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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 17 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará, e 
considerando o disposto no art. nº 7 da lei Estadual n° 8.937, de 2019;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2022/971004,
r E S o l V E:
art.1º Exonerar do conselho Penitenciário (coPEN), o membro a seguir nominado: 
Titular: SaMUElSoN YoiTi iGaKi
art. 2º Nomear ao conselho Penitenciário (coPEN), o membro a seguir nominado:
Titular: cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGES
art. 3º. o membro ora nomeado, cumprirá o restante do mandato de seu 
antecessor, a contar da data da publicação deste decreto.
art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 17 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará, e 
considerando o disposto no art. 9 da lei complementar n° 8.937/2019;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2022/971004,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar do conselho Estadual de Política criminal e Penitenciária 
(cEPcP), o membro a seguir nominado:
Titular: SaMUElSoN YoiTi iGaKi
art. 2º. Nomear ao conselho Estadual de Política criminal e Penitenciária 
(cEPcP), o membro a seguir nominado:
Titular: cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGES
art. 3º. o membro ora nomeado, cumprirá o restante do mandato de seu 
antecessor, a contar da data da publicação deste decreto.
art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 17 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando a necessidade de cumprimento da decisão judicial proferi-
da nos autos do Mandado de Segurança, nº 0803345-8.2022.8.14.0000, 
impetrado por GaBriEl coElHo da SilVa dE SENa E JoSÉ roNaldo 
rodriGUES doS SaNToS JUNior, em desfavor do Estado do Pará;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2022/872144,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 34, §1º da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, os candidatos relacionados neste decreto, para exercerem 
o cargo a seguir discriminado, com lotação na Polícia civil do Estado do 
Pará – PcPa:
carGo: iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil
GaBriEl coElHo da SilVa dE SENa
JoSÉ roNaldo rodriGUES doS SaNToS JUNior
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado de Turismo, a se 
ausentar de suas funções, no período de 1° a 30 de setembro de 2022, 
em gozo de férias regulamentares, referentes ao período aquisitivo de 
2021/2022, devendo responder pelo expediente do órgão, no impedimen-
to do titular, a Secretária-adjunta iVoNE MiTSUKo YoSHiMarU cUNHa.
Palácio do GoVErNo, 17 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar JaiME da SilVa BarBoSa, Secretário regional do Marajó, a au-
sentar-se de suas funções, em gozo de férias regulamentares, no período 
de 1º a 30 de setembro de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 17 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
adriaNo alENcar dE SoUSa do cargo em comissão de assessor Especial 
i, a contar de 1° de julho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 17 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
NaraYaNa riEra BroTaS para exercer o cargo em comissão de assessor 
Especial i, a contar de 1° de julho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 17 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, liNda 
coUTo MENdEZ Y Pardo do cargo em comissão de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 17 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 17 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará, e
considerando o disposto no art. 88, §1º, inciso i, da lei Estadual nº 5.251, 
de 31 de julho de 1985; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/954643,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da Secretaria de Estado de administração Peniten-
ciária - SEaP, o TEN cEl QoPM rG 21135 MarcoS PaUlo VilHENa BarroS. 
art. 2º fica agregado o TEN cEl QoPM rG 21135 MarcoS PaUlo VilHE-
Na BarroS, em razão de ter passado à disposição da Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária – SEaP. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 23 de junho de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 17 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 17 de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Policia Militar do Estado, aprovado pelo 
decreto Estadual nº. 2.400/1982; 
considerando as informações constantes no Processo nº. 2022/700514,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição do departamento de Trânsito do Estado do 
Pará – dETraN/Pa, a Sd QBM raYaNNE alEiXo araÚJo, Mf 5932487/1. 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 3 de agosto de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 17 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

errata
No Decreto de 21 de julho de 2022, publicado no Diário Oficial do 
estado nº 35.054, de 22 de julho de 2022, página 9, coluna 1:
onde se lê:
3° SGT PM rr rG 21525 SErGio NoNaTo PalHETa
Leia-se:
3° SGT PM rr rG 21525 SErGio NoNaTo PalHETa MoraiS

errata
No Decreto de 6 de julho de 2022, publicado no Diário Oficial do 
estado nº 35.037, de 7 de julho de 2022, página 4, coluna 2:
onde se lê:
art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos 
retroativos a 15 de junho de 2022.
Leia-se:
art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos 
retroativos a 18 de junho de 2022.

Protocolo: 841420
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d e c r e t o Nº 2560, de 17 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$ 18.148.100,06 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$ 18.148.100,06 (dezoito Milhões, 
cento e Quarenta e oito Mil, cem reais e Seis centavos), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781114997659 - SEEl 0301 449051 396.100,06

081012781114997659 - SEEl 6101 449051 7.000,00

662010612515028273 - dETraN 0261 339039 2.500.000,00

662012884600009010 - dETraN 0261 339091 245.000,00

901011030215077582 - fES 0101 459061 15.000.000,00

ToTal 18.148.100,06

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

081012781114997659 - SEEl 0101 449051 7.000,00

161011236515098900 - SEdUc 0301 449051 26.514,16

171022884600009048 - Enc. SEfa 0101 339093 15.000.000,00

431051133315048948 - fET/Pa 0301 339039 200.000,00

662010612212978339 - dETraN 0261 319011 1.000.000,00

662010612212978339 - dETraN 0261 319091 200.000,00

662010642215008805 - dETraN 0261 339039 1.500.000,00

662012884600009010 - dETraN 0261 319091 45.000,00

691012369514988793 - SETUr 0301 335085 169.585,90

ToTal 18.148.100,06

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 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 2561, de 17 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$ 8.724.017,84 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 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$ 8.724.017,84 (oito Milhões, Sete-
centos e Vinte e Quatro Mil, dezessete reais e oitenta e Quatro centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

291012678214867505 - SETraN 0101 444042 2.986.707,23

842010945115087552 - iGEPrEV 0261 449039 3.813.624,19

901011012212978338 - fES 0101 449052 50.000,00

901011030215077582 - fES 0101 444042 468.642,31

901011030215078288 - fES 0101 339092 741.693,00

901011030215078288 - fES 0101 449052 102.086,00

901011030215078877 - fES 0101 445085 561.265,11

ToTal 8.724.017,84

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, 17 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 841416

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 1.269/2022-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°2022/1036162, de 16 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 ParaGoMiNaS/Pa, no período de 19 a 22/08/2022.

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

tivo 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 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 841352
Portaria Nº 1267/2022-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° 2022/1033544, 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
adolfo lola dE SoUZa, cPf 121.926.432-68, matrícula funcio-
nal nº 5960440/1, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, 

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, 17 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1268/2022-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° 2022/1040400, de 16 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/ iTaiTUBa /SaNTarÉM/Pa, no período de 21 a 27/08/2022.

servidor objetivo
SoliENE da SilVa SoUSa, matrícula funcional nº 5892240/ 

2, cPf 403.961.502-68, ocupante do cargo de coordenador de 
área, lotada no centro regional do Governo do Baixo amazonas.

cumprir agenda institucional, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 6.½ (seis 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, 17 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 841162
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Portaria N° 1.270/2022-crG, de 17 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. 2022/1000757, de 
08/08/2022
rESolVE:
i – conceder a servidora roBErTa carMoNa ValÉrio aBoUl HoSN, id. 
funcional n°. 5799007/3, ocupante do cargo de assessor Especial i, per-
tencente ao quadro de servidores exclusivamente comissionados desta 
casa civil da Governadoria do Estado, lotada na fundação Santa casa de 
Misericórdia do Pará - fScMP, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no perío-
do de 01/09/2022 a 30/09/2022, correspondente ao período aquisitivo de 
01/08/2011 a 31/07/2014 (1ª parte do triênio 2011/2014). 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 841421

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 909/2022 – di/cMG, 
de 17 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aUrora do Pará/
Pa; Período: 13 a 15/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 
2,0 (pousada); Servidores/Mf: 1º SGT PM Goodmar Monteiro figueiredo, 
5197902/3; 3° SGT PM Bruno oséas Silva dos Santos, 57199652/3; cB 
PM danielle Siqueira da Silva Margalho, 57232389/3; 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 910/2022 – di/cMG, 
de 17 de aGosto de 2022

objetivo: em complementação à Port. 900/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: TUcUMÃ/Pa; Período: 12 a 13/08/2022; 
Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidor/Mf: 
cB PM Jorge fernando ferradais de carvalho, 4220520/4; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 055/2022 – sF/cMG, 
de 17 de aGosto de 2022

Suprido: iolene leandro Tavares, Mf nº 5397146/4; Prazo p/ aplicação: 60 
(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 
4.000,00; Elemento de despesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica) – r$ 4.000,00; fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 841415

Vice-GoVerNadoria do estado

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 091/2022 – GVG, de 17 de agosto de 2022.
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 001/2019-GVG, de 18 
de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo os arts. 1º e 21º da lei federal nº 8.159, de 08 de janeiro 
de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e priva-
dos e dá outras providências;
coNSidEraNdo o decreto nº 2.176, de 12 de setembro de 2018, o qual 
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo ad-
ministrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes 
do Tesouro Estadual, Poder Executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o dever da administração Pública de promover a gestão 
dos documentos públicos, e ainda a necessidade de modernizar a tramita-
ção de documentos na administração Pública Estadual, visando a economi-
cidade e a otimização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade dos 
documentos, a segurança, confiabilidade e a integridade da informação e;
coNSidEraNdo, ainda, a PorTaria Nº 0041/2020-GS/SEPlad, de 30 de 
janeiro, 2020, publicada no doE nº 34109, de 06 de fevereiro de 2020;
rESolVE:
designar a servidora Graziela costa Montenegro, matrícula 7009653/3, 
para exercer as atividades como Gestora Setorial dos Processos adminis-
trativos Eletrônicos no âmbito da Vice-Governadoria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
carlos alberto da Silva alcântara
diretor Geral

Protocolo: 841059

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 407/2022-PGe.G., de 17 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das Suas atribuições 
legais…
rESolVE:
aUToriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Portaria de interrupção/concessão Período Gozo
christianne Sherring ribeiro 5819156/1 Nº 213/2022-PGE.G., de 04.05.2022 17.08 a 26.08.2022

rose Mary da Silva Pinheiro 31763/1 Nº 321/2022-PGE.G., de 30.06.2022 01.08 a 16.08.2022

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

Protocolo: 841081

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 007/2022
objeto: aquisição de aparelhos celulares Smartphones para atender a 
demanda da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
data da abertura: 30/08/2022
Horário: 08:00h (horário de Brasília)
local: www.gov.br/compras/pt-br
dotação orçamentária: funcional Programática: 25101.03.092.1508.8893, 
Elemento de despesa: 449052, fonte: 0140.
ordenador responsável: ricardo Nasser Sefer
disponibilidade do edital: www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.
pa.gov.br, www.pge.pa.gov.br, e rua dos Tamoios, nº 1671, Batista cam-
pos, Belém/Pa, cEP: 66.025-540.
responsável pelo certame: cristhiane lene Santos de lima

Protocolo: 841090
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo Nº 006/2022 – PGe/Pa
oBJETo: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais van-
tajosa para a aquisição de computadores completos, Monitores, Webcams 
e Microfones com fones, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
daTa dE aBErTUra: 31/08/2022.
Horário: 08:00 horas (horário de Brasília).
local: www.gov.br/compras/pt-br
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática:
funcional Programática: 25101.03.092.1508.8893, Elemento de despesa: 
449052, fonte: 0140 e 0340.
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo Nasser Sefer
disponibilidade do edital: www.gov.br/compras/pt-br; www.compraspara.
pa.gov.br; www.pge.pa.gov.br e, na rua dos Tamoios, n° 1671, Bairro Ba-
tista campos, Belém/Pa, cep: 66.025-540.
responsável do certame: roberta ferreira da Silva.

Protocolo: 840930

diÁria
.

Portaria Nº 406/2022-PGe.G. Belém, 16 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1035131;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 01 ½ diária ao 
servidor laurimarcio da cruz figueira, assistente administrativo, identidade 
funcional nº 57215238/1, para participar de audiência trabalhista no processo 
administrativo nº 2022.01.026199, no período de 24.08 a 25.08.2022.
local de origem: Santarém/Pa
local de destino: Óbidos/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 840799

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 408/2022-PGe.G., de17 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias à Procuradora do Estado, lucia-
na cristina Brito, id. funcional nº 5930954/1, no período de 11.08 a 
09.09.2022, referente ao período aquisitivo 2020/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 841085
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 229/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 16 de agosto de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Processo 2022/782147
r E S o l V E:
DESIGNAR, as servidoras abaixo, para comporem a Comissão que fica-
rá responsável pela Fiscalização do Contrato 029/2022- SEAC firmado 
com a empresa NorTE TUriSMo lTda EPP, portadora do cNPJ sob o nº. 
05.570.254/0001-69, cujo objetivo é “contratação de empresa especia-
lizada no agenciamento de Viagens aéreas, rodoviárias e fluviais, com-
preendendo o serviço de emissão, remarcação e cancelamentos de pas-
sagens...”.
• Esther Beatriz Silva Castaneira – Matrícula 5112451-1 – 
cPf – 170.751.810-20– Titular.
• Elane Pereira Leão – Matrícula 5946865-2 – 
cPf – 132.380.114-20 - Membro
• Simone de Sousa Virgolino – Matrícula 5945835-2 – C
Pf 356.009.502-68- Membro
• Ana Patricia Pinheiro da Costa – Matrícula 5900291-2 – 
cPf 007.025.532-63- Membro
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 16 de agosto de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 841020
Portaria. N° 230/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 16 de agosto de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Processo 2022/40012; 2022/291741; 2022/291728; 
2022/475081; 2022/294943; 2022/387182
r E S o l V E:
dESiGNar, os servidores abaixo, para comporem a comissão que são res-
ponsáveis pela Fiscalização dos Contratos - SEAC firmado com a empresa 
EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a portadora do cNPJ 
sob o nº. 04.895.728/0001-80, cujo objetivo é “fornecimento de Energia 
Elétrica para as Usinas da Paz...” abaixo discriminadas.
• Ivanilda Vieira da Silva – Matrícula 5628482-2 – CPF – 463.720.912-91 
– contrato n° 1066124667 – Usina cabanagem –
• Katia Cristina de Souza Santos – Matrícula 5965173-1 – 
cPf – 444.334.842-53 – contrato n° 1068453653 – Usina Nova União/
Marituba – Membro
• Thayla Marie de Souza – Matrícula 5965199-1 – CPF 808.284.002-10 – 
contrato n° 1072075701 – Usina Parauapebas – Membro
• Juliana Chaves de Lima– Matrícula 5905468-2 – CPF 833.772.392-00 – 
contrato n° 1071280665 – Usina Bengui – Membro
• Herick Bruno de Carvalho da Silva – Matrícula 57190291-3 – 
cPf 528.385.102-82 – contrato n° 1072088749 – Usina canaã dos cara-
jás – Membro
• João Gabriel da Costa dos Santos – Matrícula 5962393-2 – 
cPf 027.290.312-43 – contrato n° 1064553489 – Usina icui – Membro
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 16 de agosto de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 841243
Portaria. N° 231/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 17 de agosto de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Processo 2022/182645
r E S o l V E:
dESiGNar, os servidores abaixo, para comporem a comissão que são 
responsáveis pela fiscalização dos contratos – 014/2022 e 015/2022- 
SEAC firmado com as empresas MONCHICK DO LAR SERVIÇOS DE BUFFET 
EVENToS – ErEli portadora do cNPJ 06.304.594/0001-00 e PaNificado-
ra UMariZal – lTda portadora do cNPJ sob o nº. 04.910.063/0001-36, 
cujo objetivo é “contratação de serviços de empresa especializada para o 
fornecimento, sob demanda de alimentação (TiPo laNcHES) ...” abaixo 
discriminadas.
• José Haelton Souza da Costa – Matrícula 5826829-4 – CPF – 637.391.512-34 –
• Katia Cristina de Souza Santos – Matrícula 5965173-1 – 
cPf – 444.334.842-53 – Membro
• Juliana Chaves de Lima – Matrícula 5905468-2 – 
cPf 833.772.392-00 – Membro

• Ivanilda Vieira da Silva – Matrícula 57190291-3 – 
cPf 528.385.102-82 – Membro
• João Gabriel da Costa dos Santos – Matrícula 5962393-2 – 
cPf 027.290.312-43 – Membro
• Kelly de Souza Mendes – Matrícula 55587316-2 – 
cPf 451.175.92-72 – Membro
• Amanda Carolina Engelke – Matrícula 5890606-3 – 
cPf 000.772.392-00 – Membro
• Delma Coelho Braga da Encarnação – Matrícula 57227598-3 – 
cPf 834.098.662-72 – Membro
• Janine Morais Pinto Brandão – Matrícula 57229598-4 – 
cPf 585.163.872-91 – Membro
• Lucas Carneiro Maia – Matrícula 5955706-3 – 
cPf 013.971.782-05 – Membro
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 17 de agosto de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 841258
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

diÁria
.

Portaria Nº 221 de 17 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 o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 (quatro) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, para participação no congresso 
de Excelência em licitações e contratações Públicas a ser realizado no mu-
nicípio de Goiânia/Go, no período de 23 a 27 de agosto de 2022.

serVidor MatrÍcULa
Bárbara letícia Muniz castro 57190612/3

Evelin liege Gonçalves campelo 5947130/1
Josefa lucia de Jesus lima Seabra 5384729/2

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

Protocolo: 841256

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 222 de 17 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 sus-
citam 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: 2022/960957.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 17/08/2022, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) sobre o salário base, a servidora lUaNa NaTaSHa da SilVa riBEiro, 
Cargo: Técnico de Enfermagem, matrícula n° 5960402/1. 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: 841247

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº.237 /2022-Gs/sePLad de 16 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 
2022, e
coNSidEraNdo os termos do PaE nº. 2022/962318;
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r E S o l V E:
i-ProrroGar, a contar de 01 de junho de 2022, a cessão do servidor 
MaUro daS GraÇaS SaraiVa NEVES, id. funcional nº 26000/1., ocu-
pante do cargo de assistente administrativo, para o Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, com ônus para o órgão cessionário, pelo prazo de 02 (dois) 
anos, em conformidade com o disposto nos arts. 3º §3º; 4º inciso ii; 6º, 
incisos i e ii do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020.
ii-o efeitos desta Portaria retroagirão a 01.06.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
aGoSTo dE 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 840976
Portaria Nº 238/2022-Gs/sePLad de 16 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 01 
de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022, e
coNSidEraNdo os arts. 1º e 21 da lei federal nº 8.159, de 08 de janeiro 
de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e priva-
dos e dá outras providências;
coNSidEraNdo o decreto nº 2.176, de 12 de setembro de 2018, que 
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo ad-
ministrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes 
do Tesouro Estadual, do Poder Executivo do Estado do Pará;
r E S o l V E:
art. 1º constituir, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração - SEPlad, a comissão Setorial para a Gestão do Processo 
administrativo Eletrônico (PaE), composta pelos seguintes servidores:
1. NaTaNY SoarES lEiTE (GEdi/daf)– Gestor do PaE;
2. áGila Garcia BEZErra (GEdi/daf) – cogestor do PaE;
3. GHESSiKa aMaNda MiraNda MaciEl (GEdi/daf) – membro;
4. raiMUNda iriS PErEira HoNoraTo (daf) – membro;
5. carloS alBErTo dE SoUZa cardoSo JÚNior (cori/dTi) – membro;
6. VaNilSoN caMPoS aNdradE (coaT/dTi) – membro;
7. daNilo araÚJo dE oliVEira (GloG/daf) – membro.
art. 2º compete à comissão Setorial para a Gestão do Processo adminis-
trativo Eletrônico (PaE):
i – realizar, quando necessário, a revisão do organograma da SEPlad, na 
plataforma do Governo digital;
II – Definir os usuários e nível de acesso;
III– Definir o treinamento de usuários multiplicadores;
iV – receber sugestões, reclamações ou queixas de qualquer servidor usu-
ário do Sistema PaE sobre a sua utilização e funcionamento;
V – analisar as determinações e orientações emanadas do órgão gerencia-
dor do PaE, transmitindo-as aos demais servidores do órgão, programas de 
obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre 
ele emitir parecer;
Vi – realizar reuniões e treinamentos sempre que demandados ou necessá-
rios ao conhecimento de novas orientações ou funcionalidades do Sistema;
Vii– Exercer a orientação, coordenação e supervisão das atividades do PaE;
Viii – Participar das reuniões da comissão Setorial/PaE, quando convoca-
dos, analisando e opinando sobre a pauta discutida;
iX – auxiliar o Gestor Setorial do PaE em suas tarefas conforme delegação.
art. 3º compete ao Gestor Setorial do PaE:
i – convocar os demais membros, sempre que necessário, para o desen-
volvimento dos trabalhos da comissão Setorial/PaE;
i – convocar os demais membros, sempre que necessário, para o desen-
volvimento dos trabalhos da comissão Setorial/PaE;
ii – abrir, presidir e encerrar as reuniões da comissão Setorial, dando 
publicidade das deliberações tomadas aos demais servidores da SEPlad, 
através de comunicados em seu sítio eletrônico, ou, pessoalmente, por 
outro meio de comunicação;
iii – resolver e esclarecer as questões e dúvidas levantadas pelos servido-
res sobre o uso do sistema de processo administrativo eletrônico, verbal-
mente ou por escrito;
iV – determinar a realização de diligências junto a Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração (SEPlad), na qualidade de órgão geren-
ciador do PaE, necessárias ao bom andamento dos trabalhos da comissão 
Setorial/PaE;
V – Praticar os demais atos necessários ao bom andamento dos trabalhos 
da comissão Setorial/PaE.
art. 4º São atribuições do cogestor Setorial do PaE:
i – Substituir o Gestor Setorial do PaE quando este estiver impossibilitado 
de exercer suas atribuições;
ii – auxiliar o Gestor Setorial do PaE em suas atribuições;
iii – Elaborar as atas das reuniões da comissão Setorial/PaE.
art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
aGoSTo dE 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 840902

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 00240-Gs/sePLad, de 17 de aGosto de 2.022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2022/922197;
rESolVE:
Exonerar a pedido, a servidora aNa PaUla SoarES liMa fEio, matrícula 
nº. 54190069/1 do cargo de Monitor, lotada na fundação amazônia de am-
paro a Estudos e Pesquisas – faPESPa, a contar de 20/07/2.022 de acordo 
com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 de 
agosto de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 840940

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 783/2022-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº 2022/1035990 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 92887,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 20 (vinte) dias de licença para Tratamento de Saúde à ser-
vidora Maria dE faTiMa doS rEiS corrEa, id. funcional nº. 1490/2, 
ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, lotada na coordena-
doria de orçamento e finanças, no período de 22/03/2022 a 10/04/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 22/03/2022.
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: 841203
Portaria Nº 784/2022-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº 2022/1035990 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 92890,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 45 (quarenta e cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde 
à servidora Maria lUcia cordEiro NaSciMENTo, id. funcional nº. 1643/1, 
ocupante do cargo de assistente de Gestão B, lotada na diretoria do Sistema 
de Gestão de Pessoas, no período de 08/07/2022 a 21/08/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 08/07/2022.
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: 841208
Portaria Nº 785/2022-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº 2022/1035990 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 90413,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 77 (setenta e sete) dias de licença para Tratamento de 
Saúde ao servidor raiMUNdo NoNaTo SaraiVa diaS, id. funcional nº. 
5076129/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, lotado na coor-
denadoria de logística e Gestão, no período de 15/04/2022 a 30/06/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/04/2022.
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: 841212
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errata
.

errata
errata da Portaria coletiva nº 0219 de 02/08/2022, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 35.068 de 04/08/2022, que treta da exo-
neração a pedido da Sra. Simone Maria Neto:
onde se lê: a contar de 01/07/2022, Proc. Nº 2022/818456
Leia-se: a contar de 04/07/2022, Procs. Nsº 2022/818456 e 2022/824666

Protocolo: 840948

FÉrias
.

