licitação na modalidade PrEGÃo nº PE-001-c-
Mo/2022, tipo menor preço por item, para aaquisição de gêneros alimentí-
cios, materiais de limpeza e higienização, material de expediente, materiais 
de processamento de dados, materiais para áudio, vídeo e foto e outros ma-
teriais de consumo destinados a atender às necessidades da câmara de ori-
ximiná, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na 
sala da comissão de licitação da câmara Municipal de oriximiná.
o procedimento licitatório obedecerá aos termos da lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do decreto Municipal nº 1.403/2006, de 21 de outubro de 
2006, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da lei complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas no Edital.
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão de licitação, na Trav. Magalhães Barata nº 227 - centro no horá-
rio de expediente, no Portal da Transparência, no Portal do TcM e na Platafor-
ma do liciTaNET, a partir da publicação deste aviso. oriXiMiNá - Pa, 16 de 
agosto de 2022 - Gilmara de carvalho dias Varjão - Pregoeira

Protocolo: 840710

a ZiNFaNdeL eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios sPe Ltda 
cNPJ: 33.297.121/0001-04 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ana-
nindeua - SEMa as licenças ambientais Prévia nº l071322 e de instalação 
nº l071422, para a atividade de EdificaÇÃo MUlTifaMiliar VErTical em 
ananindeua - Pa.

Protocolo: 840712

e. c. caMarGos coMÉrcio de coMBUstiVeL Ltda 
(Posto ModeLo)

cNPJ: 12.477.491/0001-45 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, a licença de operação - lo Nº 137/2011, com validade até 16/08/2023, 
para desenvolver a atividade de comércio varejista de combustíveis para ve-
ículos automotores, localizada na av. castanheira, nº523, Vila Nova Paraíso, 
São Geraldo do araguaia/Pa.

Protocolo: 840699

Madereira aMaZoN BrasiL Ltda 
cNPJ/MF N° 14.460.321/0001-83 

Sito rod. Pa 252, KM 24, interior, cEP: 68658-000, aurora do Pará-Pa, torna 
público: requereu da SEMaS/Pa junto ao setor competente o licenciamento 
sob o protocolo N° 2020/8930, atividade: desdobro de madeira em tora para 
produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem.

Protocolo: 840706

associaÇÃo ProFissioNaL dos 
desPacHaNtes docUMeNtaListas do ParÁ

coMUNicado
adesdoc/Pa, Torna público que no dia 07/03/21 foram eleitos e empos-
sados a nova diretoria,conselho fiscal e comissão de ética e disciplina.Gestão 
de 12/03/2021 a 11/03/2025 ficando como Presidente:Abmael Costa Souza.
foi apresentada a prestação de contas ano 2020/2021,tendo aprovação dos 
presentes.

Protocolo: 840704

editaL Nº 17, de 17 de aGosto de 2022
Vi coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de 
serVidor do MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

diVULGaÇÃo dos GaBaritos PreLiMiNares
carGo: aUXiLiar de adMiNistraÇÃo

TiPo 1 - BraNca - 1c; 2c; 3c; 4c; 5c; 6B; 7B; 8a; 9B; 10c; 11c; 12B; 13c; 
14B; 15d; 16a; 17c; 18d; 19B; 20d; 21a; 22a; 23d; 24B; 25a; 26a; 27a; 
28c; 29a; 30a; 31c; 32c; 33c; 34a; 35d; 36c; 37d; 38c; 39B; 40c; 41d; 
42B; 43c; 44a; 45B; 46c; 47d; 48B; 49c; 50c; 51c; 52c; 53c; 54B; 55a; 
56d; 57c; 58c; 59d; 60d; 61B; 62d; 63B; 64c; 65d; 66c; 67a; 68a; 69a; 
70B. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2B; 3a; 4c; 5B; 6c; 7c; 8c; 9c; 10c; 11B; 12B; 
13c; 14c; 15c; 16d; 17a; 18a; 19a; 20d; 21B; 22d; 23c; 24a; 25a; 26c; 
27a; 28d; 29a; 30B; 31a; 32c; 33c; 34c; 35d; 36c; 37B; 38c; 39d; 40a; 
41a; 42c; 43d; 44B; 45c; 46B; 47c; 48d; 49c; 50B; 51c; 52a; 53c; 54c; 
55c; 56c; 57B; 58d; 59d; 60B; 61c; 62d; 63d; 64B; 65a; 66a; 67a; 68B; 
69d; 70c. / TiPo 3 - aMarEla - 1c; 2c; 3c; 4c; 5c; 6B; 7c; 8B; 9B; 10a; 
11B; 12c; 13c; 14B; 15d; 16a; 17B; 18d; 19a; 20d; 21c; 22a; 23a; 24a; 
25a; 26d; 27a; 28c; 29a; 30c; 31B; 32c; 33a; 34c; 35c; 36B; 37c; 38d; 
39c; 40d; 41d; 42c; 43a; 44B; 45c; 46c; 47B; 48c; 49d; 50B; 51c; 52c; 
53d; 54a; 55c; 56c; 57c; 58B; 59c; 60d; 61d; 62B; 63d; 64B; 65c; 66a; 
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67B; 68d; 69a; 70a. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2c; 3c; 4a; 5B; 6c; 7B; 8c; 9B; 
10c; 11c; 12B; 13B; 14c; 15d; 16B; 17a; 18a; 19d; 20a; 21c; 22d; 23B; 
24c; 25a; 26a; 27a; 28a; 29d; 30c; 31a; 32d; 33B; 34c; 35c; 36c; 37c; 
38a; 39d; 40c; 41c; 42c; 43d; 44B; 45c; 46B; 47a; 48d; 49B; 50c; 51B; 
52c; 53a; 54c; 55c; 56c; 57c; 58d; 59B; 60d; 61B; 62c; 63d; 64d; 65a; 
66c; 67d; 68a; 69a; 70B.

carGo: tÉcNico eM iNForMÁtica
TiPo 1 - BraNca - 1c; 2c; 3c; 4c; 5c; 6B; 7B; 8a; 9B; 10c; 11c; 12B; 13c; 
14B; 15d; 16a; 17c; 18d; 19B; 20d; 21a; 22a; 23d; 24B; 25a; 26a; 27a; 
28c; 29a; 30a; 31c; 32c; 33c; 34a; 35d; 36c; 37d; 38c; 39B; 40c; 41a; 
42B; 43a; 44B; 45a; 46B; 47B; 48d; 49B; 50c; 51c; 52B; 53c; 54d; 55d; 
56c; 57c; 58c; 59B; 60a; 61c; 62c; 63c; 64d; 65c; 66a; 67a; 68B; 69B; 
70B. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2B; 3a; 4c; 5B; 6c; 7c; 8c; 9c; 10c; 11B; 12B; 
13c; 14c; 15c; 16d; 17a; 18a; 19a; 20d; 21B; 22d; 23c; 24a; 25a; 26c; 
27a; 28d; 29a; 30B; 31a; 32c; 33c; 34c; 35d; 36c; 37B; 38c; 39d; 40a; 
41c; 42B; 43c; 44c; 45d; 46d; 47a; 48B; 49B; 50d; 51B; 52a; 53B; 54a; 
55B; 56a; 57B; 58B; 59a; 60c; 61c; 62B; 63a; 64c; 65c; 66c; 67B; 68c; 
69c; 70d. / TiPo 3 - aMarEla - 1c; 2c; 3c; 4c; 5c; 6B; 7c; 8B; 9B; 10a; 
11B; 12c; 13c; 14B; 15d; 16a; 17B; 18d; 19a; 20d; 21c; 22a; 23a; 24a; 
25a; 26d; 27a; 28c; 29a; 30c; 31B; 32c; 33a; 34c; 35c; 36B; 37c; 38d; 
39c; 40d; 41d; 42d; 43a; 44B; 45a; 46B; 47a; 48B; 49B; 50d; 51B; 52c; 
53c; 54B; 55c; 56B; 57B; 58c; 59a; 60a; 61c; 62c; 63d; 64c; 65B; 66c; 
67c; 68c; 69a; 70B. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2c; 3c; 4a; 5B; 6c; 7B; 8c; 9B; 
10c; 11c; 12B; 13B; 14c; 15d; 16B; 17a; 18a; 19d; 20a; 21c; 22d; 23B; 
24c; 25a; 26a; 27a; 28a; 29d; 30c; 31a; 32d; 33B; 34c; 35c; 36c; 37c; 
38a; 39d; 40c; 41B; 42a; 43B; 44a; 45B; 46a; 47B; 48B; 49c; 50d; 51d; 
52d; 53c; 54c; 55B; 56d; 57c; 58c; 59B; 60c; 61c; 62c; 63B; 64a; 65B; 
66a; 67c; 68a; 69c; 70B.