Portaria Nº 786/2022-daF/sePLad, de 17 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: 2022/1030906 de 12/08/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.657/2022-daf/SEPlad de 07/07/2022, publica-
da no doE nº.35.038 de 08/07/2022, referente à concessão de férias da 
servidora aNNa claUdia MalcHEr MUNiZ id. funcional nº 5817404/4, 
ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 787/2022-daF/sePLad, de 17 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: 2022/1031476 de 12/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 16 (dezesseis) dias de férias regulamentares à servidora So-
laNGE SoarES dE MoraES fraNÇa id. funcional nº 5085136/1, ocupan-
te do cargo de assistente de Gestão B / Gerente, lo tada na diretoria de 
Planejamento e Seleção de Pessoas – dPP/SEPlad, no período de 22 de 
agosto de 2022 a 06 de setembro de 2022, referente ao período aquisitivo 
de 11 de maio de 2010 a 10 de maio de 2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 788/2022-daF/sePLad, de 17 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. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2022/1040064 de 16/08/2022,
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 17/08/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 707/2022 – 
daf/SEPlad de 19/07/2022, publicada no doE nº.35.053 de 21/07/2022, 
ao servidor MaTHEUS MarTiNS iSMaEl, id. funcional nº 5961063/1, 
ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Planejamento e 
Seleção de Pessoas - dPP/SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 840882

Portaria Nº 293, de 17 de aGosto de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 293, de 17 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

GESTÃo

fUNPrEV

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00

despesas ordinárias

 0287 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00

iGEPrEV

investimentos 0,00 0,00 0,00 4.313.624,19 4.313.624,19

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0261 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

obras e instalações

 0261 0,00 0,00 0,00 3.813.624,19 3.813.624,19

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SETraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 2.986.707,23 2.986.707,23

obras e instalações

 0101 0,00 0,00 0,00 2.986.707,23 2.986.707,23

PolÍTica Social

crS - S. M. do Guamá

investimentos 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

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

HrS

investimentos 0,00 0,00 0,00 102.086,00 102.086,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0101 0,00 0,00 0,00 102.086,00 102.086,00

SESPa

inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

desapropriação

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0101 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

investimentos 0,00 0,00 0,00 1.029.907,42 1.029.907,42

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0101 0,00 0,00 0,00 561.265,11 561.265,11

outras despesa de 
investimentos

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0101 0,00 0,00 0,00 468.642,31 468.642,31

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 741.693,00 741.693,00

despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0101 0,00 0,00 0,00 741.693,00 741.693,00
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ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 3.813.624,19 3.813.624,19

iGEPrEV
 0261 0,00 0,00 0,00 3.813.624,19 3.813.624,19

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 2.986.707,23 2.986.707,23

SETraN
 0101 0,00 0,00 0,00 2.986.707,23 2.986.707,23

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

crS - S. M. do 
Guamá

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

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

 0261 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
Previdência 

Estadual 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00

fUNPrEV
 0287 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 16.873.686,42 16.873.686,42
HrS

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0101 0,00 0,00 0,00 102.086,00 102.086,00
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0101 0,00 0,00 0,00 16.771.600,42 16.771.600,42

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 19.910.393,65 19.910.393,65

0261 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 4.313.624,19 4.313.624,19

0287 - funprev - Taxa de 
administração 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 33.724.017,84 33.724.017,84

Portaria Nº 294, de 17 de aGosto de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 5.500.000,00 (cinco Milhões, Quinhentos 
Mil reais), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de 
despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) ane-
xo(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 294, de 17 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEfESa Social
dETraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00
outras despesa de 

investimentos
 0261 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

dETraN

 0261 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0261 - recursos Próprios 

diretamente arrecadado pela 
administração indireta

0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

Protocolo: 841417
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 133/seaP/sePLad, de 17 de aGosto de 2022
editaL de HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa No cUrso de 

ForMaÇÃo ProFissioNaL de caNdidata Na coNdiÇÃo sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento à decisão 
judicial proferida nos autos do Processo n° 0800882-57.2022.8.14.0012, 
tornam pública a Homologação da Matrícula no Curso de Formação Profissio-
nal do candidato na condição sub judice roGÉrio SÉrGio Moia dE MElo, 
inscrito sob nº 76155 para o cargo de Policial PENal (MaScUliNo) – To-
caNTiNS, do concurso c-208, regido pelo Edital n° 01/SEaP/SEPlad.
1. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

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

sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado 
de PoLÍcia ciViL – dPc

coNcUrso PÚBLico c – 206
editaL N° 76/2022-sePLad/PcPa, 17 de aGosto de 2022

resULtado do eXaMe MÉdico - sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad 
e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas atribuições 
legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições 
legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico o rESUlTado do EXaME MÉdico - SUB 
JUdicE do concurso Público c-206, conforme as seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado, em cumprimento à decisão judicial proferida nos 
autos descrito abaixo, o resultado do Exame Médico - Sub judice:

401 - deLeGado de PoLÍcia ciViL 

NoMe iNscriÇÃo aUtos Nº resULtado

lysyana araujo rabelo Barreto 4120001363 0801851-78.2022.8.14.0301 aPTo

i – a candidata deverá acompanhar as próximas publicações no site do 
instituto aocP, para prosseguimento no concurso Público c-206.
art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa 

PÚBLica e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de 

deLeGado de PoLÍcia ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL N° 77/2022 sePLad/PcPa, 17 de aGosto de 2022
 resULtado deFiNitiVo da PeÇa ProcessUaL - 

sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, e de-
mais disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico o rESUlTado dEfi-
NiTiVo da PEÇa ProcESSUal - SUB JUdicE do concurso Público c-206, 
conforme as seguintes disposições:
art. 1º após análise dos recursos impetrados contra o resultado da Peça 
Processual – Sub judice, fica MANTIDO o resultado do candidato, conforme 
divulgado no Edital n° 28/2021 de 04/11/2021:
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401 - deLeGado de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Nota da PeÇa 
ProcessUaL aUtos Nº

Thiago Vasconcelos Miranda 4120003480 7.80 0807637-83.2021.8.14.0028

art. 2º o candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso 
contra o resultado da Peça Processual no endereço eletrônico www.institu-
toaocp.org.br no link consultar resposta do recurso contra o resultado da 
Peça Processual.
i - as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão disponí-
veis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) dias, a 
contar da data de publicação deste edital.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias. 
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado 

de PoLÍcia ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL N° 78 sePLad/PcPa, 17 de aGosto de 2022
 resULtado da ProVa de caPacitaÇÃo FÍsica - 

sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas atri-
buições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, e demais 
disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico o rESUlTado da ProVa 
dE caPaciTaÇÃo fÍSica - SUB JUdicE do concurso Público c-206, con-
forme as seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado, em cumprimento às decisões judiciais proferidas 
nos autos descritos abaixo, o resultado da Prova de capacidade física - Sub 
judice, realizada no dia 23/06/2022:

 401 - deLeGado de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo aUtos Nº resULtado

Hans Hellebrandt 4120003658 0808474-41.2021.8.14.0028 aPTo

Joamerson cleine Xavier dos Santos 4120004294 0811203-27.2021.8.14.0000 aPTo

Thiago Vasconcelos Miranda 4120003480 0807637-83.2021.8.14.0028 aPTo

Wendy Wanessa Braga Noronha 4120023877 0805967-30.2022.8.14.0301 aPTo

i - os candidatos convocados deverão acompanhar as próximas publicações 
no site do instituto aocP, para prosseguimento no concurso Público c-206.
art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL

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

sUPerior das
carreiras PoLiciais de iNVestiGador de PoLÍcia 

ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia
ciViL e PaPiLoscoPista

coNcUrso PÚBLico c – 207
editaL N° 83/2022 sePLad/PcPa, 17 de aGosto de 2022

resULtado do eXaMe MÉdico - sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas atri-
buições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, e demais 
disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico o rESUlTado do EXaME 
MÉdico - SUB JUdicE do concurso Público c-207, conforme as seguintes 
disposições:
art. 1° fica divulgado, em cumprimento à decisão judicial proferida nos 
autos descrito abaixo, o resultado do Exame Médico - Sub judice:

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL 

NoMe iNscriÇÃo aUtos Nº resULtado

andré leal Trindade (Sub Judice) 4130071586 0804350-65.2022.8.14.0000 aPTo

i – o candidato deverá acompanhar as próximas publicações no site do 
instituto aocP, para prosseguimento no concurso Público c-207.
art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras PoLiciais de iNVestiGador 

de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia ciViL e 
PaPiLoscoPista.

coNcUrso PÚBLico c – 207
editaL N° 84/2022 sePLad/PcPa, 17 de aGosto de 2022 

resULtado da ProVa de caPacitaÇÃo FÍsica
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, e de-
mais disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico o rESUlTado da 
ProVa dE caPaciTaÇÃo fÍSica do concurso Público c-207, conforme as 
seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado o resultado da prova de capacitação física, realizado 
no dia 23/06/2022, conforme segue:

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo resULtado

anna Gabriela da Silva oliveira 4150097773 aPTo

i – a candidata deverá acompanhar as próximas publicações no site do 
instituto aocP, para prosseguimento no concurso Público c-207.
art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 841413

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 154 de 17 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:
Exonerar, a pedido, a servidora GlEidYaNE SaNToS corrÊa, matrícula 
nº 5953292/1, SUPErViSor ii GEP-daS-011.1, a contar de 04.08.2022.
Nomear, alaidE MoraES BaraTa, SUPErViSor ii GEP-daS-011.1, a con-
tar de 04.08.2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 841105

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 155, de 17 de agosto de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
RESOLVE: Designar as servidoras para acompanhamento e fiscalização do 
contrato conforme abaixo pormenorizado:
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coNtratado coNtrato oBJeto VaLor ProcediMeNto FiscaL

a.P.c. BoNa 
EirEli (cNPJ nº. 
40.147.595/0001-

27)

cTr 023/2022/
ioE
 

coNTraTaÇÃo dE 
PESSoa JUrÍdica 
ESPEcialiZada Na 

PrESTaÇÃo dE aQUi-
SiÇÃo dE aParElHoS 

E UTENSÍlioS 
doMÉSTicoS Para 
iMPrENSa oficial 

do ESTado do 
Pará-ioEPa,

 

Valor: r$ 
9.994,50 (nove 
mil e novecen-
tos e noventa 
e quatro reais 

cinquenta 
centavos)

Processo N° 
2022/75692

Titular: carla 
adriaNa diNElli 

dE aQUiNo 
(MaTrÍcUla N° 

5946149/2)
Suplente:

Maira SilVa 
NoGUEira 

(MaTrÍcUla N° 
87190081/3)

 

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

Protocolo: 841123

.

.

coNtrato
.

cotação eletrônica 008/2022
contrato: 023/2022 - ioe.
Pae: 2022/75692
Exercício: 2022.
objeto: coNTraTo É a coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica ESPEcialiZada 
Na PrESTaÇÃo dE aQUiSiÇÃo dE aParElHoS E UTENSÍlioS doMÉSTicoS.
fundamentação legal: lei 8.666/93;
Valor: r$ 9.994,50(nove mil novecentos e noventa e quatro reais e cin-
quenta centavos)
data de assinatura: 17/08/2022
data da Vigência: 17/08/2022 a 16/08/2023.
fonte de recurso: 0261.00.0000
Natureza da despesa: 449052
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano interno: 412.000.8338E
contratado: a.P.c BoNa EirEli (cNPJ nº 40.147.595/0001-27).
Endereço: rua avertano rocha , 192, Belém, Pará, cEP: 66.023-120 – 
Belém, Pará.
E-mail: licitacao@ideiasolucoes.net
Telefone: (91) 3121-2208
ordenador: aroldo carNEiro.

Protocolo: 841126

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata reFereNte a PUBLicaÇÃo do coNtrato N. 033/2018, PUBLi-
cado No dia 09/08/2022, diÁrio N. 35.073, ProtocoLo N. 816687.
coNTraTado: c.d.i cENTro dE diaGNoSTico iNTEGrado lTda
oNde se LÊ:
TErMo adiTiVo: 4º
Leia-se:
TErMo adiTiVo: 5º
ordENador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 841098

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 630 de 17 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administração 
e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos autos do 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/629730, de  23/05/2022;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora cristiane Gaia ranieri, matrícula funcional nº 
5963003 /1, ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, lo-
tada na coordenadoria de Tecnologia da informação, para atuar como fiscal 
do Contrato Administrativo nº 020/2022, firmado com a empresa JMF CO-
MÉrcio VarEJiSTa dE iNforMáTica – lTda, cNPJ nº 36.551.726/0001-

60, que tem como objeto a aquisição de impressora términa não fiscal, 
sob demanda, para o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
– IGEPREV, conforme quantidade e configurações mínimas, detalhadas no 
Termo de referência.
ii – dESiGNar o servidor charles Xenágoras Nascimento do Nascimento, matrí-
cula funcional nº 5948279/2, ocupante da função de Técnico em Gestão de infor-
mática, lotado na coordenadoria de Tecnologia da informação, como Suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 841233

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 627 de 17 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo, os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/949976 (PaE), de 28/07/2022;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, lotado na Gerên-
cia de Suporte administrativo, Suprimento de fundos no valor total de 
r$4.000,00 (quatro mil reais), para atender despesas de pronto paga-
mento deste instituto, tanto na sede do órgão, nesta cidade de Belém/
Pa, quanto em outros municípios onde as Unidades Móveis itinerantes irão 
realizar atendimentos aos beneficiários, o qual deverá observar a classifi-
cação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte do recurso Natureza da despesa Valor
1297 0261 339030 r$3.000,00
1297 0261 339039 r$1.000,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do Suprimento de fundo de até 
60 (sessenta) 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, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 841225

diÁria
.

Portaria Nº 626 de 17 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 o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1025133 
(PaE), de 11/08/2022.
rESolVE:
I – AUTORIZAR o servidor Franklin José Neves Contente, matrícula nº 5947025/2, 
ocupante do cargo em comissão de diretor de administração e finanças, a viajar 
a cidade de São Paulo/SP, no período 21/08/2022 a 27/08/2022, a fim de desen-
volver 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, 17 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 841023
Portaria Nº 628 de 17 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 
2022/1028087 (PaE), de 12/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Juliana Bezerra Galvão cavalcante de Souza, 
matrícula nº 57217631/2, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário B, 
a viajar ao município de Santa Izabel do Pará/PA, no dia 26/08/2022, a fim 
de realizar diligências relativas ao Processo n° 2021/1444325.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 841229
Portaria Nº 629 de 17 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.
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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 
2022/951170 (PaE), de 28/07/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Yuri assis Gonçalves, matrí-
cula nº 5950808/2, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotado 
na coordenadoria de orçamento e finanças, a viajar a cidade de São Pau-
lo/SP, no período de 15/08/2022 a 20/08/2022, a fim de participar do Cur-
so de contabilidade aplicado ao Setor Público, promovido pela consultre.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 841230

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo Por editaL
Pelo presente edital, NoTificaMoS a senhora Maria HElENa liMa do 
NaSciMENTo, cPf nº 019.316.362-49, solicitante na qualidade de ter-
ceira no processo de auxílio funeral em razão do óbito e sepultamento da 
ex-servidora inativa ana coeli Gomes lima (protocolo nº 2020/916400), 
do resultado da análise processual, que foi conclusivo pelo indeferimento 
do pleito, em razão da ausência da comprovação das despesas, na forma 
regulamentar. fica igualmente ciente a interessada acerca da possibilidade 
de recorrer da decisão, no prazo de 30 dias a contar desta publicação, sob 
pena de arquivamento do feito.
Belém, 17 de agosto de 2022.
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva.