carGo: aUXiLiar de eNFerMaGeM
TiPo 1 - BraNca - 1c; 2c; 3c; 4c; 5c; 6B; 7B; 8a; 9B; 10c; 11c; 12B; 13c; 
14B; 15d; 16a; 17c; 18d; 19B; 20d; 21a; 22a; 23d; 24B; 25a; 26a; 27a; 
28c; 29a; 30a; 31c; 32c; 33c; 34a; 35d; 36c; 37d; 38c; 39B; 40c; 41a; 
42a; 43a; 44a; 45d; 46B; 47a; 48c; 49c; 50a; 51B; 52c; 53B; 54c; 55d; 
56a; 57a; 58c; 59B; 60a; 61d; 62d; 63B; 64c; 65a; 66a; 67B; 68c; 69c; 
70d. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2B; 3a; 4c; 5B; 6c; 7c; 8c; 9c; 10c; 11B; 12B; 
13c; 14c; 15c; 16d; 17a; 18a; 19a; 20d; 21B; 22d; 23c; 24a; 25a; 26c; 
27a; 28d; 29a; 30B; 31a; 32c; 33c; 34c; 35d; 36c; 37B; 38c; 39d; 40a; 
41a; 42a; 43B; 44a; 45B; 46a; 47c; 48d; 49a; 50c; 51d; 52a; 53c; 54c; 
55B; 56B; 57a; 58B; 59a; 60a; 61a; 62B; 63d; 64c; 65d; 66c; 67d; 68a; 
69c; 70c. / TiPo 3 - aMarEla - 1c; 2c; 3c; 4c; 5c; 6B; 7c; 8B; 9B; 10a; 
11B; 12c; 13c; 14B; 15d; 16a; 17B; 18d; 19a; 20d; 21c; 22a; 23a; 24a; 
25a; 26d; 27a; 28c; 29a; 30c; 31B; 32c; 33a; 34c; 35c; 36B; 37c; 38d; 
39c; 40d; 41B; 42c; 43a; 44c; 45a; 46B; 47a; 48c; 49a; 50a; 51d; 52d; 
53B; 54c; 55a; 56c; 57a; 58a; 59a; 60c; 61B; 62a; 63B; 64d; 65d; 66d; 
67c; 68a; 69B; 70c. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2c; 3c; 4a; 5B; 6c; 7B; 8c; 9B; 
10c; 11c; 12B; 13B; 14c; 15d; 16B; 17a; 18a; 19d; 20a; 21c; 22d; 23B; 
24c; 25a; 26a; 27a; 28a; 29d; 30c; 31a; 32d; 33B; 34c; 35c; 36c; 37c; 
38a; 39d; 40c; 41d; 42B; 43a; 44a; 45a; 46B; 47a; 48a; 49a; 50c; 51c; 
52d; 53c; 54B; 55c; 56B; 57d; 58B; 59c; 60B; 61a; 62a; 63c; 64c; 65a; 
66a; 67c; 68d; 69d; 70a.

carGo: aNaLista JUrÍdico
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41c; 42c; 43a; 44c; 45c; 46d; 47d; 48d; 49a; 50a; 51a; 52a; 53c; 54d; 
55a; 56a; 57c; 58d; 59c; 60a; 61B; 62d; 63a; 64d; 65c; 66B; 67d; 68c; 
69a; 70B. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41c; 42a; 43c; 44c; 45c; 46d; 47a; 48a; 49d; 50d; 51d; 52a; 53a; 
54a; 55c; 56c; 57a; 58a; 59c; 60d; 61d; 62c; 63B; 64d; 65a; 66c; 67a; 
68B; 69B; 70d. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41c; 42c; 43c; 44a; 45c; 46d; 47d; 48a; 49a; 50d; 51a; 
52a; 53a; 54c; 55d; 56d; 57c; 58c; 59a; 60a; 61d; 62a; 63d; 64c; 65B; 
66d; 67B; 68a; 69c; 70B. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41c; 42c; 43c; 44c; 45a; 46a; 47a; 48d; 49d; 50d; 
51c; 52d; 53a; 54a; 55a; 56c; 57d; 58c; 59a; 60a; 61a; 62B; 63d; 64d; 
65c; 66a; 67c; 68d; 69B; 70B.

carGo: tÉcNico - adMiNistrador
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41c; 42a; 43a; 44B; 45c; 46d; 47c; 48a; 49a; 50a; 51a; 52c; 53B; 54B; 
55a; 56c; 57d; 58c; 59d; 60a; 61B; 62a; 63B; 64d; 65d; 66c; 67c; 68d; 
69a; 70a. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41c; 42d; 43c; 44B; 45a; 46a; 47B; 48a; 49c; 50a; 51a; 52a; 53c; 
54B; 55a; 56a; 57c; 58B; 59a; 60B; 61d; 62d; 63c; 64d; 65a; 66a; 67c; 
68d; 69d; 70c. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41B; 42c; 43d; 44c; 45B; 46a; 47a; 48a; 49B; 50a; 51c; 
52a; 53c; 54a; 55a; 56B; 57a; 58c; 59d; 60a; 61d; 62c; 63a; 64d; 65a; 
66B; 67d; 68d; 69c; 70c. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41a; 42c; 43a; 44a; 45a; 46B; 47c; 48d; 49c; 50B; 
51a; 52a; 53c; 54a; 55B; 56a; 57c; 58d; 59c; 60d; 61a; 62B; 63c; 64c; 
65d; 66a; 67d; 68d; 69B; 70a.

carGo: tÉcNico - aNaLista de sisteMas - deseNVoLViMeNto
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41a; 42d; 43B; 44d; 45B; 46d; 47d; 48c; 49d; 50a; 51B; 52d; 53c; 54c; 
55B; 56a; 57a; 58B; 59a; 60c; 61B; 62B; 63d; 64a; 65a; 66B; 67a; 68B; 
69B; 70B. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41d; 42a; 43a; 44B; 45a; 46B; 47B; 48B; 49a; 50d; 51B; 52d; 53B; 
54d; 55d; 56c; 57d; 58a; 59B; 60c; 61c; 62c; 63d; 64B; 65a; 66a; 67B; 
68a; 69B; 70B. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41a; 42B; 43c; 44d; 45a; 46B; 47d; 48c; 49c; 50a; 51a; 
52B; 53B; 54a; 55B; 56B; 57d; 58B; 59d; 60B; 61d; 62d; 63a; 64c; 65B; 
66B; 67d; 68a; 69a; 70B. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41B; 42d; 43a; 44a; 45B; 46d; 47B; 48a; 49B; 50B; 
51B; 52B; 53a; 54d; 55B; 56d; 57d; 58c; 59B; 60a; 61c; 62d; 63c; 64a; 
65a; 66B; 67c; 68B; 69d; 70a.

carGo: tÉcNico - aNaLista de sisteMas - 
ModeLaGeM de sisteMas

TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41c; 42a; 43c; 44B; 45a; 46d; 47c; 48c; 49d; 50B; 51c; 52c; 53d; 54d; 
55B; 56B; 57c; 58B; 59d; 60a; 61B; 62a; 63B; 64a; 65B; 66a; 67c; 68d; 
69d; 70a. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41B; 42c; 43B; 44d; 45a; 46B; 47a; 48a; 49B; 50B; 51a; 52c; 53d; 
54d; 55a; 56c; 57a; 58c; 59a; 60B; 61d; 62c; 63c; 64d; 65B; 66c; 67c; 
68d; 69d; 70B. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41B; 42a; 43B; 44a; 45c; 46d; 47d; 48a; 49c; 50a; 51c; 
52B; 53a; 54d; 55c; 56c; 57d; 58B; 59c; 60c; 61d; 62c; 63d; 64B; 65B; 
66B; 67d; 68a; 69B; 70a. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41d; 42B; 43c; 44c; 45a; 46d; 47c; 48B; 49a; 50d; 
51c; 52c; 53d; 54c; 55d; 56a; 57a; 58d; 59B; 60B; 61a; 62B; 63c; 64a; 
65c; 66a; 67d; 68B; 69B; 70B.

carGo: tÉcNico - aNaLista de sisteMas - 
sUPorte a BaNco de dados

TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41a; 42d; 43a; 44B; 45B; 46B; 47B; 48c; 49d; 50d; 51d; 52B; 53d; 54B; 
55c; 56c; 57B; 58c; 59d; 60a; 61B; 62B; 63a; 64d; 65d; 66B; 67d; 68d; 
69B; 70B. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41c; 42B; 43d; 44d; 45d; 46B; 47d; 48B; 49d; 50a; 51c; 52B; 53B; 
54B; 55a; 56B; 57B; 58d; 59d; 60d; 61d; 62B; 63B; 64a; 65B; 66B; 67c; 
68c; 69d; 70a. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41d; 42B; 43B; 44c; 45d; 46a; 47d; 48a; 49B; 50B; 51B; 
52B; 53c; 54d; 55d; 56d; 57d; 58B; 59c; 60B; 61a; 62c; 63d; 64B; 65B; 
66B; 67a; 68d; 69d; 70B. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41B; 42B; 43B; 44c; 45a; 46d; 47a; 48B; 49d; 50B; 
51c; 52d; 53d; 54B; 55d; 56c; 57B; 58d; 59d; 60B; 61c; 62B; 63B; 64d; 
65a; 66d; 67d; 68B; 69a; 70B.

carGo: tÉcNico - aNaLista de sisteMas - 
sUPorte À rede de coMPUtadores

TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41B; 42c; 43c; 44c; 45a; 46d; 47B; 48d; 49c; 50a; 51a; 52d; 53B; 54B; 
55c; 56d; 57c; 58d; 59c; 60c; 61c; 62B; 63d; 64a; 65c; 66B; 67B; 68d; 
69B; 70c. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41c; 42c; 43a; 44a; 45d; 46B; 47c; 48B; 49B; 50B; 51d; 52d; 53c; 
54c; 55a; 56c; 57d; 58d; 59c; 60B; 61a; 62c; 63B; 64B; 65c; 66B; 67c; 
68d; 69d; 70c. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41a; 42d; 43c; 44d; 45a; 46c; 47B; 48B; 49B; 50c; 51c; 
52c; 53a; 54d; 55B; 56B; 57c; 58d; 59d; 60d; 61d; 62c; 63c; 64c; 65a; 
66c; 67B; 68B; 69c; 70B. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41a; 42d; 43d; 44B; 45B; 46c; 47d; 48c; 49a; 50B; 
51B; 52c; 53c; 54c; 55a; 56B; 57d; 58c; 59c; 60d; 61d; 62c; 63c; 64d; 
65B; 66c; 67B; 68a; 69c; 70B.