Protocolo: 840904
2º editaL de coNVocaÇÃo
coNSElHo ESTadUal do SiSTEMa dE ProTEÇÃo Social doS MiliTarES
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 25, inci-
so Xii e Vii do regimento interno do iGEPrEV e o decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE de 30/06/2020 e,
considerando que o conselho Estadual do Sistema de Proteção Social dos 
Militares é um órgão de deliberação colegiada, destinado a auxiliar e fisca-
lizar as atividades executadas no Sistema de Proteção Social dos Militares, 
cuja criação está prevista no artigo 1º da lei complementar nº 142, de 16 
de dezembro de 2021;
considerando que, conforme disposto no artigo 25 da lei complementar nº 
142/2021, o conselho Estadual do Sistema de Proteção Social dos Militares 
é constituído de 15 (quinze) membros titulares e seus respectivos suplentes, 
os quais reunir-se-ão uma vez por mês, ordinariamente, com a presença da 
maioria absoluta de seus conselheiros e deliberará por maioria simples;
considerando que o § 1º do artigo 25 da referida lei complementar dispõe 
que os membros do conselho Estadual do Sistema de Proteção Social dos 
Militares deverão ter formação de nível superior;
considerando que o mandato dos membros do conselho Estadual do Sis-
tema de Proteção Social dos Militares será de 02 (anos) anos, podendo ser 
reconduzidos uma única vez, por igual período;
Considerando, ainda, que não há número suficiente de representantes para 
composição do Estadual do Sistema de Proteção Social dos Militares nos 
termos do art. 25, § 5º  da da lei complementar nº 142/2021, em ob-
servância a publicação feita no doE n.º 35.002 de 09 de junho de 2022.
rESolVE:
art. 1º. convocar, novamente, as associações de Militares do Estado do 
Pará a apresentarem ao instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará, através de proposição escrita, lista contendo indicações de repre-
sentantes hábeis a ocuparem as vagas de membro titular e suplente no 
conselho Estadual do Sistema de Proteção Social dos Militares, as quais 
somente podem ser compostas por militares ativos e inativos.
art. 2º. o prazo para apresentação da lista, acima exposta, é de 15 (quinze) 
dias corridos a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado.
art. 3º. as associações de Militares do Estado do Pará deverão estar legal-
mente constituídas há pelo menos 05 (cinco) anos da data de publicação 
deste Edital, e não podem possuir qualquer natureza sindical.
art. 4º. os integrantes do conselho Estadual do Sistema de Proteção Social 
dos Militares, na qualidade de representantes dos militares, deverão contar 
com, no mínimo, 10 (dez) anos de efetivo serviço nas corporações.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de agosto de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 840806

eXtrato do 1º terMo aditiVo de coNtrato
contrato administrativo: 017/2021
Processo: 2021/266880 
data da assinatura: 25/03/2022
Vigência: a partir da assinatura
Exercício: 2022 e 2023
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a alteração de cláusula 
contractual e reajuste de 16,12% pelo iGP-M, para os próximos 12 meses.
dotação orçamentária:
Unidade orçamentária: 84201: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará  
Unidade Gestora: - 840201: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
 Programa do PPa 2020/2023: - 1297 – Manutenção da Gestão 

Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338: Operacionaliza-
ção de ações administrativas 
fonte de recursos: 0261000000: recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta. 
Nº da ação: 67271 
Plano interno (Pi): 4120008338c Natureza da despesa: 339039 – outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - r$ 4.500,00 (Quatro mil e qui-
nhentos reais) 
O valor dotado acima é para o ano de 2022, ficando o valor de R$ 900,00 
(Novecentos reais) para o ano de 2023.
contratado: MiXSol EirEli, pessoa jurídica privada inscrita no cNPJ nº 
63.799.043/0001-07 com sede na av. Barão de capanema, s/n, Nazaré, 
capanema/Pa, cEP 68.703-145, doravante denominada locador, neste 
ato representado por seu representante legal, JaiME oliVEira da SilVa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

eXtrato do 1° terMo aditiVo do coNtrato
contrato administrativo: 001/2022
Termo de dispensa de licitação nº 001/2022
Processo: 2021/1462546
data da assinatura: 01/08/2022
Exercício: 2022 e 2023
objeto: reequilíbrio financeiro de 9,37% ao valor cobrado por área publi-
cada de acordo com a Portaria nº 042 publicado no Diário Oficial nº 34.891 
de 14 de março de 2022 ao contrato de prestação de serviços de publica-
ção de atos administrativos.
o valor deste termo aditivo corresponde ao montante de r$ 66.742,61 
(sessenta e seis mil e setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e um 
centavos), que condiz o reequilíbrio Econômico de 9,37% ao contrato co-
brado por área publicada;
contratado: iMPrENSa oficial do ESTado, com sede na rua Tv. do chaco 
nº 2271, Bairro Marco – Belém/Pa, cEP 66.093-410, inscrita no cNPJ/Mf sob o  
nº. 04.835.476/0001-01, neste ato representado por aroldo carNEiro.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 09 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo do coNtrato
contrato administrativo: 038/2021
ata de registro de Preços nº 106/2020
Pregão Eletrônico SrP nº 006/2020 - SESPa
Processo: 2021/644681
data da assinatura: 10/08/2022
Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023
Exercício: 2022 e 2023
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contra-
to administrativo nº 038/2021, pelo período 12 (doze) meses.
dotação orçamentária:
Unidade orçamentária: 84201: instituto de Gestão Previdenciária do Es-
tado do Pará;
Unidade Gestora: 840201: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
Programa do PPa 2020/2023: 1297 – Manutenção da Gestão; 
Classificação Funcional Programática: - 09.122.1297-8338 - operacionali-
zação de  ações administrativas;
fonte de recursos: 0261000000: recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta;
Nº da ação: 232371 – Plano interno (Pi): 4120008338c;
Natureza de despesa: – 339039 – outros Serviços de Terceiros  –  Pessoa Jurídica.
contratado: Empresa MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS, com sede 
na Travessa dr. Enéas Pinheiro, 2462, térreo, Marco, Belém-Pa, 66095-015, 
inscrita no cNPJ nº 15.534.401/0001-07, neste ato representado por sua 
representante legal, PaTricia MaSloVa doS SaNToS MorEira GodoY.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 841419

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de publicação do doe Nº 35.079 de 17 de agosto de 2022 
– termo de inexigibilidade. Protocolo nº 840668.
onde se lê: Valor Total: r$ 3.700,00
Leia-se: Valor Total: r$ 3.400,00
WilSoN lUiZ alVES fErrEira - diretor Geral interino.

Protocolo: 841263
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.764 de 17 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 MarGarETE GoMES NEVES, identidade 
funcional nº 0324780501, assistente administrativo, cEcoMT Mercado-
rias em Trânsito  - Administração e MARIA CILEIDE SENA, Identificação 
funcional nº 050407/1, assistente fazendário,  cEcoMT Mercadorias em 
Trânsito  - administração, para atuarem, respectivamente, como fiscal Ti-
tular e Fiscal Substituto, do Contrato n° 064/2022/SEFA, firmado entre a 
SEcrETaria dE ENTado da faZENda/SEfa e a & B adMiNiSTraÇÃo dE 
iMÓVEiS lTda, inscrita sob cNPJ/Mf no 10.443.098/0001-05.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 841021
errata
diÁrio oFiciaL  N. 34.946 de 26/04/2022
Portaria N. 272 de 25 de abril de 2022
oNde se LÊ: idENTificaÇÃo fUNcioNal N. 5347300/1
Leia-se: idENTificaÇÃo fUNcioNal N. 5573653/1

errata
diÁrio oFiciaL  N. 34.948 de 27/04/2022
Portaria N. 262 de 19 de abril de 2022
oNde se LÊ: idENTificaÇÃo fUNcioNal N. 5347300/1
Leia-se: idENTificaÇÃo fUNcioNal N. 5573653/1

errata
diÁrio oFiciaL  N. 34.948 de 27/04/2022
Portaria N. 271 de 25 de abril de 2022
oNde se LÊ: idENTificaÇÃo fUNcioNal N. 5347300/1
Leia-se: idENTificaÇÃo fUNcioNal N. 5573653/1

Protocolo: 840994
Portaria Nº 1.764 de 17 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, MARGARETE GOMES NEVES  Identifica-
ção funcional n° 0324780501, assistente administrativo, cEcoMT Merca-
dorias em Trânsito – Administração e MARIA CILEIDE SENA, Identificação 
funcional n°  050407/1, assistente fazendário, cEcoMT Mercadorias em 
Trânsito – administração, para atuarem, respectivamente, como fiscal Ti-
tular e Fiscal Substituto, do Contrato nº. 064/2022/SEFA, firmado entre a 
SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e a & B adMiNiSTraÇÃo dE 
iMÓVEiS lTda, inscrita sob cNPJ/Mf no 10.443.098/0001-05.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 841000
Portaria Nº 1.754 de 16 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451, de 13/02/2019 (republica-
da no d.o.e. nº 33.805, de 15/02/2019),
r E S o l V E:
Art. 1º- DESIGNAR a servidora ANA CRISTINA MOURA VIANA, Identifica-
ção funcional nº 5097223/01 coordenadora fazendária e aNa criSTi-
NA GOMES DA SILVA, Identificação Funcional nº 3000/2 Psicóloga, para 
atuarem como fiscal e fiscal Substituta, respectivamente, do coNTraTo 
Nº 065/2022/SEFA, firmado entre a SEFA e a Empresa MOREIRA GODOY 
coMÉrcio E SErViÇoS lTda.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 840807
Portaria Nº 1.753 de 17 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, JoSÉ carloS BarBoZa da crUZ, co-
ordenador fazendário, identidade funcional nº. 5962935 e roSÂGEla 
Socorro PEiXoTo JUcá, Técnico, identidade funcional nº. 3233588/3, 
ambos lotados na cGal, para atuarem, respectivamente como fiscal Ti-
tular e Fiscal Substituto, do Contrato nº. 062/2021/SEFA, firmado entre 
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa e a empresa claro S/a.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 840885

Portaria Nº 1.763 de 17 de aGosto de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451, de 13/02/2019 (republica-
da no d.o.e. nº 33.805, de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º- dESiGNar a servidora HilToN Haroldo SaNToS rEGaTEiro, 
Identificação Funcional nº 5361281/03 Secretário de Gabinete e MARLY 
ANNE OLIVIER DE OLIVEIRA, Identificação Funcional nº 57191447/01 As-
sistente administrativo, para atuarem como fiscal e fiscal Substituta, res-
pectivamente, do CONTRATO Nº 063/2022/SEFA, firmado entre a SEFA e a 
Empresa aUcEVaS adMiNiSTraÇÃo dE iMÓVEiS lTda.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 840881

coNtrato
.

coNtrato: Nº 065/2022/seFa.
Modalidade: adesão ata de registro de Preço nº 002/2022, Pregão Presen-
cial 003/2022 – corEN/Pa.
objeto: Prestação do Serviço de organização de Eventos.
Valor anual Total Estimado: r$ 698.025,50
data da assinatura: 16/08/2022
Vigência: 16/08/2022 a 15/08/2023
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170106 - fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor anual Total Estimado: r$ 698.025,50
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará- fiPaT.
contratada: MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS lTda, pessoa ju-
rídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº15.534.401/0001-07, 
inscrição Estadual nº15.371.568-5, com sede na Travessa dr. Éneas Pi-
nheiro, 2462, Bairro do Marco, Belém/Pa, cEP: 66.095-105.
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 840804

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 013/2022.
a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na mo-
dalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço por lote, conforme abaixo:
Objeto: É a Contratação de Empresa Especializada para definir uma nova 
abordagem do Programa de Educação fiscal, desenvolver e executar ações 
educativas e de orientação e estimulo à cidadania fiscal, para atender às 
necessidades desta Secretária de Estado da fazenda – SEfa.
daTa da aBErTUra: 30/08/2022 - as 10h00min HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4358), no horário de 09h00min as 15h00min, em dias úteis.
ramon Galhardo de araújo
Pregoeiro
cGlc/dad/SEfa

Protocolo: 840888

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1755, 17 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando o processo nº 2022/1027248-rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNcEMárcia fErrEira dE carValHo, cargo 
assistente administrativo, Matricula nº 32495571, portadora do cPf nº 
255.973.882-15, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 
(quatro mil reais),
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-ca-
raJáS, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 840811
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diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração
Portaria Nº 1547 de 25 de julho de 2022 autorizar 10 e 1/2  diárias 
a servidora ValdEiNa MiraNda da SilVa, nº 0200603001, SErVicoS 
PrESTadoS, UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNTrolE dE MErc.TrÂNSi-
To dE MaNdiÍ, objetivo de desempenhar atividades administrativas na 
UEcoMT Barreira do campo, no período de 21.08.2022 à 31.08.2022, no 
trecho Mandii - Barreira do campo - Mandii.
Portaria Nº 1549 de 25 de julho de 2022 autorizar 10 e 1/2  diárias 
ao servidor carloS alBErTo GUTZ MillaK JUNior,  nº 0591474201, 
fiScal -a, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
ARAGUAIA, objetivo de desempenhar atividades de fiscalização na UE-
coMT Barreira do campo, no período de 21.08.2022 à 31.08.2022, no tre-
cho conceição do araguaia - Barreira do campo - conceição do araguaia.
Portaria Nº 1604 de 02 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  di-
árias a servidora aNGEla criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, nº 
0585815101, aUdiTor -B, dirEToria dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo,  
objetivo de participar do evento aGilE TrENdS GoV 2022, no período de 
22.08.2022 à 26.08.2022, no trecho Belém - Brasília - Belém.
Portaria Nº 1605 de 02 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  di-
árias ao servidor daVid raPHaEl MaTEUS dE alMEida GoNcalVES, nº 
0591494901, dirETor faZENdario, dirEToria dE TEcNoloGia da iN-
forMaÇÃo, objetivo de participar do evento aGilE TrENdS GoV 2022, no 
período de 22.08.2022 à 26.08.2022, no trecho Belém - Brasília - Belém.
Portaria Nº 1606 de 02 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
a servidora ValMa laENa oliVEira BUlHÕES, nº 0589572202, fiScal 
-a, dirEToria dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo, objetivo de participa do 
evento aGilE TrENdS GoV 2022, no período de 22.08.2022 à 26.08.2022, 
no trecho Belém - Brasília - Belém.
Portaria Nº 1607 de 02 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor ricardo MiraNda rocHa lEiTao, nº 0591492801, fiScal 
-a, dirEToria dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo, objetivo de participar 
do  aGilE TrENdS GoV 2022, no período de 22.08.2022 à 26.08.2022, no 
trecho Belém - Brasília - Belém.
Portaria Nº de 1610 de 02 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  
diárias a servidora KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES, nº 0591477801, 
aUdiTor-a, dirEToria dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo, objeti-
vo de participação no evento aGilE TrENdS GoV 2022, no período de 
22.08.2022 à 26.08.2022, no trecho Belém - Brasília - Belém.
Portaria Nº 1628 de 04 de agosto de 2022  autorizar 16 e 1/2  diá-
rias ao servidor JoSE EliaS alMEida GoMES, nº 0005358901, MariNHEi-
ro flUV.MaQUiNaS, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MEr-
CADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir lancha oficial na CECOMT 
TaPaJÓS, no período de 20.08.2022 à 05.09.2022, no trecho curralinho 
- Belém - Santarém - Óbidos - Santarém - Belém - curralinho.
Portaria Nº 1632 de 04 de agosto de 2022 autorizar 11 e 1/2  di-
árias ao servidor raiMUNdo NoNaTo MElo MariNHo, nº 0520685501, 
aUXiliar adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE 
dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de desenvolver atividade admi-
nistrativa na cEcoMT araGUaia, no período de 20.08.2022 à 31.08.2022, 
no trecho Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 1670 de 08 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE clEBEr NaSciMENTo doS SaNToS, nº 0559620301, 
coNSUlTor JUridico do ESTado, coNSUlToria JUrÍdica, objetivo de 
participação no “congresso de Excelência em licitações e contratações 
Públicas - conex 2022”; no período de 23.08.2022 à 27.08.2022, no trecho 
Belém - Goiânia - Belém.
Portaria Nº 1671 de 08 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  di-
árias a servidora riTa dE caSSia BarroS PiNHo dE SoUSa E SilVa, 
nº 0536947902, GErENTE faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE liciTa-
ÇÕES E coNTraToS, objetivo de participação no “congresso de Excelên-
cia em licitações e contratações Públicas - conex 2022”; no período de 
23.08.2022 à 27.08.2022, no trecho Belém - Goiânia - Belém.
Portaria Nº 1672 de 08 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  di-
árias a servidora SilVia SoUZa NaSciMENTo fErrEira, matrícula nº 
0000389101, coordENadora faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rE-
cUrSoS MaTEriaiS, objetivo de participação no “congresso de Excelên-
cia em licitações e contratações Públicas - conex 2022”, no período de 
23.08.2022 à 27.08.2022, no trecho Belém - Goiania - Belém.
Portaria Nº 1674 de 08 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor iSaiaS da coSTa MoTa, nº 0595488201, GErENTE faZEN-
dario, cÉlUla dE GESTÃo dE liciTaÇÕES E coNTraToS, objetivo de 
participação no “congresso de Excelência em licitações e contratações Pú-
blicas - coNEX 2022”, no período de 23.08.2022 à 27.08.2022, no trecho 
Belém - Goiânia - Belém.
Portaria Nº 1676 de 08 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
a aNa PaUla BarBoSa dE carValHo aZEVEdo, nº 0594629003, co-
ordENador faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE liciTaÇÕES E coN-
TraToS, objetivo de participação no “congresso de Excelência em licita-
ções e contratações Públicas- coNEX 2022”, no período de 23.08.2022  à  
27.08.2022, no trecho Belém - Goiânia - Belém.
Portaria Nº de 1679 de 08 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  
diárias a servidora iSaBElla GoMES PiNHo, nº 0593250202, SEcrETa-
rio dE GaBiNETE-daS1, UNidadE dE coNTrolE iNTErNo, objetivo de 
participação no congresso de excelência em licitações e contratações pú-
blicas - coNEX 2022”, no período de 23.08.2022  à  27.08.2022, no trecho 
Belém - Goiânia -  Belém .

Portaria Nº 1681 de 08 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor lUciaNo lUiS PiNHEiro SoarES, nº 0507423102, coor-
dENador faZENdario, UNidadE dE coNTrolE iNTErNo, objetivo de 
participação no”congresso de Excelência em licitações e contratações Pú-
blicas - coNEX 2022” , no período de 23.08.2022 à 27.08.2022, no trecho 
Belém - Goiânia - Belém .
Portaria Nº 1683 de 09 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
a colaboradora Eventual Erica SiMoNE da coSTa rodriGUES, objetivo 
de participação no “congresso de Excelência em licitações e contratações 
Públicas-coNEX 2022”; no período de 23.08.2022  à  27.08.2022, no tre-
cho Belém - Goiânia - Belém.
Portaria Nº 1739 de 16 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias a servidora aNa lEa caNiZo PErEira, nº 0513248701, fiScal -c, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, ob-
jetivo de realizar fiscalização em conjunto com a PRF em Ipixuna do Pará, 
no período de 16.08.2022 à 17.08.2022, no trecho itinga - ipixuna do 
Pará - itinga.
Portaria Nº 1740 de 16 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor aBElardo MarQUES PiNHEiro dE aSSiS, nº 0514946001, 
MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
ITINGA, objetivo de conduzir viatura oficial, no período de 16.08.2022 à 
17.08.2022, no trecho itinga - ipixuna do Pará - itinga.
Portaria Nº 1716 de 11 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2 diárias 
ao servidor rafaEl carloS caMEra, nº 0591495501, aUdiTor-a, coor-
dENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE BElÉM, objeti-
vo de participar da reunião de representantes e assessorar o secretário nas 
reuniões do consefaz e confaz, no período de 21.09.2022 à 24.09.2022, 
no trecho Belém - Maceió - Belém.
Portaria Nº 1738 de 16 de agosto de 2022 autorizar 16 e 1/2  diá-
rias a servidora aNGEla cardoSo VilHENa, nº 0000430801, aNaliSTa 
faZENdario, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcado-
riaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar atividade administrativa na cE-
coMT GUrUPi, no período de 15.08.2022 à 31.08.2022, no trecho Belém 
- Gurupi - Belém.