carGo: tÉcNico - assisteNte sociaL
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41c; 42a; 43B; 44d; 45d; 46B; 47a; 48d; 49a; 50B; 51B; 52c; 53a; 54d; 
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55a; 56B; 57B; 58B; 59d; 60B; 61B; 62a; 63c; 64d; 65c; 66c; 67a; 68B; 
69a; 70B. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41a; 42B; 43B; 44c; 45a; 46d; 47a; 48c; 49a; 50B; 51d; 52d; 53B; 
54a; 55d; 56a; 57B; 58B; 59B; 60c; 61a; 62d; 63c; 64B; 65B; 66B; 67B; 
68d; 69a; 70c. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41a; 42d; 43a; 44c; 45a; 46B; 47d; 48B; 49d; 50a; 51d; 
52a; 53B; 54B; 55c; 56c; 57d; 58c; 59c; 60a; 61B; 62a; 63B; 64B; 65B; 
66B; 67d; 68B; 69B; 70a. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41B; 42c; 43a; 44d; 45B; 46a; 47c; 48a; 49B; 50d; 
51B; 52a; 53d; 54a; 55d; 56B; 57a; 58B; 59B; 60B; 61B; 62d; 63B; 64B; 
65a; 66d; 67c; 68c; 69c; 70a.

carGo: tÉcNico - BiBLiotecoNoMista
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41c; 42d; 43c; 44B; 45d; 46a; 47c; 48c; 49a; 50B; 51c; 52d; 53d; 54B; 
55a; 56c; 57c; 58d; 59a; 60B; 61B; 62B; 63d; 64c; 65c; 66B; 67d; 68d; 
69a; 70B. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41a; 42d; 43B; 44c; 45c; 46d; 47c; 48B; 49c; 50B; 51d; 52d; 53a; 
54B; 55a; 56c; 57d; 58d; 59B; 60a; 61c; 62B; 63c; 64d; 65a; 66B; 67B; 
68d; 69c; 70c. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41B; 42d; 43c; 44a; 45B; 46c; 47d; 48c; 49B; 50c; 51a; 
52d; 53c; 54d; 55B; 56a; 57c; 58c; 59c; 60d; 61a; 62c; 63d; 64a; 65B; 
66d; 67B; 68B; 69B; 70d. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41a; 42B; 43c; 44c; 45d; 46c; 47d; 48d; 49B; 50a; 
51c; 52d; 53c; 54B; 55a; 56B; 57B; 58d; 59d; 60c; 61c; 62d; 63a; 64B; 
65d; 66c; 67B; 68B; 69c; 70a.

carGo: tÉcNico - coNtador
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41a; 42c; 43a; 44c; 45d; 46d; 47d; 48d; 49c; 50d; 51c; 52B; 53B; 54d; 
55d; 56d; 57a; 58d; 59d; 60c; 61a; 62B; 63B; 64B; 65B; 66a; 67a; 68B; 
69a; 70a. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41d; 42c; 43a; 44d; 45c; 46d; 47a; 48B; 49d; 50d; 51d; 52c; 53d; 
54B; 55c; 56B; 57a; 58d; 59a; 60d; 61a; 62a; 63B; 64a; 65d; 66c; 67a; 
68B; 69B; 70B. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41d; 42B; 43d; 44d; 45d; 46c; 47c; 48d; 49d; 50d; 51a; 
52c; 53c; 54a; 55B; 56c; 57a; 58a; 59B; 60B; 61B; 62B; 63a; 64a; 65B; 
66a; 67d; 68a; 69d; 70d. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41c; 42d; 43d; 44a; 45d; 46c; 47d; 48a; 49d; 50B; 
51B; 52c; 53d; 54c; 55d; 56a; 57B; 58a; 59B; 60a; 61d; 62d; 63c; 64a; 
65d; 66B; 67B; 68B; 69a; 70a.

carGo: tÉcNico - ecoNoMista
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41B; 42B; 43d; 44c; 45d; 46c; 47c; 48a; 49B; 50a; 51a; 52d; 53a; 54c; 
55d; 56c; 57d; 58a; 59B; 60B; 61d; 62B; 63c; 64d; 65d; 66a; 67c; 68B; 
69c; 70d. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41c; 42B; 43d; 44d; 45B; 46B; 47B; 48c; 49d; 50c; 51d; 52a; 53B; 
54B; 55a; 56c; 57d; 58c; 59d; 60B; 61c; 62d; 63d; 64c; 65c; 66a; 67a; 
68a; 69d; 70a. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41c; 42B; 43B; 44c; 45d; 46B; 47c; 48B; 49d; 50d; 51d; 
52c; 53c; 54a; 55a; 56a; 57a; 58c; 59d; 60d; 61a; 62B; 63d; 64B; 65c; 
66d; 67d; 68a; 69c; 70B. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41c; 42B; 43a; 44B; 45a; 46d; 47a; 48d; 49d; 50d; 
51c; 52c; 53d; 54a; 55B; 56B; 57c; 58d; 59B; 60B; 61a; 62d; 63c; 64B; 
65c; 66d; 67d; 68c; 69c; 70a.

carGo: tÉcNico - eNFerMeiro
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41B; 42B; 43d; 44a; 45d; 46B; 47c; 48a; 49B; 50d; 51B; 52c; 53B; 54d; 
55B; 56a; 57d; 58a; 59c; 60c; 61B; 62c; 63c; 64c; 65d; 66B; 67d; 68a; 
69d; 70a. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41a; 42d; 43a; 44c; 45c; 46c; 47B; 48c; 49c; 50d; 51B; 52d; 53a; 
54d; 55a; 56B; 57B; 58d; 59d; 60a; 61B; 62c; 63a; 64B; 65c; 66B; 67B; 
68d; 69B; 70d. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 

10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41B; 42d; 43a; 44B; 45c; 46a; 47d; 48B; 49B; 50B; 51d; 
52a; 53c; 54B; 55c; 56c; 57c; 58d; 59c; 60d; 61a; 62d; 63B; 64d; 65B; 
66d; 67a; 68a; 69c; 70B. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41c; 42d; 43B; 44a; 45B; 46B; 47d; 48d; 49a; 50d; 
51c; 52c; 53B; 54c; 55c; 56d; 57B; 58d; 59a; 60d; 61a; 62B; 63a; 64c; 
65B; 66a; 67c; 68B; 69d; 70B.

carGo: tÉcNico - PedaGoGo
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41d; 42B; 43a; 44a; 45c; 46a; 47a; 48c; 49c; 50d; 51d; 52d; 53c; 54c; 
55a; 56B; 57d; 58a; 59B; 60c; 61a; 62c; 63B; 64a; 65c; 66d; 67a; 68c; 
69a; 70d. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41d; 42c; 43a; 44a; 45d; 46c; 47B; 48a; 49c; 50c; 51c; 52a; 53a; 
54d; 55d; 56d; 57B; 58c; 59a; 60c; 61B; 62a; 63c; 64d; 65a; 66c; 67a; 
68B; 69d; 70a. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41a; 42a; 43a; 44c; 45c; 46a; 47d; 48d; 49d; 50c; 51a; 
52d; 53B; 54c; 55c; 56c; 57a; 58c; 59d; 60a; 61a; 62B; 63a; 64c; 65d; 
66B; 67d; 68c; 69a; 70B. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41a; 42d; 43c; 44a; 45d; 46B; 47a; 48c; 49c; 50a; 
51c; 52c; 53a; 54d; 55d; 56d; 57d; 58B; 59a; 60c; 61a; 62a; 63B; 64a; 
65B; 66a; 67c; 68c; 69d; 70c.

carGo: tÉcNico - PsicÓLoGo
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41B; 42a; 43B; 44a; 45a; 46B; 47d; 48B; 49c; 50c; 51a; 52c; 53d; 54c; 
55a; 56c; 57c; 58c; 59B; 60d; 61d; 62B; 63B; 64B; 65B; 66B; 67a; 68B; 
69a; 70a. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41c; 42c; 43d; 44a; 45B; 46a; 47B; 48a; 49a; 50B; 51d; 52B; 53c; 
54c; 55a; 56a; 57d; 58B; 59d; 60B; 61B; 62B; 63B; 64a; 65B; 66c; 67a; 
68c; 69c; 70B. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41d; 42c; 43a; 44c; 45a; 46a; 47d; 48B; 49a; 50B; 51B; 
52c; 53a; 54c; 55B; 56a; 57d; 58B; 59d; 60B; 61c; 62c; 63B; 64B; 65c; 
66a; 67B; 68B; 69B; 70a. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41B; 42c; 43c; 44B; 45a; 46c; 47B; 48a; 49d; 50a; 
51a; 52a; 53c; 54d; 55B; 56B; 57B; 58c; 59c; 60c; 61d; 62B; 63B; 64d; 
65B; 66B; 67a; 68a; 69a; 70B.