Protocolo: 840875

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

o ilmo. sr. saNdro GaUdereto Borsatto, coordenador da cEraT 
Marabá, desta Secretaria de Estado da fazenda.
faZ SaBEr a todos quantos o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado auto de infração e 
Notificação Fiscal contra o sujeito passivo abaixo relacionado, ficando a 
empresa NoTificada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em 
que se considera notificado o contribuinte, na forma do Art. 14, § 3º, III da 
lei nº 6.182/98, a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação junto a esta coordenação localizada na rodovia Transamazônica, 
Km 05, Quadra Especial, folha 30, bairro de Nova Marabá, município de Mara-
bá (PA), findo o qual, sujeitar-se-á à  cobrança executiva do crédito tributário, 
conforme estabelece a lei Estadual n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, 
alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de agosto de 2006.
raZÃo Social: SilVaNio MarTiNS PErEira coMErcio
inscrição Estadual: 15.250.190-8
aiNf Nº: 032022510000101-5
AFRE: Endrigo Kavecky Machiti
SaNdro GaUdErETo BorSaTTo
coordenador fazendário da cEraT Marabá

Protocolo: 841012

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
o secretário-geral em exercício da Julgadoria de 1ª instância da Secretaria 
de Estado da fazenda faZ SaBEr, a quem possa interessar, que os autos de 
Infração e Notificação Fiscal abaixo relacionados foram declarados IMPROCE-
DENTES, em decisões de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
092005510001638-2, 372009510004589-7, 372009510004590-0, 
092018510000565-6 e 012022510000223-5.
Belém (Pa), 17 de agosto de 2022.
MarcUS ViNÍciUS SoUZa doS SaNToS
Secretário-Geral em exercício da Julgadoria de 1ª instância
EdiTal dE iNTiMaÇÃo - JUlGadoria
o secretário-geral em exercício da Julgadoria de 1ª instância da Secretaria 
de Estado da fazenda faZ SaBEr ao contribuinte, EBBB – EMPrESa Bra-
SilEira dE BiG BaGS lTda., inscrição Estadual nº. 15.197.857-3, que o 
Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012008510005698-0 foi julgado 
PROCEDENTE, ficando ciente da decisão após 15 dias da data de publicação 
deste edital, podendo pagar o crédito Tributário correspondente com 40% 
de redução da multa, em até 30 dias, na hipótese de pagamento integral 
da importância exigida ou parcelar em até 60 parcelas com 30% de redu-
ção na multa ou, ainda, recorrer da decisão, em igual prazo, ao Tribunal 
Administrativo de Recursos Fazendários (TARF), findo o qual, sujeitar-se-á 
à cobrança executiva do débito, conforme estabelece a lei Estadual nº 
6.182/98. outrossim, em caso de interposição de recurso voluntário ao 
Tarf, o mesmo deverá ser apresentado à Julgadoria, sito na av. Gentil 
Bittencourt, nº 2566, 3º andar.
Belém (Pa), 17 de agosto de 2022.
MarcUS ViNÍciUS SoUZa doS SaNToS
Secretário-Geral em exercício da Julgadoria de 1ª instância

Protocolo: 840845
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oUtras MatÉrias
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa N.º 017, de 17  de aGosto de 2022
Estabelece procedimentos para a fruição do benefício fiscal de que trata 
o decreto n.º 2.557, de 12 de agosto de 2022, que reabriu o prazo para 
adesão ao Programa de regularização fiscal - ProrEfiS, instituído pelo 
decreto 2.103, de 28 de dezembro de 2021.
oSEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no art. 6º do decreto 
n.º 2.557, de 12 de agosto de 2022, que reabriu o prazo para adesão ao 
Programa de regularização fiscal - ProrEfiS,
rESolVE:
art. 1º a manifestação de adesão ao Programa de regularização fiscal será 
formalizada por meio eletrônico, através do endereço eletrônico  www.
sefa.pa.gov.br/prorefis, ou do link [PROREFIS 2022], disponível na página 
principal do Portal de Serviços da SEfa, na categoria Parcelamento, e será 
acessado mediante autenticação do usuário/senha ou através de certifica-
do digital, observado o disposto na instrução Normativa nº 21, de 16 de 
dezembro de 2017.
art. 2º a inclusão de débitos oriundos de icMS e TfrM implica obrigato-
riedade de autorização de débito em conta nos bancos conveniados para 
a liquidação das parcelas subsequentes, sendo tal autorização facultativa 
para os débitos originários dos tributos iPVa e iTcd, os quais poderão ser 
liquidados mediante a emissão de documento de arrecadação Estadual 
(daE), a critério do contribuinte.
§1º No caso de parcelamento, a emissão dos daE subsequentes poderá 
ser efetuada no Portal de Serviços da SEfa, categoria Parcelamento, opção 
[Impressão DAE PROREFIS].
§2º caso não ocorra o débito automático em conta corrente, por qualquer 
motivo, o contribuinte deverá emitir o documento de arrecadação Estadual 
(daE), para quitação da parcela.
art. 3º a formalização do pedido de adesão, nos termos do art. 5º do 
decreto 2.103/21, implica o reconhecimento dos débitos tributários nele 
incluídos, e representa expressa desistência de eventuais impugnações ou 
recursos administrativos e/ou judiciais, com renúncia ao direito sobre o 
qual se fundam nos autos judiciais respectivos.
art. 4º a desistência de ações e recursos judiciais deverá ser comprovada, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento da par-
cela única ou da primeira parcela, mediante “upload” de cópia da(s) peti-
ção(ões) devidamente protocolizadas no Poder Judiciário e preenchimento 
de informações complementares requeridas, através de opção [Desistência 
judicial PROREFIS] disponível no Portal de Serviços da SEFA.
§1º A análise de suficiência documental para fins de processamento da 
desistência judicial será inicialmente conduzida pela ccoP e/ou pela ccda, 
conforme a situação específica.
§2º constatada a regularidade da desistência, o pleito será deferido em 
Processo Eletrônico e a desistência judicial será automaticamente proces-
sada,caso contrário, o processo será encaminhado para eventuais provi-
dências a cargo das unidades descentralizadas.
§3º as coordenações Executivas regionais ou Especiais de administra-
ção Tributária e Não Tributária, quando demandadas pelo Órgão central, 
mediante tramitação de Processo Eletrônico - analisarão e promoverão o 
saneamento, o deferimento ou o indeferimento justificado no prazo de 30 
dias após a recepção dos documentos.
§4º a falta de cumprimento da providência a cargo do sujeito passivo no 
prazo estabelecido acarretará a revogação da adesão ao Programa, nos 
termos do art. 6º, incisos i e iV, com as consequências do seu Parágrafo 
único, do decreto nº 2.103/21.
art. 5º a desistência de impugnações e recursos administrativos, quando 
cabível, será processada automaticamente após verificada a homologação 
da adesão ao Programa, nos termos do art. 5º do decreto nº 2.103/21.
Parágrafo único. Na hipótese de inconsistência nas informações que impe-
çam o processamento automático da desistência em adesão regularmente 
homologada, as providências de saneamento competirão à coordenação Exe-
cutiva regional ou Especial de administração Tributária e Não Tributária de 
circunscrição do sujeito passivo, com a colaboração e orientação da Julgadoria 
de Primeira instância e/ou do Tribunal administrativode recursos fazendários.
art. 6º Na inclusão de débitos compostos por fatos geradores de períodos 
anteriores e posteriores a 30 de abril de 2022, em relação ao icM e icMS, 
e 30 de junho de 2021, em relação aos demais tributos, inclusive saldos de 
parcelamento ou reparcelamento em curso, somente será aplicado o bene-
fício da redução de multa e juros de que trata o art. 2º do decreto nº2.557, 
de 12 de agosto de 2022, sobre os débitos que se amoldem às condições 
estabelecidas no art. 1º do mencionado decreto.
art. 7º Para a aplicação do disposto no art. 2º do decreto n.º 2.557/22, 
os débitos fiscais inscritos na Dívida Ativa, e dentre estes, ajuizados e não 
ajuizados, deverão ser processados em separado dos demais débitos fis-
cais do contribuinte, observado o caput do art. 8º da instrução Normativa 
n.º 15, de 13 de setembro de 2019.
art. 8º Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 16 de agosto de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 841032
editaL N.º 005, de 16 de aGosto de 2022
a coMiSSÃo dE aValiaÇÃo dE dESEMPENHo, no uso das atribuições 
que lhe confere a Portaria N.º 313, de 23 de maio de 2022, nos termos do 
decreto N.º2.325, de 2 de maio de 2022,  e Edital Nº 003/2022, publicado no 
Diário Oficial de10/08/2022 publica o resultado provisório  da promoção por 
merecimento dos servidores estáveis ocupantes dos cargos de auditor fiscal 
de receitas Estaduais – afrE e de fiscal de receitas Estaduais – frE, per-
tencentes às carreiras da administração Tributária, que ingressaram no cargo 
após a vigência da lei complementar Estadual n.º 078, de 2011.
coMiSSÃo dE aValiaÇÃo dE dESEMPENHo
HUMBErTo carloS da coSTa BarroS
Matrícula 512813701
MariloUrdES caValHEiro cardoSo
Matrícula 5419029001
Walcir MarÇal NoGUEira
0551988801

aNeXo ÚNico

carGo cLas reF. id. FUNc. serVidor
afrE a iii 5914759/1 adriaNo HENriQUE corrEa fErNaNdES
afrE a iii 5914939/1 allaN do Socorro MiraNda do ESPiriTo SaNTo
afrE a iii 54190487/2 aNdrE carValHo SilVa
afrE a iii 5915730/1 aNGElo liMa cUNHa
afrE a iii 5914721/1 aNToNio MaNoEl dE SoUZa JUNior
afrE a iii 5914711/1 BErNardo riBEiro JaNoT dE MaTToS
afrE a iii 5914737/1 BrUNo TorrES dE SoUZa
afrE a iii 5914745/1 caio aUGUSTo GiBErToNi GoMES
afrE a iii 5915118/1 caio rUBio dE MElo
afrE a iii 5914712/1 claUdio JoSE da SilVa
afrE a iii 5914754/1 daNiEl dE caSTro ScHUcKar
afrE a iii 5852439/2 daNiEl fraiHa PEGado
afrE a iii 5914750/1 daNiEl HiSSa Maia
afrE a iii 5915146/1 daUGliSH SalES alVES
afrE a iii 5914949/1 daVid raPHaEl MaTEUS dE alMEida GoNÇalVES
afrE a iii 5914756/1 EdiMar SaNToS do NaSciMENTo
afrE a iii 5914758/1 EdUardo caMPoS iKETaNi
afrE a iii 5914964/1 ElTEr PaUlo fErrEira
afrE a iii 5914738/1 ENdriGo KaVEcKY MacHiTi
afrE a iii 5914735/1 ENio roBErTo alVES Maia
afrE a iii 5914869/1 EriK fEliPE SoUZa PaMPloNa
afrE a iii 5914710/1 faBio roBErTo da SilVa ViEira
afrE a iii 5914709/1 frEdErico iNacio rocHa E SilVa
afrE a iii 5915157/1 GiNa SalES corrEa
afrE a iii 5914785/1 GUilHErME foNSEca dE oliVEira MEllo
afrE a iii 5914747/1 GUSTaVo da SilVa aSSUNÇÃo
afrE a iii 5914773/1 HENriQUE MEdEiroS SilVa
afrE a iii 5914718/1 ilYicH daNTaS diNiZ
afrE a iii 5914728/1 JoSiaS da coNcEiÇÃo MoiTa
afrE a iii 5914966/1 JUliSoN MoraES dE oliVEira
afrE a iii 5914778/1 KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES
afrE a iii 5914760/1 lEoNardo BarrEiroS crUZ
afrE a iii 5914763/1 lUcaS SaVEGNaGo dE SoUZa
afrE a iii 5914942/1 Marcio raYMoNd da SilVa caETaNo
afrE a iii 5914789/1 Marcio roBErTo PirES alVarEZ
afrE a iii 0591476101 Marco aNToNio riBEiro
afrE a iii 0591527901 MarcoS aUGUSTo caTHariN
afrE a iii 0591476501 Mario cESar HollaNda caMPoS
afrE a iii 5914787/1 MaTHEUS dE oliVEira MaZZa
afrE a iii 5914771/1 PEdro MarTiNS lEal
afrE a iii 5914955/1 rafaEl carloS caMEra
afrE a iii 5914780/1 ricardo HENriQUE corrEa aTaNaSio
afrE a iii 5914699/1 rodriGo caSTro da rocHa
afrE a iii 5914781/1 roMUlo rodriGUES MoTa
afrE a iii 8086375/1 SaMUEl roSa da SilVa
afrE a iii 5915311/1 SaNdro GaUdErETo BorSaTTo
afrE a iii 5915360/1 SaNdro MorEira dE araUJo
afrE a iii 5914817/1 SUYa carNEiro loSSio
afrE a iii 5915143/1 ViTor raMoS MacaU
afrE a iii 5914842/1 VolNaNdES alVES da SilVa PErEira
frE a iii 5914740/1 adalBErTo dE oliVEira coUTo
frE a iii 5914734/1 afraNio dE oliVEira BarBoSa NETo
frE a iii 5914714/1 alaN da coSTa aZEVEdo
frE a iii 5914730/1 alESSaNdra aNa SUSZEK
frE a iii 5914727/1 alESSaNdro alEXaNdria loJa
frE a iii 5914716/1 alEXaNdrE coSTa NaSciMENTo
frE a iii 5914717/1 alEXaNdrE PErEira MarTiNS
frE a iii 5914713/1 aNa caroliNa dE arrUda lEao ValENTE
frE a iii 5914741/1 BrUNo aUGUSTo MoNTEiro dE oliVEira
frE a iii 5915675/1 caio filiPE dE SoUSa VaZ
frE a iii 5914742/1 carloS alBErTo GUTZMillaK JUNior
frE a iii 5914752/1 carloS BaTiSTa doS SaNToS JUNior
frE a iii 5914774/1 carloS HENriQUE Maria
frE a iii 5914786/1 ciciNaTo JoSE dE oliVEira JUNior
frE a iii 5914782/1 ciro rESENdE lEiTE
frE a iii 5914744/1 daNiEl BaTiSTa PaNiaGo dE MiraNda
frE a iii 5914791/1 daNiEl GaTTi
frE a iii 5914793/1 daNiEl GENTil rodriGUES cal
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frE a iii 5914795/1 ÉdriK ciNTra SoaNE
frE a iii 5914803/1 EdUardo dUarTE dE oliVEira JUNior
frE a iii 6027154/1 EMaNUEl MESSiaS dE SoUSa
frE a iii 5915329/1 faBiaNa allEGriNi JacoBS
frE a iii 6027151/1 faBiaNa BErToliN
frE a iii 5915327/1 faBio BErNardES SaNToS
frE a iii 5914883/1 fErNaNda BarroS dE oliVEira

frE a iii 54190397/3 flaVio cliNK da SilVa

frE a iii 5914888/1 fraNciSco dE aSSiS MadEira coElHo

frE a iii 5915306/1 fraNciSco UNG JU do

frE a iii 5914792/1 GirlEidE NoVaES fEiToSa foNSEca

frE a iii 5915221/1 GiVaNildo doS SaNToS MoUra
frE a iii 5914891/1 GrEicYEllE VilaS BoaS fErNaNdES
frE a iii 5914733/1 GUSTaVo araNTES BoZola
frE a iii 5914723/1 GUSTaVo ViNiciUS SilVa BraNdao dE liMa
frE a iii 5914779/1 HErBErT dE SoUSa GoMES
frE a iii 5915202/1 Jair MUllEr MarQUES dE SoUZa
frE a iii 5915278/1 JESUS laUETE dE BriTo MorEira
frE a iii 5914901/1 JoSE MorEira NETo
frE a iii 5915321/1 JoSÉ riBaMar NaSciMENTo SaNToS
frE a iii 5914799/1 JUliaNa roSado SoarES dE araUJo
frE a iii 5915266/1 JUlio cESar dE SoUZa NUNES
frE a iii 5915275/1 JUScEliNo doMiNGUES
frE a iii 591475501 lEoNardo fariaS SoUZa
frE a iii 5915323/1 lEoNardo ViEira BarBoSa
frE a iii 5914810/1 lUaNa caMillY PaSTaNa dE BarroS
frE a iii 5914945/1 lUiS claUdio oliVEira do NaSciMENTo
frE a iii 5914766/1 lUiS rENaTo BaTiSTa coUTo
frE a iii 5915234/1 lUiZ fEliPE SoUZa fErrEira da rocHa
frE a iii 57176048/4 MarcElo aMaral TEiXEira
frE a iii 6027150/1 MarcElo diaS fErNaNdES
frE a iii 5915211/1 MarcElo MEllo VENTUra
frE a iii 5915196/1 Marcio rodriGo da rocHa PiNHEiro
frE a iii 5915222/1 MarcoS aNToNio loPES JorGE
frE a iii 5915128/1 MarcUS ViNiciUS SoUZa doS SaNToS
frE a iii 5915083/1 MariaNa SiMÃo HENriQUES dE araUJo
frE a iii 8086379/1 Mario JorGE da SilVa MoTTa
frE a iii 5915204/1 MarloN GoMES doS SaNToS
frE a iii 5915100/1 MaYcoN aNdErSoN do VallE frEiTaS
frE a iii 5914801/1 MicHEl BaccioTTi lEiTE
frE a iii 5914814/1 NaiMa caValEiro dE MacEdo Maia dE SoUZa doS aNJoS
frE a iii 5915242/1 PaBlo KrEiTloW ViEira
frE a iii 5915248/1 rafaEl GUErSoNi BraSil
frE a iii 5914775/1 raMoN BaTiSTa SaNToS JUNior
frE a iii 5914790/1 rENaTa rodriGUES ViEira florENZaNo
frE a iii 5914928/1 ricardo MiraNda rocHa lEiTao
frE a iii 5914798/1 roBErTo MoTa BraNdÃo JUNior
frE a iii 5915258/1 rodriGo do aMaral caMPoS
frE a iii 5915281/1 roNaldo alVES friZZEra
frE a iii 5915179/1 SaNdro MarQUES MoNTEiro
frE a iii 5914917/1 SiMoNE GUiMaraES rocHa XErfaN
frE a iii 5895722/2 ValMa laENa oliVEira BUlHÕES
frE a iii 5914935/1 VirGilio GoMES da SilVa JUNior
frE a iii 5888281/2 ViTor HUGo GalVao ViEira
frE a iii 5914884/1 WElliNGToN MoNTEiro cardoSo

Protocolo: 840998
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna público a data de julgamento dos recursos abaixo, 
a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNteNte de JULGaMeNto
Em 23/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 15492, aiNf nº 
012017510000122-0, contribuinte ZoPoNE ENGENHaria E coMÉrcio lTda, insc. 
Estadual nº. 15513430-2, advogado: lUcaS lEÃo caSTilHo, oaB/SP-371282
Em 23/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19174, aiNf nº 
042019510000094-7, contribuinte aTacadÃo S.a., insc. Estadual nº. 15496407-7
Em 23/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19428, aiNf nº 

012021510000193-2, contribuinte M. W. S. EVENToS E BUffET EirEli, 
insc. Estadual nº. 15265025-3
Em 23/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19692, aiNf nº 
812020510000725-0, contribuinte GViNaH iNdÚSTria E coMÉrcio dE 
aliMENToS E PaNificaÇÃo lTda, insc. Estadual nº. 15214547-8

Protocolo: 841159
terMo de adesÃo a ata de reGistro 

de PreÇos 002/2022 – coreN/Pa
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, com sede na avenida Visconde 
de Souza franco, nº 110, Bairro reduto, cEP 66.053-000, Belém/Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o no 05.054.903/0001-79, neste ato representado 
por seu diretor de administração, aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo, no 
uso das suas atribuições que lhe são conferidas conforme Portaria SEfa nº 
451, de 13/02/2019 (republicada no doe nº 33.805, de 15/02/2019) 
e o Parecer Jurídico no 318/2022-coNJUr/seFa ,
rESolVE:
considerando os autos do processo de origem sob nº 336/2022 e sendo 
gerado Processo administrativo Eletrônico (PaE) sob nº 2022/975187, tor-
na público como Órgão carona da ata de registro de Preço nº 002/2022 
com a EMPrESa MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob nº 15.534.401/0001-07, oriunda do PrEGÃo PrESEN-
cial/SrP Nº 003/2022 – coNSElHo rEGioNal dE ENfErMaGEM do 
Pará, tendo como objeto Prestação do Serviço de organização de Eventos.
coNTraTada: MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS lTda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº15.534.401/0001-
07, inscrição Estadual nº15.371.568-5, com sede na Travessa dr. Éneas 
Pinheiro, 2462, Bairro do Marco, Belém/Pa, cEP: 66.095-105.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170106 - fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor anual Total Estimado: r$ 698.025,50
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará- fiPaT.
resolve aderir ata de registro de Preços do Pregão Presencial nº 003/2022-co-
rEN-Pa, realizado pelo coNSElHo rEGioNal dE ENfErMaGEM do Pará.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 16 de agosto de 2022.
anidio Moutinho da conceição
diretor administrativo.

Protocolo: 840803
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 009/2022.
MaNifESTaÇÃo JUrÍdica Nº 302/2022-coNJUr
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE01854
ProcESSo Nº 2022/977783
Valor: r$ 30.600,00 (trinta mil seiscentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 11/08/2022
oBJETo: compra de vagas para a inscrição dos servidores no congresso de 
Excelência em licitações e contratações Públicas-coNEX.
funcional Programática/ atividade: 17101.04.128.1508.8887
Programa: 1508 – Governança Pública
Natureza da despesa: 33.9.039 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Ju-
rídica.
coNTraTado: EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda – ME de cNPJ sob 
nº cNPJ 26.855.539/0001-16.
ENDEREÇO: RUA 70, Nº489, QD. C14, LT.10/13, Sala 1708, Ed. Trend Offi-
ce Home, Bairro Setor Jd. Goiás, Goiânia/Go, cEP: 74.810- 350.
ordENador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 841192

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 100/2021
terMo aditiVo Nº: 01
objeto do contrato: contratação de empresa especializada em telecomuni-
cação, para prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, local, 
no sistema Pós Pago, Tecnologia digital para comunicação de voz e dados 
por meio de aparelhos celulares/smartphones que deverão ser fornecidos 
em regime de comodato, de serviço de telefonia móvel de longa distância 
nacional, de serviço de comunicação de dados com tecnologia 4G/5G ou 
superior e fornecimento de modem USB em comodato, conforme especi-
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ficações, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência e 
demais anexos do Edital do Pregão Eletrônico Nº 016/2021
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 016/2021
data de assinatura do aditivo: 20.07.2022
Vigência do aditivo: 21.07.2022 a 20.07.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: art. 37, XXi da cf e art. 71 da lei nº 
13.303/2016
Valor Mensal estimado de até: r$-82.781,35 (oitenta e dois mil, setecen-
tos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos).
contratada: claro S. a
Endereço: rua Henri dunant, Nº 780 Bairro: Santo amaro
cEP: 04709-110 São Paulo/SP
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho – diretor administrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 840770
coNtrato Nº: 077/2020
terMo aditiVo Nº: 02
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo as atividades 
de cotação, reserva, marcação, emissão, remarcação ou alteração, can-
celamento, reembolso e entrega de bilhetes de passagens terrestres (ro-
doviárias intermunicipais e interestaduais) fluviais (intermunicipais) e de 
passagens aéreas (nacionais e internacionais) para atendimentos das ne-
cessidades do Banpará.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico SrP Nº 012/2019 – PM/Pa
data de assinatura do aditivo: 27.07.2022
Vigência do aditivo: 10.08.2022 a 09.08.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
Valor mensal estimado de até: r$-163.349,60 (cento e sessenta e três mil, 
trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).
contratada:. NorTE TUriSMo lTda.
Endereço: Travessa Padre Prudêncio, nº 43-B - Bairro: centro
cEP: 66.010-150 cidade: Belém/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho – diretor administrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Méllo – diretora-Presidente

Protocolo: 840772

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 727 de 16 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 
07/91 e 077/11, conforme PaE nº 2022/980994.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 03.08.2022, o contrato administrativo do servidor lUiZ 
aUGUSTo caMPoS alMEida, matrícula nº 2020122/4, cargo de MÉdico, lotado 
na diretoria de desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 16.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 841150

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 228 de 17 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outu-
bro de 2013 e os termos da cláusula quarta do TEd 05/2022 processo 
2022/428042.
r E S o l V E: dESiGNar os servidores: renata Teixeira de carvalho Silva, 
Matrícula 3328473-3 e cursino da Silva lobato filho, matrícula 57223215-
2. Clodoaldo Siqueira Mor, para acompanhar, controlar e fiscalizar a exe-
cução do objeto do TEd 05.22 que consiste no destaque orçamentário 
da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa para a SEcrETaria 
dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS- SEdoP, 
objetivando a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo da oBra dE 
coNSTrUÇÃo da PoliclÍNica No MUNicÍPio dE SaNTarÉM, a ser rea-
lizado pela SEdoP.
data de assinatura: 17 de agosto de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 841062

coNtrato
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada 
Nº 05/2022 -  Processo N° 2022.428042

Partes: sesPa e sedoP.
do oBJETo: o presente instrumento tem por objeto o destaque orçamen-
tário da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa para a SEcrE-
Taria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS- 
SEdoP, objetivando a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo da 
oBra dE coNSTrUÇÃo da PoliclÍNica No MUNicÍPio dE SaNTarÉM, a 
ser realizado pela SEDOP, com recursos financeiros repassados pela SES-
Pa, no valor de r$ 25.740.633,67. ( vinte e cinco milhões, setecentos e 
quarenta mil ,seiscentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos)
do Valor: o valor do presente TEd é de r$ 25.740.633,67. ( vinte e 
cinco milhões, setecentos e quarenta mil ,seiscentos e trinta e três reais 
e sessenta e sete centavos), com destaque de forma parcelada de acordo 
com o plano de trabalho.
da doTaÇÂo orÇaMENTária: 7582, Elemento de despesa: 449051 e 
fonte de recurso: 0103 / 0303 / 0130 / 0330 / 0101 / 0301.
ViGÊNcia: 16/08/22 a 15/08/23.
data de assinatura: 16 de agosto de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 841015
coNtrato Nº 70/2022 - Processo N° 2019/589501
Partes: sesPa e a eMPresa B L cardoso eireLi
oBJETo: constitui o objeto do presente instrumento a aquisição de fórmu-
las nutricionais especiais: fórmulas infantis, leites especiais, dietas ente-
rais e suplementos nutricionais através de saldo da aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇOS a fim de atender pacientes oriundos de demandas administrativas 
e judiciais da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPa para 
o período de 12 meses.
do Valor do coNTraTo: o valor do presente contrato é de r$ 
1.125.700,00 (hum milhão, cento e vinte e cinco mil e setecentos reais), 
estando nele incluídos todos os impostos, fretes e demais encargos inci-
dentes, considerando os preços relacionados na planilha abaixo, os quais 
foram cotados na Proposta de Preços da contratada.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: 8397 / 8288; Elemento de despesa: 3390-
30 e fonte de recurso: 0103 / 0149001934 / 0349001934 e ação: 278640 
(8397) e ação: 262698 (8288);
ViGÊNcia: 17/08/22 a 16/08/23.
data de assinatura: 17 de agosto de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 841152

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNtrato 
Nº 86.2020- Processo N° 2020/514466

Partes: sesPa e a eMPresa UNidas VeÍcULos esPeciais s/a.
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto o acréscimo 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato 86/2020 com empresa Uni-
das Veículos Especiais, que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada em locação de veículos automotores terrestres, tipo Pick-up, 
sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre, para transpor-
te de pessoas em serviço (membros, servidores e colaboradores dos crS 
da Vigilância em Saúde) sediados na região metropolitana de Belém e no 
interior do estado (13 centros regionais de Saúde). o acréscimo passará 
de 36 veículos para 45 veículos, com aumento de 9 automóveis.
do Valor: 1. o valor acréscimo mensal r$34.222,86 (Trinta e quatro 
mil, duzentos e vinte dois reais e cinquenta quatro centavos); 2. Passando 
do valor atual r$136.891,44 (cento e trinta seis mil, oitocentos e no-
venta um reais e quarenta quatro centavos); 3. Para novo valor mensal 
r$171.114,30 (cento e setenta um mil, cento e quatorze reais e trinta 
centavos); 4. Valor original do contrato r$4.010.608,44 (Quatro milhões, 
dez mil, seiscentos e oito reais e quarenta quatro centavos); 5. com o adi-
tivo de r$406.317,60 (Quatrocentos e seis mil, trezentos e dezessete reais 
e sessenta centavos); 6. o contrato passara r$4.416.926,04 (Quatro mi-
lhões, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e vinte seis reais e quatro 
centavos), conforme despacho NES SEQ. 143 do Processo administrativo 
Eletrônico – PaE nº 2020/514466.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 908302 / 908881, Elemento de despesa: 
339033 e fonte de recurso: 0149 e 0349.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 086/2020, não alteradas por este instrumento.
data de assinatura: 16 de agosto de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 840995
13º terMo aditiVo ao coNtrato 

Nº 73/2020 - Processo Nº 2020/604336.
Partes: sesPa e eMPresa BeLÉM rio seGUraNÇa Ltda
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo 
de vigência do contrato nº 73/2020.
 da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 
073/2020, por mais 12 (doze) meses, a contar de 08.09.2022 a 07.09.2023.
do Valor: o valor mensal do contrato nº 73.2020 é de r$ 866.606,84 
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(oitocentos e sessenta seis mil, seiscentos e seis reais e oitenta quatro 
centavos) e anual r$ 10.399.282,08 (dez milhões, trezentos e noventa 
nove mil, duzentos oitenta dois reais e oito centavos).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa esta prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8338 / 8288, Elemento de despesa: 339037 
e fonte de recurso: 0103006361.
da raTificaÇÃo: ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no contrato nº 73/2020.
data de assinatura: 16 de agosto de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 840786
2° terMo aditiVo ao coNtrato 

Nº 89.2020 - Processo N° 2020/610038
Partes: sesPa e eMPresa UNidas VeÍcULos esPeciais s/a.
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% ao 
cont. 89.20 que consiste no acréscimo de 06 veículo tipo utilitário (SUV) com-
pacto, flEX, viatura policial, com cela tipo 3, rastreador, radio de comunica-
ção, grafismo, sinalizador acústico e visual, com anteparo para armas longas.
do Valor: com o acréscimo do contrato nº 89 teremos valor unitário 
r$2.124,32 (dois mil, cento e vinte quatro reais e trinta dois centavos), 
com acréscimo de 25%, totalizando o valor acréscimo mensal r$12.745,92 
(doze mil, setecentos e quarenta cinco reais e noventa dois centavos), 
passando do valor atual r$50.983,68 (cinquenta mil, novecentos e oitenta 
três mil, sessenta oito centavos), para novo valor mensal r$63.729,60 
(Sessenta três mil, setecentos e vinte nove reais e sessenta centavos). 
com o aditivo de 25%, o contrato terá um aumento de r$151.325,94 
(cento e cinquenta um mil, trezentos e vinte cinco reais e noventa quatro 
centavos), passando para novo valor global r$1.645.034,88 (Um milhão, 
seiscentos quarenta cinco mil, trinta e quatro reais e oitenta oito centavos).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: 8338 / 8288, Elemento de despesa: 
339033 e fonte de recurso: 0103006355.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 89.2020, não alteradas por este instrumento.
data de assinatura: 16 de agosto de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 840798

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 019/sesPa/2022
Processo Nº: 2022/861157.
oBJETo: pagamento de 01 (uma) inscrição do Servidor da SESPa no Xl-
Viii coNGrESSo NacioNal doS ProcUradorES doS ESTadoS E do 
diSTriTo fEdEral, que será realizado no período de 29 de agosto a 01 de 
setembro de 2022, no formato presencial em Gramado/rS.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: aSSociaÇÃo doS ProcUradorES do ESTado do rio 
GraNdE do SUl – aPErGS.
cNPJ Nº: 89.407.050/0001-00.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: no art. 25, ii, c/c art. 13, Vi, da lei nº 8.666/93.
Valor: r$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8887 / 8338.
ElEMENTo dE dESPESa: 339039.
foNTE: 0103.
Belém (Pá), 16 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 019/2022.
Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 019/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 16 de agosto de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 840795

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

3° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 14/2020
daTa dE aSSiNaTUra: 13/08/2022
oBJETo: Prorrogação de vigência por mais 180 dias.
ViGÊNcia: 14/08/2022 a 09/02/2023
JUSTificaTiVa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula Segun-
da do convênio n° 14/2020, bem como no decreto Estadual nº 733, de 
13/05/2013, e lei federal nº 8.666, de 21/06/93.
ParTÍciPES:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Monte Alegre
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública/SESPa

Protocolo: 840910

FÉrias
.

Portaria coLetiVa N.º 868 
de 12 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa

a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/ 03.04.96,
r E S o l V E:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta SESPa, abaixo re-
lacionados, para o mês de SETEMBro/2022.

MatriciLa serVidores eXercicio Periodo de GoZo
3222098-1 adNa rodriGUES dE MESQUiTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57197575-1 adriaNa daNiEllE SilVa SENa doS SaNToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54194131-1 adriaNo doS SaNToS liBoNaTi 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5900783-1 adriaNo NEVES SaNToS 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57206428-1 adriEl JaYME da coSTa SodrE 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5900478-1 afoNSo doS SaNToS loBaTo 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
54189871-1 aGNES NaMi KaMiNoSoNo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5142164-1 aida loPES dE frEiTaS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
6120237-1 alciaNa BarrETo dE araUJo 2021/2022 08/09/2022 a 07/10/2022
57173299-1 alda liMa lEMoS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
6011935-1 aldEiNa BarBoSa BraZ 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57197927-2 alESSaNdra dE faTiMa MalHEiroS MENEZES 2020/2021 05/09/2022 a 04/10/2022
5533546-6 alESSaNdra NoBrE caValcaNTE 2021/2022 15/09/2022 a 29/09/2022
5901795-1 alESSaNdro BENTES doS SaNToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54191806-1 alEX SaNdro TriNdadE carValHo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57173293-2 alEX SoBral MENdES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
724629-1 alfrEdo JESUS do coUTo filHo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

54189002-1 aliNE diaS o dE alMEida fUrTado 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5901713-1 aliNE KEllY doS SaNToS fErrEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5955967-1 allaN corrEa daS cHaGaS 2021/2022 01/09/2022 a 15/092022
5955956-1 aMaNda corrEa diaS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5918236-3 aNa aNGEla fialHo fEliX 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
116297-1 aNa carla GoMES NaSciMENTo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
95214-1 aNa cElia araUJo da rocHa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
92681-1 aNa cElia BEZErra 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

5445566-1 aNa claUdia crUZ filGUEira 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5757070-2 aNa criSTiNa da SilVa SoUSa 2021/2022 02/09/2022 a 16/09/2022
54194604-1 aNa criSTiNa doS SaNToS do carMo MaToS 2020/2021 15/09/2022 a 14/10/2022
54190038-1 aNa flaVia ENdrES NUNES 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
57233232-1 aNa Maria TorrES doS SaNToS 2021/2022 09/09/2022 a 08/10/2022
5891547-3 aNa PaUla PErEira dE SoUZa do NaSciMENTo 2021/2022 28/09/2022 a 07/10/2022
5093236-1 aNa PiNHEiro TEiXEira oliVEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5177383-4 aNdrE lUiZ corrEa dE SoUSa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57198225-1 aNdrEa filGUEiraS MaToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54192865-1 aNdrEa KariNa corrEa dE SoUSa SaNToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57195810-1 aNdrEa PiNHEiro dE alENcar 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57194274-1 aNdrEia do Socorro cardoSo BaTiSTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54193772-2 aNdrEia do Socorro SoUSa craVEiro 2021/2022 08/09/2022 a 07/10/2022
57197210-1 aNdrEia fErrEira doS SaNToS BoTElHo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54193803-1 aNdrEia oliVEira corrEa 2021/2022 29/09/2022 a 28/10/2022
57190538-1 aNdrEZa da SilVa rocHa 2020/2021 12/09/2022 a 11/10/202
57194352-1 aNdrEZa PiNHEiro daMaScENo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5913103-1 aNdrEZZa dE NaZarE BarBoSa da coNcEicao 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/202
721832-1 aNGEla Maria PiNHEiro BriTo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5121515-1 aNGEla Maria riBEiro diaS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
729191-1 aNGElica SEBaSTiaNa araUJo frEiTaS 2021/2022 07/09/2022 a 06/10/2022

57194739-2 aNNa lariSSa da SilVa SErra 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57190531-1 aNToNia dENiZE cardoSo daMaScENo 2020/2021 01/09/2022 a 15/09/2022
57197611-1 aNToNia do PErPETUo Socorro GUErra MaToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57194198-1 aNToNia do Socorro GoMES dE PaUla 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5160383-1 aNToNia EliaNa SoUSa daNTaS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
114812-1 aNToNia Maria do carMo MElo BraGa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5092752-1 aNToNia roSaNGEla liMa E SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
726176-1 aNToNio caETaNo rocHa dE alMEida 2020/2021 05/09/2022 a 04/10/2022
728993-1 aNToNio carloS da roSa SoUZa 2021/2022 02/09/2022 a 01/10/2022
5143365-2 aNToNio carloS NaZarE MoNTEiro 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
721131-1 aNToNio riValdo diaS da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5901798-1 aNToNio ValMir TaPaJoS coNcEicao 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
721565-1 ariValdo fErrEira caMPoS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5956988-2 arlEN MarTiNS BraGa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5852340-2 arlENE do Socorro SaNToS da GaMa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5096006-1 arlETE aNdradE dE carValHo 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
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54190694-1 arliNdo coElHo EVErToN 2021/2022 10/09/2022 a 29/09/2022
5154774-1 arliNdo da SilVa MoNTEiro 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54192326-1 aUGUSTo cESar dE SoUZa BaTiSTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5900964-1 BarToloMEU daNiN alVES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57205501-1 BENEdiTo da coSTa riBEiro 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
119008-2 BENEdiTo da SilVa PiNHEiro 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5062519-2 BENEdiTo HarrilSoN da SilVa oliVEira 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5176727-1 BENEdiTo rUY fiGUEira PalHa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57189904-2 BiaNca PorTo da SilVa VidiGal 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57194953-1 BrENa GUEdES dE SiQUEira rodriGUES 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
55589791-1 BrUNo aMador dE MoraES MorEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
104400-1 carloS alBErTo da TriNdadE alEiXo 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
85863-1 carloS alBErTo dUTra MadUrEira 2021/2022 19/09/2022 a 03/10/2022

54191535-1 carloS aUGUSTo MElo dE araUJo 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
54189942-1 carloS EdUardo cardoSo MarTiNS 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5946576-1 carloS Mario dE BriTo KaTo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
3276759-1 carloS rENE da SilVa BiTTENcoUrT 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54194977-2 carMEN lUcia carValHo lEiTE 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54192333-1 carMEN roSilENE liMa da SilVa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
54190762-1 caroliNa rEBEca da coSTa E SilVa crEao 2019/2022 19/09/2022 a 03/10/2022
73504342-1 caTia ElENE doS SaNToS SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
116327-5 cEcilia dE NaZarE doS SaNToS cardoSo 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

54188892-1 cEcilia PaNToJa SoUSa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5093082-1 cElia Maria laZariNi dE aQUiNo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5187796-1 cEliNa MErcEdES PErEira raMoS 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/202
54191522-1 cElio aNdrE GoMES SaraiVa 2021/2022 01/09/2022 a 15/09/2022
54192996-1 cid MaYKE caBral E SilVa 2020/2021 17/09/2022 a 16/10/2022

54191357-1 ciNTHYa MEdEiroS faro 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

57197613-1 ciNTYa SiMoNE SilVa MaGalHaES 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5958930-1 clara coUTiNHo ViaNa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54193545-1 claUdia criSTiNa coSTa PErEira 2020/2021 15/09/2022 a 14/10/2022
3223450-1 claUdia irENE fErrEira da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

57193724-1 claUdia PaTricia GoMES da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

5878594-2 claUdia PirES roTHBarTH 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
55589793-1 claUdia SiMoNE da SilVa caBral 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5693594-3 claUdio do NaSciMENTo ValE 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54191923-1 claUdio doS SaNToS MEllo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57191092-1 claUdio JoSE dE araUJo rocHa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
54180438-3 claUdio oBadia dE carValHo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
73504192-1 clEciaNE dE SoUSa SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57208394-1 clEiToN MicHEl doS rEiS MaToS 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
3243460-3 clElia Maria GUiMaraES SaraiVa 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5154677-1 clEo raiMUNdo coUTo da cUNHa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5155711-1 clEUdiNoN doS SaNToS liMa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5722446-2 colETTi aNa acacio coSTa 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
723649-1 coNcEicao dE Maria lUcENa liMa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
107670-1 coSME daMiao SoUSa SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5148650-1 criSTiNa Maria SEGToWicK caMPoS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57198135-1 criSTiNa SarMaNHo MEdEiroS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5854318-3 dalMa TaTiaNE araUJo SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5266980-2 dalVa Maria da coSTa VaScoNcEloS 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57197579-1 daMEa BEcHara dE MoraES MarTiNS 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
54191221-1 daNiEl aNdrE liMa loPES 2020/2021 16/09/2022 a 30/09/2022
55589968-1 daNiEla MorEira rocHa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54189331-1 daNiElE coUTo carValHo TEiXEira 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5416450-2 daNiElE da SilVa MoNTEiro 2021/2022 15/09/2022 a 14/10/2022
5901016-1 daNiElE SilVa MariNHo 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57174833-1 daNiEllE oliVEira daMaScENo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5153808-1 dario SaNToS da SilVa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57203022-1 daVY MoraES ViEira 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
57206705-2 daYlaNE caSTro SaNToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5929668-4 dE lEoN JEaN frEiTaS 2021/2022 12/09/2022 a 01/10/2022
57231089-2 dENiS ValENTE PrESTES 2019/2020 01/09/2022  a 30/09/2022
54191804-1 dEoliNda MarTiNS BoTElHo PESSoa 2021/2022 01/09/2022  a 30/09/2022
54192835-1 dEUZENEi MoUra dE oliVEira 2020/2021 01/09/2022  a 30/09/2022
5092833-1 dioNiZio alcaNTara doS SaNToS 2021/2022 01/09/2022  a 30/09/2022
5073804-1 doralicE ViaNa da coSTa 2021/2022 15/09/2022 a 29/09/2022
54191352-1 doriValdo fErNaNdo GoMES BaTiSTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5077036-1 dUlcEliNa PErEira dE alMEida 2021/2022 16/09/2022 a 30/09/2022

6331943-1 EdclEi NaZarE coSTa iGlESiaS 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57234087-1 EdiaNE MacHado GoMES SoUSa 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
57231606-1 EdiElSoN doS SaNToS aNTUNES 2020/2021 15/09/2022 a 14/10/2022
57197828-1 EdilEUZa BraGa coSTa 2021/2022 08/09/2022 a 07/10/2022
54191379-1 EdiMar SEBaSTiao dE liMa MElo JUNior 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54194020-1 EdiMilSoN da SilVa fErrEira 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57207996-1 EdiMilSoN PErEira Barra 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
54190451-1 EdiNEa Maria NEri QUiNTaS 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
54190451-2 EdiNEa Maria NEri QUiNTaS 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
57193972-1 EdNa da SilVa raTiS 2021/2022 08/09/2022 a 07/10/2022
54191466-1 EdNa do Socorro loPES VilHENa coSTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
8051996-1 EdNElMa dE oliVEira SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5160120-1 Eladio rodriGUES dE oliVEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57197084-1 ElaiNE criSTiNa da coNcEicao NUNES loPES 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57192483-1 ElaiNE criSTiNa fariaS dE MiraNda 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57192483-2 ElaiNE criSTiNa fariaS dE MiraNda 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57194512-1 ElEN criSTiaN doS SaNToS MoNTEiro 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5086493-2 EliaNa dE NaZarE PaiXao dE SoUZa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
73504121-1 EliaNE dE SoUZa PraTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57201728-1 EliaNE fariaS dE MiraNda 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
57188551-1 Elida Maria NoVEliNo MariNHo 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5900751-1 Elida MarQUES 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5182379-2 EliENE da SilVa TriNdadE 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57192928-1 EliETE caValcaNTE MoNTEiro MarTiNS 2021/2022 15/09/2022 a 14/10/2022
54189346-1 EliNaldo BENEdiTo BarBoSa doS SaNToS filHo 2020/2021 15/09/2022 a 14/10/2022
5115272-1 EliSaBETH frEiTaS GoNcalVES 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
89508-1 EliZaBETH loPES dE oliVEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