carGo: tÉcNico - sociÓLoGo
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41d; 42B; 43a; 44a; 45a; 46a; 47c; 48a; 49a; 50a; 51c; 52c; 53a; 54d; 
55a; 56a; 57c; 58c; 59a; 60c; 61c; 62a; 63a; 64d; 65B; 66B; 67c; 68c; 
69B; 70d. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41a; 42a; 43d; 44a; 45c; 46c; 47a; 48c; 49c; 50a; 51a; 52d; 53B; 
54B; 55c; 56c; 57B; 58d; 59d; 60a; 61B; 62a; 63a; 64a; 65c; 66a; 67a; 
68c; 69a; 70c. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41a; 42a; 43d; 44B; 45B; 46c; 47c; 48B; 49d; 50d; 51B; 
52a; 53a; 54a; 55c; 56a; 57a; 58a; 59c; 60a; 61c; 62d; 63c; 64a; 65a; 
66a; 67c; 68c; 69a; 70c. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41d; 42c; 43a; 44c; 45B; 46a; 47a; 48d; 49a; 50a; 
51d; 52a; 53a; 54a; 55c; 56a; 57a; 58a; 59c; 60d; 61c; 62c; 63c; 64a; 
65a; 66B; 67B; 68B; 69c; 70c.

carGo: tÉcNico esPeciaLiZado - arQUiteto
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41c; 42B; 43d; 44B; 45a; 46c; 47B; 48d; 49a; 50d; 51B; 52c; 53d; 54a; 
55d; 56B; 57d; 58c; 59B; 60a; 61B; 62B; 63c; 64c; 65c; 66a; 67a; 68B; 
69c; 70B. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41c; 42a; 43B; 44B; 45c; 46c; 47c; 48a; 49a; 50B; 51B; 52a; 53d; 
54B; 55c; 56B; 57d; 58a; 59d; 60B; 61d; 62c; 63c; 64B; 65d; 66a; 67B; 
68c; 69B; 70d. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41a; 42a; 43B; 44c; 45B; 46B; 47c; 48B; 49d; 50d; 51B; 
52B; 53a; 54c; 55d; 56d; 57a; 58c; 59a; 60d; 61B; 62d; 63c; 64B; 65B; 
66a; 67B; 68c; 69c; 70c. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
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37d; 38a; 39c; 40c; 41B; 42a; 43c; 44a; 45d; 46B; 47d; 48c; 49B; 50a; 
51B; 52B; 53c; 54c; 55c; 56a; 57a; 58c; 59B; 60B; 61d; 62c; 63B; 64B; 
65a; 66d; 67d; 68d; 69B; 70c.

carGo: tÉcNico esPeciaLiZado - eNGeNHeiro
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41d; 42a; 43d; 44d; 45B; 46B; 47d; 48d; 49a; 50a; 51a; 52d; 53c; 54d; 
55d; 56d; 57B; 58a; 59B; 60c; 61a; 62B; 63d; 64a; 65c; 66a; 67d; 68a; 
69B; 70d. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41a; 42a; 43d; 44c; 45d; 46d; 47d; 48B; 49a; 50d; 51d; 52d; 53B; 
54d; 55a; 56d; 57d; 58B; 59B; 60a; 61c; 62a; 63c; 64B; 65d; 66d; 67a; 
68B; 69a; 70a. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41d; 42d; 43d; 44B; 45a; 46d; 47d; 48d; 49a; 50B; 51d; 
52c; 53a; 54a; 55d; 56B; 57a; 58B; 59B; 60a; 61d; 62d; 63a; 64c; 65d; 
66a; 67c; 68a; 69d; 70B. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41a; 42d; 43a; 44d; 45d; 46B; 47B; 48a; 49d; 50d; 
51d; 52a; 53d; 54c; 55d; 56d; 57B; 58d; 59a; 60d; 61B; 62B; 63a; 64a; 
65c; 66a; 67B; 68c; 69a; 70d.

carGo: tÉcNico esPeciaLiZado - odoNtÓLoGo
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41B; 42d; 43d; 44c; 45c; 46c; 47B; 48a; 49B; 50d; 51B; 52d; 53B; 54B; 
55d; 56c; 57B; 58c; 59d; 60a; 61d; 62B; 63c; 64d; 65B; 66c; 67d; 68B; 
69c; 70d. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41B; 42d; 43B; 44B; 45d; 46d; 47B; 48d; 49c; 50c; 51a; 52c; 53B; 
54B; 55d; 56c; 57d; 58B; 59c; 60c; 61d; 62B; 63c; 64d; 65a; 66c; 67d; 
68B; 69d; 70B. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41B; 42c; 43B; 44d; 45d; 46c; 47c; 48B; 49B; 50a; 51B; 
52d; 53B; 54d; 55d; 56c; 57c; 58B; 59B; 60c; 61d; 62B; 63c; 64d; 65B; 
66d; 67c; 68a; 69d; 70d. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41d; 42d; 43c; 44c; 45B; 46d; 47d; 48c; 49B; 50B; 
51B; 52B; 53d; 54a; 55B; 56c; 57d; 58a; 59c; 60d; 61B; 62c; 63d; 64B; 
65d; 66d; 67B; 68c; 69c; 70B.