73504353-1 EliZaNE SoUSa doS SaNToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5882389-2 EliZETE PErEira dE MElo 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
57198168-1 EllEN roSE doS SaNToS liMa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57195571-1 ElToN carloS rodriGUES loUrEiro 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5892441-1 EMaNoEl raY da GaMa fariaS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57206390-2 EMErSoN lUiZ fUrTado calaNdriNY 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
54196219-1 EMilia caroliNa MarTiNS diNiZ 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
54196219-2 EMilia caroliNa MarTiNS diNiZ 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
2017504-4 EMilia dE NaZarE cardoSo alVES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54194552-1 ENaNdrEa MacEdo dE liMa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
109320-1 ENEdiNa MaToS da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

57193895-1 ENilSoN SErGio dE carValHo raBElo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57194920-1 EriSaNdra do Socorro PErEira dE frEiTaS 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5879400-3 EVila fErNaNda laMEira dE MElo SodrE 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57224803-1 faBia fErNaNda MENEZES da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57205581-1 fErNaNda coElHo BaTiSTa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5916511-4 fErNaNda colarES dE caSTro 2021/2022 02/09/2022 a 16/09/2022
57175035-1 fErNaNda VElloSo da SilVa rEiS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57231601-1 fErNaNdo do NaSciMENTo SarGES 2020/2021 05/09/2022 a 19/092022
57198001-1 fErNaNdo MaUricio ViEGaS fErNaNdES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54189879-2 fraNciNalVa fErNaNdES da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5148170-1 fraNciSco GoMES dE aGUiar 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5897269-1 fraNciSco JoSE dE MacEdo GaMa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
89869-1 GaBriEl aMaral doS rEiS 2021/2022 06/09/2022 a 05/10/2022

5959183-1 GaBriElla alMEida PaNToJa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57202940-1 GaBriEllY MoraES BElforT 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57197124-1 GariBaldi EdUardo loUrEiro ParENTE 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57194539-1 GaSPar BaraTa daMaScENo JUNior 2021/2022 08/09/2022 a 07/10/2022
54193870-1 GEoVaNa PorTilHo da MaTa calaNdriNY 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57231904-2 GEoVaNi fErrEira dE oliVEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5897331-1 GirSElE diaS da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54191544-1 GiSElE PaNToJa alVES MElo 2021/2022 02/09/2022 a 01/10/2022
5892413-1 GUSTaVo carValHo dE frEiTaS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5955747-1 GUSTaVo fErrEira loBaTo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
721174-1 HElENa dE NaZarE MoraiS alVES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

54191317-1 HEli NaZarENo BraZao rodriGUES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5955784-1 HENrY MarQUES dE SENa 2021/2022 27/09/2022 a 11/10/2022
5889079-1 HErliN PErEira GUiMaraES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
6045455-2 HioZElMa ViaNa fErrEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5143438-1 ida SoarES KZaN 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5888897-1 iEda Maria dE liMa coElHo 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5089220-1 ilMa lUcia BarBoSa MarTiNS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
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5892390-1 iNES criSTiNa BarBoSa da SilVa ZaNUTo 2020/2021 15/09/2022 a 14/10/2022
5946756-3 iNGrid JUliaNa MoUrao SaNTa BriGida 2021/2022 01/09/2022 a 15/09/2022
54187709-2 ioNara lUcENa dE SoUSa 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
5725054-2 iraNildES da SilVa TEiXEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
112453-1 iriSMar dE alMEida MacHado 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5897421-1 irlaNa SiQUEira dE SoUZa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
3239578-2 irlaNda Maria NoBrE coSTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
80846178-2 iSaBEla foNSEca MESQUiTa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57174477-1 iSMaEl PiMENTa doS SaNToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54192816-1 iSoclEidE raMoS BarBoSa caMElo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
108804-1 iTaMar liMa da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5135001-1 iVaN da SilVa NUNES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57194364-1 iVaNa SoarES da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
55585822-1 iVaNcY fErNaNdo da coSTa liSBoa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5118603-1 iVETE araUJo BorGES 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5156106-2 JacYlEia alVES dE SoUZa 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
54190686-1 JaiMiSoN dioGo lUcio crUZ doS SaNToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54188766-2 Jair alEX MacHado GoMES 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5901170-1 JaMES lUiZ SilVa dE SoUZa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5892376-1 JaNEclEidE da SilVa BEZErra 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5892412-1 JaNNYPHE BriTo fraNco 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57197098-1 JaQUEliNE SilVa da coSTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5832632-3 JEaN dE carValHo MENdoNca 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54188877-1 JEffErSoN BENTES dE carValHo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57194626-1 JETTErSoN lUiZ dUMoNT dE caSTro 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5142032-1 JoaNa SaNTaNa oliVEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54192910-1 Joao aUGUSTo cardoSo alVES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5150000-1 Joao BaTiSTa doS SaNToS corrEia 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5141966-1 Joao da MaTa fErrEira da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5959186-2 Joao lEaNdro coSTa da SilVa SalES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5089166-1 Joao lUcio corrEa da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
108766-1 Joao raNiErE MaZZillY BorGES fErrEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

54193875-1 Joao SidNEY cHaVES da SilVa 2021/2022 29/09/2022 a 28/10/2022
3224473-1 JociNEidE da SilVa coSTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5828686-3 JoElMa BErNadETH BEZErra liMa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
123536-1 JoErcio caSTro NaSciMENTo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
81450-1 JorGE da lUZ PrESTES 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

5141940-1 JorGE GaBriEl dE aViZ SilVa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5147220-1 JorGE lUiS GUiMaraES SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 15/09/2022
725820-1 JoSE aNalico rodriGUES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5892358-1 JoSE carliTo alVES BoTo JUNior 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54190791-1 JoSE EdUardo diaS coSTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57233218-1 JoSE fErrEira doS SaNToS 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
729981-1 JoSE GaBriEl dE arcaNJo coUTiNHo TaVarES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
122823-1 JoSE MaciEl 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5160510-1 JoSE Maria doS SaNToS SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
723509-1 JoSE Maria fErrEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
87017-1 JoSE Maria PiMENTEl SoUZa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

54194597-1 JoSE MorEira dE MENEZES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
3151611-1 JoSE NaZarENo fErNaNdES PaNToJa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57193936-1 JoSE riBaMar SilVa do laGo 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/202
5139546-1 JoSE VicENTE da coSTa MaToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54191279-1 JoSEaNNE PErEira doS aNJoS 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
54191852-1 JoSENETE riBEiro MacEdo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
3213536-5 JoSETTi Maria rodriGUES loPES 2019/2020 01/09/2022 a 15/09/2022
5459834-1 JoViNa JoSEfa da SilVa MalcHEr 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57194706-1 JUaNETE lEao WaNZElEr 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54190146-1 JUcElia PErEira flEXa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5187745-1 JUlia racHEl alVES rodriGUES MoNTEiro 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5160090-1 JUliNa dE SoUSa MaToS 2021/2022 03/09/2022 a 02/10/2022
5127718-1 JUraci MoUra TriNdadE 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54190249-2 JUSSara alBUQUErQUE coSTa 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
57195693-2 KaMila PiNHEiro da SilVa PErEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
55586175-1 KarEN TiciaNa SalGado MarTiNS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54190948-1 KariNE do Socorro doS SaNToS daMaScENo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54185874-4 Karla adriaNa NEGrao dE MElo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5949062-2 KaTia do Socorro PErES aGE 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57197094-1 KEllY daYZiaNE QUarESMa SilVa GUEdES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57194162-1 KErY aliNE fErrEira MacEdo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

55589972-1 lariSSE GoMES dE oliVEira frEiTaS 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/202
54191385-1 laUdiNaldo GoNcalVES NUNES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54192820-1 laUra da coSTa coNcEicao 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5160200-1 laUrEaNo BENTES da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54189867-1 lEila dE caSSia BEZErra dE oliVEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57206480-1 lEila Maria PaiVa PErEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5154820-1 lEila Socorro SalES corrEa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5095182-1 lENira foNSEca da coSTa raiol 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57207935-1 lEoMar PirES PErEira 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
54191384-1 lia TriNdadE BorGES 2021/2022 15/09/2022 a 14/10/2022
54191294-3 lilia SaMPaio loBaTo 2021/2022 01/09/2022 a 20/09/2022
54192825-1 liliaN adriElY dUraNS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5901804-1 liliaN MoTa dE oliVEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54189989-1 liliaN PaTricia SoUZa BarroS 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5956285-1 liliaNE caMPoS da SilVa 2020/2021 19/09/2022 a 03/10/2022
118974-1 liNdaci dE oliVEira MoNTEiro 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
2058731-3 liNdalVa MENdES loPES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5901160-1 liNdETE SilVa dE VaScoNcEloS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57209553-1 liNdiaNE SiQUEira fErNaNdES 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
57206797-1 loraNNio SilVa araUJo 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
54189986-1 lUcia HElENa carNEiro dE aZEVEdo 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
54190081-1 lUciaNa oliVEira dE SoUZa d’alBUQUErQUE 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5157021-1 lUciMar da SilVa E SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5424017-2 lUcirENE NEVES do carMo 2021/2022 01/09/2022 a 15/09/2022
57197571-1 lUcYENNE PiNHEiro cHada MarTiNS 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5900705-1 lUiZa aGUiar caValcaNTE 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5897537-1 lUiZMar GUilHErME da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5789796-3 lUZia SarMENTo dE PaUla 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
92908-1 MaNoEl dE JESUS rodriGUES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

55586193-1 MaNoEl doMiNGoS riBEiro 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
727440-1 Mara cilda BraSil fEliX 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

57192080-2 Mara lUcia PErEira caldEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
55587355-1 MarcElo dE carValHo VidiGal 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
8051983-1 Marcia criSTiNa cardoSo crUZ 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57197528-1 Marcia da SilVa MoraiS 2020/2021 16/09/2022 a 30/09/2022
5905303-2 Marcia rEGiNa alBUQUErQUE PacHEco 2021/2022 26/09/2022 a 25/10/2022
57206391-1 MarcilENE dE JESUS BriTo caldaS ValENTE 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5182301-1 MarcilENE rodriGUES ViEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5913560-1 Marco aUrElio BaSToS faVacHo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54189962-1 MarcoS aNdrEi alMEida dE alENcar 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
729620-1 MarcoS aNToNio alVES BiTTENcoUrT 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022

57206941-1 MarcoS GUiMaraES dE SoUZa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5256470-1 Maria alaidE QUarESMa PaNToJa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57200784-2 Maria alicE ValENca 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
6080189-2 Maria aNToNia TEodora dE PaUla 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5266009-2 Maria BEaTriZ liSBoa da crUZl 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
5892647-1 Maria BENEdiTa GoMES TEiXEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5118026-1 Maria cElESTE coNcEicao PiNHo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5179211-1 Maria cEli da coNcEicao PiNHo 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
3223183-1 Maria cEliNa BorGES MaciEl 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
87335-1 Maria claUdia EMErENciaNo dE MElo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

5884993-2 Maria da coNcEicao alcaNTara SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5160901-1 Maria da coNcEicao aVElar dE fraNca 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5096154-1 Maria da coNcEicao TEiXEira 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57227475-1 Maria daS dorES diaS da rocHa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
100080-1 Maria da SaÚdE doS SaNToS caBral 2021/2021 01/09/2022 a 30/09/2022
3261220-1 Maria dE BElEM MarQUES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5180848-1 Maria dE faTiMa SoUZa do roSario 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5095913-1 Maria dE JESUS SoUSa foNSEca 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5148766-1 Maria dE NaZarE GoMES doS SaNToS 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
726265-1 Maria do liVraMENTo MENEZES dE aViZ 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5146186-1 Maria do Socorro corrEa liMa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5094860-1 Maria do Socorro dE fiGUEirEdo alBUQUErQUE 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5084709-2 Maria do Socorro forTE dE SoUZa Porfirio 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5302650-2 Maria do Socorro SaNToS foNSEca 2020/2021 05/09/2022 a 04/10/2022
54192995-1 Maria do Socorro TaVarES liMa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5139805-1 Maria doS aNJoS dE aBrEU PiNa BarBoSa 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5606128-1 Maria doS rEiS rodriGUES da rocHa E SilVa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57208393-1 Maria doS rEiS SilVa SaNToS 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
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5901176-1 Maria EdilEUZa SilVa dE liMa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5118360-2 Maria EldENoUra rodriGUES loPES 2021/2022 21/09/2022 a 20/10/2022
5161266-1 Maria ESMENia MoNTEiro coSTa 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5563143-2 Maria fraNciSca BarBoSa da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5136261-1 Maria GorETTi falcao dE fariaS MarTiNS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5089247-1 Maria HElENa coElHo MEdEiroS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57206122-1 Maria iVaNilda GoMES da SilVa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5180767-1 Maria JaQUEliNE MariNHo araUJo SardiNHa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5161274-1 Maria JoSE fErrEira dE alENcar 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
55586298-1 Maria JoSE PirES fErrEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54192787-1 Maria JoSE SoarES Mafra 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54185577-2 Maria JoSiaNE PErEira doS SaNToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5619807-1 Maria JoViNa oliVEira da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5145023-1 Maria lEidE do NaSciMENTo fariaS 2021/2022 01/09/2022  a 30/09/2022
5879361-3 Maria liNdalVa MEdEiroS da rocHa 2021/2022 09/09/2022 a 28/0/2022
5869099-2 Maria lUciETE raMoS TaVarES 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
57207993-1 Maria MacilENE MoNTEiro doS SaNToS 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5094399-1 Maria NaTaliNa BaTiSTa dE oliVEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5906409-1 Maria NEcilda alENcar 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5157862-1 Maria NiEdJa aNdradE MoUra cUNHa 2021/2022 15/09/2022 a 14/10/2022
5099420-1 Maria raiMUNda Gil dE liMa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5160774-1 Maria raiMUNda rodriGUES doS aNJoS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57205664-1 Maria roSEli dE SoUZa oliVEira 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

87882-1 Maria rUTH foNSEca dE SoUZa 2020/2021 15/09/2022 a 14/10/2022
115355-1 Maria TEiXEira dE SoUZa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5599571-2 Maria TErEZiNHa MoraES da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54184157-2 MarilENa cordEiro arNaUd 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5156840-3 Marilia carNEiro GodiNHo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57200319-1 MariNETE faVacHo diaS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
6403812-1 Mario dE liMa BESSa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5914914-3 Mario VEr ValEN doS SaNToS NETo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5898239-1 MarlEa riBEiro caValcaNTE 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5913378-1 Marlio SUEd loPES TElES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57191639-2 MarloN BrUNo cHaVES MariNHo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5897422-1 MarlUcia oliVEira lUZ 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/202
5095247-1 MarlY BENTES liMa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5096456-1 MarlY da coSTa alVES SoarES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
727466-1 MarlY GalHardo dE PaUla 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

57233242-1 MarlY WaTaNaBE fErrEira da SilVa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5909839-2 MarTa rEiS PaiVa rEGiNaTTo 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57188549-1 MaUro fErNaNdo ScHMidT 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5428157-2 MaUro foNSEca dE SoUZa 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/202
57194208-1 MEiriValdo ViaNa SoarES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54190655-1 MicHEl WaGNEr dE SoUZa MaToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54185545-2 MilENa EliaS diaS 2020/2021 05/09/2022 a 04/10/2022
106097-1 MilToN BarrETo cardoSo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

57197520-1 MilToN carloS carValHo NaZarE 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5896278-1 MiriaN corrEa doS SaNToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
721042-1 MoiSES MorEira liMa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5956301-1 MoNica GiUSTi rENdEiro 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54194791-1 MoNica SiMoES SilVa 2020/2021 05/09/2022 a 04/10/2022
54193826-1 Nadia NaZarE MoraiS oliVEira 2021/2022 29/09/2022 a 28/10/2022
5892393-1 NaGila oliVErio dE alMEida 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54194096-1 NaJla oTEro carValHo 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
720470-1 NaNcY Maria MarTiNS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5095298-1 NaSarE do Socorro SilVa PirES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5940381-1 NaTalia raYZa roZal alEXaNdrE 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57196113-2 NaTHalia criSTiaNE caldaS dE SENa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5955957-1 NaYara SilVa NoNaTo 2020/2021 05/09/2022 a 19/09/2022
57207903-1 NaZarE do Socorro SilVa fErrEira 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

87009-1 NaZarENo UBiraJara GoNcalVES dE liMa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54190603-1 NEliZa Maria TriNdadE MarQUES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5596610-5 NElMa rodriGUES doS SaNToS 2020/2021 05/09/2022 a 04/10/2022
5562473-2 NElSoN dE JESUS MarQUES da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54192749-1 NElSoN roGEr dE liMa NaSciMENTo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5365376-1 NicE lEa JardiM dE alMEida SilVa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5365376-2 NicE lEa JardiM dE alMEida SilVa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57233214-1 Nidia diaS MarTiNS 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
5558220-3 NilBa NilZa MoNTEiro SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

5606594-2 NilcE lEa BaNdEira dE SoUZa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5155797-1 NilSoN dE MoraiS fraNciSco 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5202744-3 NorMa lidia MaciEl MaToS 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
5140609-1 NorMa lUcia dE liMa rocHa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
721409-1 NorMa lUcia SalGado 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
8051987-1 NUBia criSTiNa GoNcalVES caSaiS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5096405-1 odiNEa Maria da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5089360-1 oriValdo cUNHa SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5052998-2 orlaNdo fErrEira da SilVa filHo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5956137-1 oSMar da SilVa NEVES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57197563-1 oSMariNo ViEira da coSTa JUNior 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
57190478-1 oTaVia da coNcEicao BriTo da SilVa 2019/2020 05/09/2022 a 04/10/2022
57206936-1 oToNiEl coElHo doS SaNToS 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
54191579-1 PaMEla SilVa dE MiraNda 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/202
54191566-1 PaTricia daS cHaGaS MoTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5956145-1 PaTricia MoNTEiro VilEla 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57206601-1 PaUla MEdEiroS da rocHa 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
57195865-2 PaUlo HENriQUE SEaBra dE fariaS 2021/2022 16/09/2022 a 30/09/2022
108375-1 PaUlo liMa PiNHEiro 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

57205460-1 PaUlo MarcElo PrESTES arNoUd 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022

5900654-1 PaUlo NaZarENo SoUZa da SilVa 09/01/2022 a 
08/07/2022 01/09/2022 a 20/09/2022

54191525-1 PaUlo SErGio MEScoUTo da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
99023-1 PEdro NilToN MarQUES loBaTo 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
92657-1 PEdro rodriGUES da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

57195838-1 PriScila dE aGUiar ViEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57198100-1 PriScilla SoUZa alVarES dE MEllo 2021/2022 01/09/2022 a 15/09/2022
5153603-1 raiMUNda criSTiNa PalHETa dE frEiTaS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5167060-1 raiMUNda dE alcaNTara PaNToJa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
90387-1 raiMUNda EVaNildE liMa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

5901105-1 raiMUNda fiGUEirEdo dE SoUZa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5901810-1 raiMUNda PErPETUa fariaS do NaSciMENTo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5876494-2 raiMUNda Socorro SoarES coSTa dE aGUiar 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
115240-1 raiMUNdo aNToNio XaViEr da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5167574-1 raiMUNdo daVi coSTa lEiTE SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5181216-2 raiMUNdo dE oliVEira BraGa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
725854-1 raiMUNdo NoNaTo coNcEicao liMa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5154790-1 raiMUNdo oEiraS dE carValHo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5094097-1 raiMUNdo PEdro fErrEira NETo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5088976-1 raiMUNdo SaNSao loPES aMErico 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5482640-2 raQUEl doS SaNToS MorEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5188032-1 raUl JoSE MarQUES dE NaZarETH JUNior 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5901469-1 rEGiaNE GoMES da coSTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
99678-1 rEGiNa coEli rodriGUES NUNES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
115061-1 rEGiNa lUcia SoUSa oliVEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5834651-2 rEJaNE cEciM doS SaNToS 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5945911-2 rENaTa MacEdo loBaTo da SilVa 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5143616-1 ricardo aUGUSTo aMoraS XaViEr 2021/2022 02/09/2022 a 01/10/2022
5752680-1 ricardo NaZarE SoUZa alMada 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54191558-1 riTa dE caSSia TaBoSa TaVarES da coSTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

92932-1 riTarciNio doS SaNToS raMoS 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
116033-1 riValdo alcaNTara loBaTo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5095026-1 roBErTo afoNSo NErY da coNcEicao 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57194934-1 roBSoN dE SoUSa coSTa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54192848-1 roBSoN THiaGo dE oliVEira GoNcalVES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57232486-1 roMUlo fariaS rodriGUES 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
54188341-2 roMUlo MoUra dE aMoriM 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
57201881-1 roNaldo da SilVa PEdroSa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57191134-2 roNaldo MaGNo rocHa 2020/2021 05/09/2022 a 04/10/2022
55586827-1 roNaldo MElo MarTiNS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57190547-1 roNNEi liMa da SilVa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
121096-1 roSa Maria diaS cHaGaS 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/202
5146577-1 roSa Maria ValENTE riBEiriNHo alEiXo 2021/2022 14/09/2022 a 13/10/2022
41645-1 roSaNa da cUNHa SiMoES 2021/2022 14/09/2022 a 28/092022

55586691-1 roSaNa dE NaZarE rEiS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5900657-1 roSaNa Maria corTES MadUrEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54191597-1 roSaNGEla dE JESUS cardoSo PiEdadE 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/202

5146585 roSaNGEla frEiTaS SaNToS 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
57189082-1 roSElENE da coSTa GaMa 2021/2022 12/09/2022 a 11/10/202
57206194-2 roSiclEa da SilVa MaToS 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
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57203384-1 roSilENE frEiTaS dE oliVEira 02/03/2022 a 
01/09/2022 02/09/2022 a 21/09/2022

57194714-1 roSiNaldo MacHado caValHEiro 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5913537-1 roSiNEY florES BarBoSa 2021/2022 16/09/2022 a15/10/2022
722707-1 rUBENildo frEiTaS da coSTa 2021/2022 15/09/2022 a 14/10/2022
113670-1 rUi BarBoSa TorrES 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5443954-5 rUTE HElENa NicodEMoS doS SaNToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
722901-1 rUTE HElENa rEiS MoraES SaNToS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

54193786-1 rUTH HElENa MaToS dE SoUZa aMoriM 2021/2022 29/09/2022 a 28/10/2022
54189724-1 rUTH SEfora lEMoS E SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57206131-1 SaloMao lira da SilVa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
55586424-1 SaMara dE aGUiar fariaS BaENa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
5832594-4 SaMia da SilVa alJoWBra 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
57234811-1 SaNdro da VEra crUZ aMoriM 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
104256-1 SaNTaNa dE alMEida fErrEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

57194313-1 SaNTaNa Socorro alMEida fErNaNdES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
109126-1 SEBaSTiao caValcaNTE MoNTEiro 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5157846-1 SEBaSTiao roBErTo da SilVa VaZ 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022
54191494-1 SElENi cUNHa crUZ 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
57176293-2 SHaUla cUNHa collYEr 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
101184-1 SilaNildES JaQUES oliVEira 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

57232248-1 SilENE cUNHa NaSciMENTo 2020/2021 05/09/2022 a 04/10/2022
87343-1 SilVaNia Maria QUEiroZ PErEira 2021/2022 19/09/2022 a 18/10/2022

57194949-1 SilVia caroliNE MaciEl dE oliVEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
73504251-1 SilVia dE PaUla caBral 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
54191486-1 SiMoNE GlEicE lUSToSa alVES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57191218-1 SiMoNE MaGalHaES dE JESUS crUZ 2020/2021 26/09/2022 a 10/10/2022
5897596-1 SiMoNE riBEiro rocHa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
5900947-1 Siria dE NaZarE oliVEira fErrEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57205590-1 SirlEY da ENcarNacao riBEiro 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022
5095867-1 Socorro dE Maria rodriGUES dE SoUZa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57197565-1 SolaNGE da coSTa PEdroZa 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
5135010-1 SoNHa do Socorro fErrEira TaVarES 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022
8400639-2 SoNia BraGa da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

55588035-1 SoNia Maria carNEiro cHaVES 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

55588035-2 SoNia Maria carNEiro cHaVES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

54190352-3 SoNia Maria MoraES dE SoUSa 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022

54190769-1 SoNia TaBorda fElGUEiraS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

57191055-1 SUSaN BEaTriZ BaTiSTa dE oliVEira 2020/2021 16/09/2022 a 30/09/2022

54189965-1 TaiSSa alEXaNdriNa SaNToS NUNES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

57225179-1 TaNia SoUZa da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

54194549-1 TaTiaNa ViEira acioli 2018/2021 01/09/2022 a 15/09/2022

57195477-1 TaTiaNE BarBoSa TorrES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

5901106-1 TaTiaNE NaSciMENTo dE SoUSa laUrido 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

5900738-1 TElMa odaNi BarBoSa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

5089123-1 TErEZiNHa dE JESUS rodriGUES dE SoUZa 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

5145074-1 TErEZiNHa Maria fErrEira roSa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

5706980-2 THElMa dE oliVEira araUJo 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

5956276-1 THiaGo MaTHEUS da GaMa SaNToS 2021/2022 19/09/2022 a 03/10/2022

57212617-2 Tila Maria raiMUNda aNJoS dE SoUZa riBEiro 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022

57194084-4 ToMaZ ricardo dE araUJo BriTo 2021/2022 01/09/2022 a 15/09/2022

5952225-2 ToME dE JESUS SoSiNHo GoNcalVES filHo 2021/2022 16/09/2022 a 30/09/2022

57192563-1 TUriaNo liNS PErEira NETo 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

57211597-2 UliSSES alVES roSa 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022

118443-1 UMBErTo roSEli doS SaNToS BriTo 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

57228160-1 ValdEMariNa dE fiGUErEdo PiNHEiro 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

57209555-1 ValEria doS SaNToS ValES 2019/2020 16/09/2022 a 30/09/2022

5181763-1 ValMir PErEira alMEida 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

54189991-1 ValNETE daS GracaS daNTaS aNdradE 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

55587692-1 VaNESSa carla dE SoUZa GUiMaraES 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

54190003-1 VaNESSa do Socorro daNTaS dE liMa 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022

54192310-1 VaNESSa PErEira dE lacErda 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

73504339-1 VaNia Marcia PErEira dE VaScoNcEloS 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

5219744-2 VEra lUcia BaSToS SiQUEira 2021/2022 05/09/2022 a 04/10/2022

54191174-1 VEra lUcia do aMaral BoTElHo 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

57226339-2 VEroNica fErrEira lacErda 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

5142105-1 ViTaliNa BorGES PaNToJa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

723479-1 WalBErTo carValHo dE MiraNda 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

3177025-1 WaldEcir araNHa Maia 2021/2022 19/09/2022 a 03/10/2022

5562635-3 WaldEMir aMoriM da SilVa 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022

54189300-1 WalMir SEBaSTiao carNEiro NETo 25/02/2022 a 
24/08/2022 10/09/2022 a 29/09/2022

57206602-1 WaNNY rEGiNa GUiMaraES da SilVa 2019/2020 01/09/2022 a 30/092022

725641-1 WaSHiNGToN rUBEM MarTiNS da SilVEira 2021/2022 01/09/2022 a 30/092022
57205602-1 WilliaM TElES dE Maria 2020/2021 01/09/2022 a 30/092022

 GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 12.08.2022
 KEllY dE caSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
 dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 841199

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 172 de 17 de aGosto de 2022
dETErMiNar a servidora cYNTHia MaNUEla loUriNHo dE MaToS, ma-
tricula nº 57190516-1, ocupante do cargo de farMacÊUTico-BioQUÍMi-
co, lotado no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 05 de setembro de 2022 a 04 de outubro de 2022, referente ao 
Triênio de 16/10/2013 a 15/10/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 841239

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria Nº. 607 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) adilSoN SEBaSTiao fErNadES 
loUrEiro JUNior, cargo MaNQUEiro, Matrícula 57205085-1, lotação no 
(a) UrE diPE, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
31.07.2015 a 30.07.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 05.09.2022 a 04.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa
Portaria Nº. 608 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 iZaBEl coNTENTE PErEi-
ra doS SaNToS, cargo PSicoloGo, Matrícula 5068533-3, lotação no (a) 
UBS PEdrEira, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
10.03.2017 a 09.03.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 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
Portaria Nº. 609 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) SHirlENE PaiXao rEiZ dE aViZ, 
cargo aUXiliar dE SErViÇo dE coMUNicaÇÃo, Matrícula 57191291-1, 
lotação no (a) UBS PEdrEira, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 22.10.2010 a 21.10.2013.
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aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 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
Portaria Nº. 610 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) aNa iacY BarBalHo SoarES 
JUrEMa ,  cargo de  aGENTE dE SaUdE , Matrícula 83852-1, lotação no 
(a) caPS icoaraci com lotação no (a),  02 (dois) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 17.11.1986 a 16.11.1989.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.10.2022 a 30.11.2022 no total de 60 (sessenta) 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
Portaria Nº. 611 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) laUro alaN SoUSa E SoUSa ,  
cargo de  TEcNico dE ENfErMaGEM , Matrícula 57205675-1, lotação no 
(a) UrE rEdUTo com lotação no (a),  02 (dois) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 17.10.2011 a 16.10.2014.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.10.2022 a 29.11.2022 no total de 60 (sessenta) 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
Portaria Nº. 612 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) fErNaNda SoUZa dE BarroS, 
cargo fiSioTEraPEUTa, Matrícula 5888863-1, lotação no (a) UrE dEME-
Trio MEdrado, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triê-
nio 02.05.2017  a 01.05.2020.
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
torNar seM eFeito
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.
Tornar sem efeito a PorTaria Nº. 523 dE 21 dE JUlHo dE 2022, 
publicada no doE de n°35.054 do dia 22.07.2022 que coNcEdEr, em 
comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) SEBaSTiao coElHo GUEdES, cargo de MoToriSTa, 
Matrícula 5705460-1, lotação no (a) UrES PrESidENTE VarGaS, 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 09.05.2011 08.05.2014.
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
Portaria Nº. 613 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) roSaliNa PaUla dE aVElar ,  
cargo de  aGENTE dE SaUdE , Matrícula 0115681-1, lotação no (a) cS 
Marco com lotação no (a),  02 (dois) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 28.07.2012 a 27.07.2015.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.10.2022 a 29.11.2022 no total de 60 (sessenta) 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: 841050

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 562/2022 – 17/08/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: 02 meias diárias aos Servidor (es):
54190719/1 / BaraBara dE oliVEira PErEira aQUiNo (farmacêutica)
54197646/2 / aNa Maria alVES riBEiro (farmacêutica Bioquímica)
57173282-1 /EdiNaldo MiraNda da SilVa (Motorista)
origem: BElÉM - Pa
destino(s): BENEVidES e SaNTa BarBara - Pa
objetivo: fazer visita Técnica de acompanhamento do Programa Saúde do 
adolescente, nos municípios citados, nos dias 23 e 24 de agosto de 2022, 
em deslocamento. .<br
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 841139

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria Nº 954 de diÁria de 17/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião do Grupo condutor do Pri da região Me-
tropolitana iii.
origem: castanhal-Pará
destino: São Miguel do Guamá - Pa–Para  Período: 19 /08/2022.
Servidores: dinorá de Moraes araújo cargo: administradora cPf- 
262.311.072.72 mat. 5149045/2
Eliana Maciel da Silva cavalcante cargo: Enfermeira cPf- 176.559.352.20 
mat. 5278074/3
Maria do Socorro Portela de Jesus cargo: ag. de Endemias cPf-
740.937.622.87 mat. 57205650
Sandro José da Silva cavalcante cargo: Pedagogo cPf- 254.476.88272 
mat. 5548004/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 955 de diÁria de 17/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão participar de reunião do Grupo con-
dutor do Pri da região Metropolitana iii.
origem: castanhal – Pa.
destino: São Miguel do Guamá -Pará  Período: 19/08/2022.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 840933
Portaria Nº 952 de diÁria de 17/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita de supervisão técnica ao Programa de Tratamento 
Fora do Domicilio para ajustar condutas e fluxos, com aplicação de instru-
mentos de coleta de dados.
origem: castanhal-Pará
destino: Magalhães Barata –Para Período: 31 /08/2022.
Servidores: arethusa Milena Sales de Brito cargo: assist. Social cPf- 
685.733.832.91 mat. 55209617
osmarina Mendes de almeida cargo: ag. de Portaria cPf- 280.200.142.68 
mat. 5145090
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 953 de diÁria de 17/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar visita de supervisão técnica 
ao Programa de Tratamento Fora do Domicilio para ajustar condutas e flu-
xos, com aplicação de instrumentos de coleta de dados.
origem: castanhal – Pa.
destino: Magalhães Barata -Pará  Período: 31/08/2022.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho cargo; motorista cPf-
218.055.632.20 mat. 0503399
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 840792
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria Nº 281 01 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizar visita técnica para orientações dos procedimentos 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
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No período de 04 à 07/07/2022. Quantidade: 3,5 (três e meia) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exerci-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS

Protocolo: 840880

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 551 de 16 de agosto de 2022.
o dirETor do 6º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 541/2019-
CCG, de 17 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado Nº 
33784 de 18/01/2019.
rESolVE:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública a servidora THaNY 
EllY oliVEira VaNZElEr, matrícula Nº 5966204, ocupante do cargo de 
administradora, para atuar como agente Público de controle interno - 
6ºcrS/SESPa, até ulterior deliberação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Barcarena -Pa, de 16 de agosto de 2022.
clEidSoN JoSÉ SoUZa da SilVa
dirETor 6º crS/SESPa

Protocolo: 841064

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

errata
.

errata de Portaria de Licença Prêmio
Servidora lizete Espindola do amaral
Portaria Nº 072 de 08/08/2022
onde se lê ao período de 31.10.2022 a 28.12.2022,
Leia-se ao período de 31.10.2022 a 29.12.2022.
onde se lê ao triênio de 01.10.2012 a 30.09.2014,
Leia-se ao triênio de 01.10.2011 a 30.09.2014.
Portaria Nº 073 de 08/08/2022
onde se lê ao período de 29.12.2022 a 27.02.2023,
Leia-se ao período de 30.12.2022 a 27.02.2023.
onde se lê ao triênio de 01.10.2015 a 30.09.2017,
Leia-se ao triênio de 01.10.2014 a 30.09.2017.
Portaria Nº 074 de 08/08/2022
onde se lê ao triênio de 01.10.2018 a 30.09.2020,
Leia-se ao triênio de 01.10.2017 a 30.09.2020.

Protocolo: 840979

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

errata de diÁria.
Portaria Nº157 de 19 de Maio de 2022. Publicado no Diário Oficial 
n° Nº 34.980 de 24 de Maio de 2022. Protocolo: 802441.
Servidora:
Pedro alves Bezerra
onde se lê.
Período:27/06/2022 à 29/06/2022. / N° de diária: 2,5 (duas diárias e meia)

Leia-se.
Período:26/06/2022 à 28/06/2022. / N° de diária: 2,5 (duas diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 840830

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 15 de 16 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 2022/477183
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 120 de 20 de abril de 2022, publicada 
no Diário Oficial Nº 34.953 de 02 de Maio de 2022. Protocolo: 791342; em 
nome dos servidores fabrício Vasconcelos Barbosa matrícula 57194315/1; 
Jacira da conceição de aguiar rego matrícula: 57196782/1; cristiane 
andréa oliveira da Silva Mesquita matrícula: 57191719/2 referente à 
concessão de diárias no Período: 23/05/2022 a 28/05/2022 N° de diária: 
5,5 (cinco diárias e meia) para o Município de almeirim/ Pa – Brasil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 840895
Portaria Nº 14 de 16 de aGosto de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções 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 2022/890875
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 225 de 14 de Julho de 2022, publica-
da no diário Oficial Nº 35.049 de 18 de Julho de 2022. Protocolo: 7829229; 
em nome do servidor Pedro alves Bezerra, matrícula 111562/1; referente à 
concessão de diárias no Período: 07/08/2022 a 09/08/2022 N° de diária: 
2,5 (duas diárias e meia) para o Município de Jacareacanga/ Pa – Brasil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 840855
Portaria Nº 16 de 16 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 2022/766567
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 196 de 27 de Junho de 2022, 
publicada no Diário Oficial Nº 35.032 de 04 de Julho de 2022. Protocolo: 
822768 e errata de diária publicada no diário oficial nº 35.054 de 22 de 
Julho de 2022. Protocolo:830963 em nome da servidora Sandra regina 
caramuru da costa, matrícula:12253343; referente à concessão de diárias 
no Período: 08/08/2022 a 12/08/2022 N° de diária: 4,5 (cinco diárias e 
meia) para o Município de Juruti/ Pa – Brasil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 840936

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria N° 348/2022, de 16/08/2022
Portaria individual
objetivo: resolver assuntos administrativos do 10º crS junto aos setores 
do nível central da SESPa (SaGa, cPl E daf)
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 3177025/1/ WaldEcir araNHa Maia (diretor regional) / 4,5 
diárias (completa) de 04/09/2022 a 08/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 841271
Portaria N° 349/2022, de 16/08/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com Diretor para resolver assuntos administra-
tivos do 10º crS junto aos setores do nível central da SESPa (SaGa, cPl E daf)
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 55588371/3/ JoSE flaVio carNEiro (agente administrativo) / 
4,5 diárias (completa) de 04/09/2022 a 08/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 841275



26  diário oficial Nº 35.080 Quinta-feira, 18 DE AGOSTO DE 2022

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria 463 de 17 de agosto de 2022
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Nome: Sirleide Sousa da Silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 5952183-1.
cPf: 005.282.191-97.
Período: 22 a 26.08.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria.
objetivo: realizar visita técnica na base descentralizada do SaMU-192 para 
acompanhar e fiscalizar a mudança de endereço da base descentralizada.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 841097
Portaria Nº 458 de 17 de agosto de 2022
Nome: odete ceza dos Santos.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula/Siape: 57206664-1.
cPf: 727.734.302-63.
Período: 22 a 26.08.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras.
objetivo: realizar monitoramento no Serviço de atenção domiciliar – Pro-
grama Melhor em casa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 841091
Portaria Nº 459 de 17 de agosto de 2022
Nome: Maria cruz Marinho Silva.
cargo: auxiliar de Enfermagem.
Matrícula/Siape: 06039553.
cPf: 041.216.828-66.
Período: 22 a 26.08.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu.
Objetivo: Realizar ações do projeto de erradicação da sífilis congênita.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 841092
Portaria Nº 460 de 17 de agosto de 2022
Nome: francisca do rosário Nascimento. campos.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula: 5833370-2.
cPf: 177.698.412-91.
Período: 22 a 26.08.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu.
objetivo: realizar monitoramento dos serviços de coleta neonatal e visto-
ria para cadastro de implantação de sala de coleta neonatal.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 841093
Portaria Nº 461 de 17 de agosto de 2022
Nome: olívia cristina dias ferreira.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57205107-2.
cPf: 702.928.332-53.
Período: 22 a 26.08.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu.
Objetivo: realizar ações do projeto de erradicação da sífilis congênita.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 841094
Portaria Nº 462 de 17 de agosto de 2022
Nome: Gaspar inácio de Morais.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504786.
cPf: 288.882.602-00.
Nome: rosimar Sousa da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504535.
cPf: 234.781.602-00.
Período: 22 a 26.08.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia, Santa Maria das Barreiras e cumaru do Norte.
objetivo: realizar distribuição de vacinas.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 841095

oUtras MatÉrias
.

resolução cir araguaia Nº 010 de 05 de agosto de 2022.
a coordenadora da comissão intergestores regional da região de Saúde 
araguaia no uso de suas atribuições, e:
- considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
- considerando a resolução ciT nº 01, de 29/09/2011, que estabelece diretri-
zes gerais para a instituição de regiões de Saúde no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS), nos termos do decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011;
- considerando a resolução ciB/SUS n°167 de 18 de novembro de 2014, 
que aprova as alterações do regimento interno da ciB/SUS/Pa;
- considerando a resolução ciB/SUS n°090, de 12 de junho de 2013, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, que 
repactua o desenho de regionalização do Estado do Pará;
- considerando a reunião ordinária da comissão intergestores regional 
(cir-araguaia) do dia 05 de agosto de 2022;
resolve:
art. 1º - aprovar a aquisição de ambulância com recursos oriundos de 
emenda parlamentar N° 39330007 do deputado cássio andrade no valor 
de r$ 283.817,00 (duzentos e oitenta e três mil  e oitocentos e dezessete 
reais) referente a proposta n° 07331783000122001, do município de água 
azul do Norte.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
conceição do araguaia, 05 de agosto de 2022.

Jucirema de Souza Gomes
diretora regional
12º crS/SESPa

Presidente da cir araguaia

cleidson ferreira chaves
Secretário Municipal de Saúde
rep. coSEMS região araguaia

*oBs: republicada por haver sido publicada de forma incorreta no 
Diário Oficial Nº 35.074/10.08.2022*

Protocolo: 840949

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

Portaria
.

secretaria de estado de saúde Pública – sesPa
13º centro regional de saúde
Portaria N° 42 de 17 de aGosto de 2022
o diretor do 13º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas atri-
buições que lhe foram conferidas pela PorTaria no 81/2022-ccG, de 19 
de Janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado no 34838 de 
20/01/2022;
r E S o l V E:
i - rEVoGar a PorTaria N° 30 de 05 de Julho de 2022, publicada no d.o.E 
n° 35036 de 06/07/2022 que designou servidores para desenvolverem 
funções na divisão de Endemias do 13º crS/SESPa;
ii- dESiGNar, os servidores abaixo relacionados para desenvolverem as 
respectivas funções no âmbito do 13°cENTro rEGioNal dE SaÚdE na 
divisão Endemias:

servidor (a) Matricula/cPF cargo Função

ademir Edmundo farias 
Veiga 1086736 agente de Saúde 

Pública Supervisor regional de dengue.