carGo: tÉcNico esPeciaLiZado - MÉdico
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41B; 42c; 43c; 44a; 45c; 46d; 47d; 48B; 49c; 50B; 51B; 52d; 53c; 54c; 
55a; 56B; 57B; 58a; 59d; 60c; 61a; 62d; 63c; 64d; 65d; 66B; 67a; 68B; 
69B; 70c. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41c; 42d; 43d; 44B; 45a; 46B; 47B; 48c; 49B; 50c; 51c; 52a; 53c; 
54d; 55d; 56B; 57c; 58B; 59B; 60d; 61c; 62c; 63a; 64B; 65B; 66a; 67d; 
68c; 69a; 70d. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41c; 42c; 43a; 44B; 45B; 46B; 47a; 48a; 49d; 50c; 51d; 
52c; 53d; 54d; 55B; 56c; 57B; 58a; 59c; 60c; 61a; 62c; 63d; 64d; 65B; 
66c; 67B; 68B; 69B; 70d. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41c; 42B; 43B; 44d; 45c; 46c; 47d; 48d; 49B; 50a; 
51B; 52a; 53B; 54B; 55d; 56c; 57d; 58d; 59B; 60c; 61B; 62B; 63a; 64c; 
65c; 66d; 67c; 68a; 69c; 70a.

carGo: tÉcNico esPeciaLiZado - MÉdico - PsiQUiatra
TiPo 1 - BraNca - 1B; 2B; 3c; 4a; 5B; 6d; 7d; 8a; 9c; 10c; 11c; 12c; 
13d; 14a; 15d; 16a; 17a; 18c; 19d; 20d; 21B; 22B; 23B; 24a; 25c; 26d; 
27d; 28a; 29a; 30B; 31B; 32c; 33c; 34a; 35d; 36d; 37c; 38c; 39a; 40d; 
41a; 42a; 43c; 44a; 45a; 46a; 47c; 48d; 49B; 50B; 51a; 52d; 53c; 54c; 
55d; 56c; 57a; 58a; 59d; 60c; 61c; 62c; 63B; 64d; 65B; 66B; 67d; 68c; 
69B; 70c. / TiPo 2 - VErdE - 1B; 2d; 3a; 4d; 5c; 6c; 7B; 8B; 9c; 10a; 11c; 
12d; 13a; 14c; 15c; 16d; 17d; 18B; 19d; 20B; 21a; 22a; 23B; 24d; 25d; 
26a; 27a; 28a; 29B; 30B; 31c; 32d; 33c; 34c; 35a; 36d; 37c; 38c; 39a; 
40d; 41B; 42a; 43d; 44c; 45c; 46d; 47d; 48c; 49a; 50a; 51c; 52c; 53d; 
54B; 55c; 56B; 57d; 58c; 59c; 60B; 61a; 62a; 63c; 64a; 65a; 66a; 67c; 
68d; 69B; 70B. / TiPo 3 - aMarEla - 1a; 2d; 3B; 4B; 5c; 6c; 7B; 8c; 9d; 
10a; 11a; 12c; 13c; 14d; 15a; 16c; 17B; 18d; 19B; 20d; 21d; 22a; 23d; 
24a; 25a; 26a; 27B; 28B; 29c; 30B; 31d; 32d; 33d; 34c; 35c; 36a; 37a; 
38d; 39c; 40c; 41c; 42c; 43B; 44d; 45B; 46B; 47d; 48c; 49B; 50a; 51c; 
52a; 53a; 54c; 55a; 56a; 57c; 58d; 59c; 60d; 61a; 62d; 63c; 64B; 65B; 
66c; 67a; 68a; 69d; 70c. / TiPo 4 - aZUl - 1c; 2a; 3a; 4B; 5B; 6c; 7c; 8d; 
9B; 10d; 11d; 12a; 13c; 14c; 15a; 16B; 17d; 18a; 19c; 20d; 21d; 22B; 
23B; 24a; 25B; 26c; 27d; 28B; 29d; 30a; 31a; 32a; 33d; 34d; 35c; 36c; 
37d; 38a; 39c; 40c; 41c; 42a; 43a; 44a; 45a; 46c; 47d; 48a; 49a; 50a; 
51B; 52B; 53c; 54c; 55c; 56B; 57c; 58d; 59B; 60a; 61d; 62c; 63d; 64c; 
65d; 66c; 67c; 68B; 69d; 70B.

Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
coNsULPLaN

Protocolo: 840702
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