Benedito Jailson dornelas 
da Veiga 57206125-1 Marinheiro f. 

convés apoio Técnico de chagas.

derlane Gaia Barroso 
Nascimento 5959514-1 Enfermeira

 

coordenadora Técnica regional de chagas, leishma-
niose, Malária, dengue, Zoonoses, Toxoplasmose, 

Acidente antirrábico, Animais Peçonhentos/Profi laxia 
da raiva, Tracoma, febreamarela, Butolismo, febre de 

chikungunya,
Hantavirose, febre Tifoide, leptospirose.

Ederson Silva da Silva 5720637-1 ag. de controle 
de Endemias

Supervisor regional de Zoonoses e responsável pelo 
sistema SiES.

João Batista Veloso 5108438-1 ag. Portaria apoio Técnico nas ações da divisão de
Endemias.

Jocivaldo ladislau Batista 5789346-2 Téc. Hemoterapia apoio Técnico de leishmaniose.
 

Marco andré araújo 
ramos 758.319.372-91 farmacêutico

 

coordenador regional de assistência farmacêutica da 
área endêmica: Zoonoses, doenças de chagas, Malária, 
leishmaniose, Toxoplasmose (recebimento, armazena-

mento, controle, distribuição e avaliação).

Marinho carvalho Batista 57210250-2 ag. adminis-
trativo

apoio Técnico nas ações da divisão de
Endemias.

Paulo dos Prazeres 
rodrigues 57206619-1 ag. de controle 

de Endemias

Supervisor regional de Malária, leishmaniose, respon-
sável pelo sistema SiSPNcd e responsável pelo SiVEP 

Malária.

Paulo Santos Guimarães 
Junior 5108454-1 datilografo apoio técnico de Zoonoses
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iii- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, para efeito de 
regularização dos profissionais do 18°PSS/SESPA.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor do 13° crS/SESPa em: 17/08/2022
Helius cezar Tocantins de Souza
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 840916

diÁria
.

Portaria Nº 235 de 21 de Junho de 2022
Nome: fabiane Tocantins Souza dos Santos (assistente Social) matrícula 
– 57205402-2; Esmeralda corrêa dos Santos (apoio Técnico/administrati-
vo), matrícula – 5105293-1;
objetivo: Monitoramento das centrais municipais 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 Mocajuba, 
no período de 27 a 30/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 236 de 21 de Junho de 2022
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-1; 
ilana Monique do Socorro de Moraes carvalho (agente administrativo), 
matrícula – 5913132-1;
objetivo: realizar visita técnica para monitoramento e avaliação dos pro-
cedimentos de saúde realizados no Hospital Municipal. 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 237 de 21 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. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 27 
a 30/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 238 de 21 de Junho de 2022
Nome: José Mauricio Vanzeler Pompeu; (ag. administrativo) matrícula – 
57232496-1; Joás Heleno Soares de Souza (agente Público de controle), 
matrícula – 57233233-1;
objetivo: realizar procedimentos administrativos de controle interno no 
almoxarifado no Hospital de limoeiro do ajuru. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do 
ajuru no período de 28 a 30/06/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 239 de 21 de Junho de 2022
Nome: Ederson Silva da Silva (agente de controle de Endemias) matrícula – 57207637-1;
objetivo: realizar supervisão e avaliação do sistema de informação do 
programa estadual de controle da dENGUE-SiSPNcd/arBoViroSE. 5,5 
(cinco e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para Baião e Mocajuba, no período de 04 a 09/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 240 de 30 de Junho de 2022
Nome: francisco alves da Silva Neto (coord. de Hepatites Virais), matrí-
cula – 57200855-2;
objetivo: Participar do ii encontro dos Serviços de atendimento Especia-
lizado (SaE) às Hepatites Virais. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Belém do Pará, no período 
de 03 a 06/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 241 de 30 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 busca ativa de óbitos e nascimento, revisão e correção 
da base de dados do SIM e SINASC de 2021 qualificação das informações 
para fechamento de banco anual de dados exercício 2021. 5,5 (cinco e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para limoeiro do ajuru, no período de 04 a 09/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 242 de 30 de Junho de 2022
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (Técnico em ViSa), matrícula 
–5265983-2; Paulo Santos Guimarães Junior, (apoio Técnico em ViSa), 
matricula – 5108454-1; José Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrí-
cula – 5108411-2;
objetivo: realizar ações de cooperação técnica ao controle de produtos e 
serviços sujeitos a ViSa, e abordar a lei nº13.874 de 2019 e as resoluções 
da diretoria técnica de nº62 de 2020 e a 560 de 2021. 3,5 (três e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Baião, no período de 06 a 09/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 243 de 30 de Junho de 2022
Nome: Elielson Junior Mota corrêa (coord. de compras), matrícula – 
5913127-1;
antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrícula – 6029570-2;
objetivo: orientar sobre a elaboração correta do termo de referência para 
realização das solicitações quanto aos processos de aquisições do H.P.P 
de oeiras do Pará. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslo-
camento do município de cametá para oeiras do Pará no período de 07 a 
09/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 244 de 30 de junho de 2022
Nome: Vicente filho assunção da cruz (fiscal de contrato), matricula – 
57233230-1;
Objetivo: Supervisionar e fiscalizar os 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 07 a 09/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 245 de 30 de Junho de 2022
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), matrícula 
– 5900470-1; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), matricula – 0505208;
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e inventá-
rio na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Mocajuba, no período de 
07 a 09/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 246 de 30 de Junho de 2022
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-1; 
ilana Monique do Socorro de Moraes carvalho (agente administrativo), 
matrícula – 5913132-1;
objetivo: realizar visita técnica para monitoramento e avaliação dos pro-
cedimentos de saúde realizados no Hospital Municipal. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
oeiras do Pará, no período de 11 a 13/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 247 de 30 de Junho de 2022
Nome: fabiane Tocantins Souza dos Santos (assistente Social) matrícula 
– 57205402-2; ana clara Gonçalves da Silva, (aux. de informática), ma-
trícula –5116635-1;
objetivo: realizar visita domiciliar aos usuários do PTfd. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
oeiras do Pará, no período de 11 a 13/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 248 de 07 de Julho de 2022
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), matrícula – 
5900470-1; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), matricula – 0505208;
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e inventário na 
rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslo-
camento do município de cametá para Baião, no período de 11 a 13/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 249 de 08 de Julho de 2022
Nome: carlena Souza Pelais (Psicóloga), matrícula-5959506, francisco al-
ves da Silva Neto (coord. de Hepatites Virais), matrícula – 57200855-2;
objetivo: “reunião com os representantes do programa saúde do traba-
lhador para alinhar assuntos pertinentes a Política Nacional de Humaniza-
ção (PVH)”. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras do Pará, no período de 11 a 14/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 250 de 08 de Julho de 2022
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (Técnico em ViSa), matrícula 
–5265983-2; francidalva fernandes Barra (chefe da divisão Técnica), ma-
trícula – 5948121-1;
objetivo: realizar ação de monitoramento, avaliação e fortalecimento da ges-
tão em ViSa. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras do Pará, no período de 11 a 14/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 251 de 08 de Julho de 2022
Nome: Ederson Silva da Silva (agente de controle de Endemias) matrícu-
la – 57207637-1; Helius cezar Tocantins de Souza (diretor/Presidente da 
cir-Tocantins), matricula – 5225949-5; João Batista Veloso (apoio Téc-
nico) matrícula – 5108438-019; Jean Bordalo Pinheiro Vulcão (agente de 
Saúde-Microscopista), matrícula – 0504881;
objetivo: Supervisão e Monitoramento das atividades de Zoonoses realiza-
das pela SMS.  3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Baião, no período de 11 a 14/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 252 de 08 de Junho de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Sidney alfredo Gonzaga albuquerque (Microscopista revisor), 
matrícula – 0500997;
Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), matrícula – 
57206619-1; José Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula – 5108411-2;
objetivo: realizar campanha de divulgação e orientação de combate a 
leishmaniose Visceral e Tegumentar, bem como Busca ativa e diagnóstico 
de casos ao longo da Br422 em parceria com a SMS do município de Baião, 
nas localidades de Umarizal, Joana Peres e angelim Nopoles.  5,5 (cinco 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Baião, no período de 11 a 16/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 253 de 08 de Julho 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 busca ativa de óbitos e nascimento, revisão e correção 
da base de dados do SIM e SINASC de 2021 qualificação das informações 
para fechamento de banco anual de dados.  5,5 (cinco e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para Baião, no 
período de 11 a 16/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
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Portaria Nº 254 de 08 de Julho de 2022
Nome: antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo e financeiro), ma-
trícula – 6029570-2; José Mauricio Vanzeler Pompeu; (ag. administrativo) 
matrícula – 57232496-1; Elielson Junior Mota corrêa (ag. Portaria), ma-
trícula – 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 16/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Protocolo: 840715

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 086/2022
Processo nº 2022/178020.
objeto: o é a aquisição de equipamentos (refrigerador, frigobar, bebedouro) 
para atender as necessidades do setor requisitante do Hospital ophir loyola.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
froNT coMErcial lTda. r$ 2.700,00
licicoM coMÉrcio E SErViÇoS lTda r$ 9.553,24
MP ProdUToS E SErViÇoS EirEli ME r$ 3.999,98
Valor Total da licitação: r$ 16.253,22
Belém, 13 de agosto de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 841035
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 073/2022
Processo nº 2022/328692.
objeto: o é a aquisição do medicamento Micafungina para atender as ne-
cessidades do Hospital ophir loyola para o período de 12 (doze) meses.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
oNco Prod diSTriBUidora dE
ProdUToS HoSPiTalarES E oNcolÓGicoS lTda r$ 177.496,80
Valor Total da licitação: r$ 177.496,80
Belém, 13 de agosto de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 841038
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 118/2022
Processo nº 2022/577074.
objeto: é o fornecimento de ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPE-
ciaiS – oPMEs, para consumo estimado em 12 (doze) meses para atender 
as necessidades do Hospital ophir loyola.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
aUTo SUTUrE do BraSil lTda r$ 461.086,0000
JHoNSoN & JoHNSoN do BraSil iNdUSTria E coMErcio dE ProdU-
ToS Para SaUdE lTda r$ 83.164,32
olTraMEd coMErcio dE ProdUToS MEdicoS lTda r$ 122.760,00
Valor Total da licitação: r$ 667.010,32
Belém, 13 de agosto de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 841042
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 114/2022
Processo nº 2022/758891.
objeto: o é a aquisição de material técnico hospitalar, tiras reagentes para 
verificação de glicemia capilar, para atender as necessidades do Hospital 
ophir loyola para o período de 12 (doze) meses.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
NacioNal coMErcial HoSPiTalar S.a. r$ 76.950,00
Valor Total da licitação: r$ 76.950,00
Belém, 12 de agosto de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 840828

oUtras MatÉrias
.

terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato adMiNistratiVo 
N.º 109/2022-HoL
cLÁUsULa QUarta – da retiFicaÇÃo: Processo nº 2022/152699
Através do presente termo firmamos RETIFICAÇÃO do Contrato Adminis-
trativo nº 109/2022-Hol alterando o elemento de despesa, conforme abai-
xo descrito:
onde se lê:
Elemento de despesa: 339039260911
Leia-se:
Elemento de despesa: 339039 – ação: 260911
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 840788

Portaria Nº 605/2022 – daF/HoL.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola EM EXErcÍcio, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pela PorTaria Nº 604/2022 – GaB/dG/Hol, publicada no doE nº 35.078 
de 16 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/975625 de 02/08/2022.
r E S o l V E:
rEMaNEJar a partir de 09/08/2022, por necessidade do serviço a servi-
dora carla adriaNa MoNTEiro SilVa, assistente administrativo, matrí-
cula nº 5935801/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, do 
departamento de ambulatório, para o centro de Suporte de Enfermagem 
(c.T.i), deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 16 de agosto de 2022.
Samara Xavier ayan
diretora de administração e finanças do Hol – Em Exercício

Protocolo: 840797
Portaria Nº 612/2022 – daF/HoL.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola EM EXErcÍcio, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pela PorTaria Nº 604/2022 – GaB/dG/Hol, publicada no doE nº 35.078 
de 16 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/843893 de 04/07/2022.
r E S o l V E:
MoVEr a partir de 01/07/2022, por necessidade do serviço a servido-
ra GicElE MiraNda PiNHEiro, Técnico de Enfermagem, matrícula nº 
5959352/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, do centro de 
Suporte de Enfermagem (departamento de ambulatório), para o centro de 
Suporte de Enfermagem (cl. 2º dc), deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de agosto de 2022.
Samara Xavier ayan
diretora de administração e finanças do Hol – Em Exercício

Protocolo: 841240
Portaria Nº 614/2022-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 2022/569110 de 10/05/2022.
rESolVE:
alTErar, os termos da PorTaria Nº 830/2012 – GaB/dG/Hol de 
05/11/2012, excluindo o servidor THiaGo aUGUSTo SaNToS dE NaZarE, 
fisioterapeuta, matrícula n° 54184366/1 do rol de servidores que percebem 
a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de agosto 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 841218
Portaria Nº 590/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021 publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar alEXaNdrE loBo PiNHEiro, Técnico em administração 
e finanças (Biblioteconomia) do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula 
funcional nº 57194572/2; PaUlo SErGio GUZZo JUNior, farmaceutico, 
do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula funcional nº 5875501/3; e 
GiBSoN KEPlEr SarMENTo PErEira, Tec. adm. e finanças (cienc.Eco-
nom.), do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula funcional nº 80845169/4, 
para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de Processo admi-
nistrativo disciplinar – Pad, em face do servidor Wanderley de Souza rodrigues, 
para apuração da conduta descrita no Processo nº 2022/791482 de 24/06/2022 
prevista como infração pelo inciso V, art. 190, do rJ, bem como os atos e fatos 
conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Em, 09 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 841326

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 792/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/294235
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rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coorde-
nação de almoxarifado – calM, Telefone (91) 4009-2287, E-mail: al-
moxarifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 230/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2022/FSCMP; fir-
mados pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a 
empresa PoiNT SUTUrE do BraSil iNd.dE fioS cirÚrGicoS lTda, 
cNPJ: 12.340.717/0001-61, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial TÉcNico HoSPiTalar – fioS dE SUTUra. .
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, Matrícu-
la: 54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxa-
rifado – calM, Telefone (91)4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.
gov.br, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 840980
Portaria Nº 793/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/294235
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coorde-
nação de almoxarifado – calM, Telefone (91) 4009-2287, E-mail: al-
moxarifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 231/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2022/FSCMP; fir-
mados pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a 
empresa MoGi MEdical EQUiPaMENToS lTda, cNPJ: 28.199.997/0001-
70, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar 
– fioS dE SUTUra. .
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, Matrícu-
la: 54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxa-
rifado – calM, Telefone (91)4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.
gov.br, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 840981
Portaria Nº 794/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/294235
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de 
almoxarifado – calM, Telefone (91) 4009-2287, E-mail: almoxarifado@san-
tacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 232/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE 
MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa aMaZoN MEdical carE 
EirEli, cNPJ: 29.187.032/0001-20, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – fioS dE SUTUra.
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, Matrícu-
la: 54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxa-
rifado – calM, Telefone (91)4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.
gov.br, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 840983
Portaria Nº 795/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/294235
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado – calM, Telefone (91) 4009-2287, E-mail: almoxari-
fado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 
233/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2022/FSCMP; firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa BioliNE fioS 
cirÚrGicoS lTda, cNPJ: 37.844.479/0001-52, tendo como objeto a aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – fioS dE SUTUra.
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, Matrícu-
la: 54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxa-
rifado – calM, Telefone (91)4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.
gov.br, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 840984

Portaria Nº 796/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/294235
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de 
almoxarifado – calM, Telefone (91) 4009-2287, E-mail: almoxarifado@san-
tacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 234/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa ENdocENTEr NorTE 
HoSPiTalar lTda, cNPJ: 40.395.266/0001-03, tendo como objeto a aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – fioS dE SUTUra. .
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, Matrícu-
la: 54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxa-
rifado – calM, Telefone (91)4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.
gov.br, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 840985
Portaria Nº 790/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/294235
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação de 
almoxarifado – calM, Telefone (91) 4009-2287, E-mail: almoxarifado@san-
tacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 228/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE 
MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa PolYSUTUrE iNdÚSTria 
E coMÉrcio lTda, cNPJ: 03.812.429/0001-71, tendo como objeto a aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – fioS dE SUTUra. .
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, Matrícu-
la: 54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxa-
rifado – calM, Telefone (91)4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.
gov.br, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 840974
Portaria Nº 791/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/294235
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado – calM, Telefone (91) 4009-2287, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 229/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2022/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa f 
cardoSo & cia lTda, cNPJ: 04.949.905/0001-63, tendo como objeto 
a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – fioS dE SUTUra. .
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, Matrícu-
la: 54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxa-
rifado – calM, Telefone (91)4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.
gov.br, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 12 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 840977

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 83.7307, 
diÁrio oFiciaL Nº 35.073 de 09/08/2022
Valor - aNTÔNio ailToN (2022/743625)
oNde se LÊ: r$34.536,04
Leia-se: r$34.536,00
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 840821

coNtrato
.

coNtrato: 233/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – fioS dE SUTUra
Valor: r$ 71.335,08
data de assinatura: 12/08/2022
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023
PE 022/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/294235
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
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foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos 
superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: BioliNE fioS cirÚrGicoS lTda; cNPJ/Mf n.º 37.844.479/0001-52
Endereço: av. Maranhão N° 500, Bairro Jundiai, anápolis/Go, cEP: 75110-470
Telefone: (91) 98251-4415
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 840971
coNtrato: 234/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – fioS dE SUTUra
Valor: r$ 5.052,84
data de assinatura: 12/08/2022
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023
PE 022/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/294235
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: ENdocENTEr NorTE HoSPiTalar lTda; cNPJ/Mf n.º 40.395.266/0001-03
Endereço: Tv. dr. Enéas Pinheiro, Bairro Marco, Belém/Pa, cEP: 66095-015
Telefone: (91) 3352-9916
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 840972
coNtrato: 228/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – fioS dE SUTUra
Valor: r$ 273.299,80
data de assinatura: 12/08/2022
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023
PE 022/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/294235
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: PolYSUTUrE iNdÚSTria E coMÉrcio lTda; cNPJ/Mf 
n.º 03.812.429/0001-71
Endereço: av. Gabriel ramos daSilva, nº 1245, Bairro Parque industrial, 
São Sebastião do Paraiso/MG, cEP: 37950-000
Telefone: (35) 3539-4774
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 840957
coNtrato: 229/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – fioS dE SUTUra
Valor: r$ 6.142,08
data de assinatura: 12/08/2022
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023
PE 022/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/294235
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: f cardoSo & cia lTda; cNPJ/Mf n.º 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de Souza Br 316 Km 08, nº125, Bairro águas 
Brancas, ananindeua/Pa, cEP: 67.033-030
Telefone: (91) 3182-0395
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 840958
coNtrato: 230/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – fioS dE SUTUra
Valor: r$ 16.200,00
data de assinatura: 12/08/2022
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023
PE 022/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/294235
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: PoiNT SUTUrE do BraSil iNd.dE fioS cirÚrGicoS 
lTda; cNPJ/Mf n.º 12.340.717/0001-61
Endereço: rua Moacir, nº435, Bairro Barra do ceara, cEP: 60.332-650
Telefone: (85) 3211-2700
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 840964
coNtrato: 231/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – fioS dE SUTUra
Valor: r$ 32.721,60
data de assinatura: 12/08/2022
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023
PE 022/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/294235
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;

foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: MoGi MEdical EQUiPaMENToS lTda; cNPJ/Mf 
n.º 28.199.997/0001-70
Endereço:rua Presidente campos Sales,nº 67, Bairro oceania, Mogim 
Miri/SP, cEP: 13.800-530
Telefone: (19) 3549-0620/99659-8483
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 840965
coNtrato: 232/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – fioS dE SUTUra
Valor: r$ 12.443,68
data de assinatura: 12/08/2022
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023
PE 022/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/294235
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
contratado: aMaZoN MEdical carE EirEli; cNPJ/Mf n.º 29.187.032/0001-20
Endereço:conj. Satelite, Tv.We 12 Sala 1 Galpão a, Bairro coqueiro, Be-
lém/Pa,cEP: 66.670-260
Telefone: (91) 98251-4415
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 840966

FÉrias
.

Portaria Nº 789/2022-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares a servidora SaNdra cilENE SoU-
Za dE oliVEira alVES, cargo de Médico Pediatra, lotação Equipe Mé-
dica Uci - GNEo, Matrícula Nº 5487412/3, no período de 16/08/2022 
a 30/08/2022, referente ao exercício de 2021, no período aquisitivo 
de 01/01/2021 a 31/12/2021 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 10 de agosto de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 840773

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 8072022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
considerando o processo nº 2022/897212
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de faBio JoSE MaciEl 
cHaVES, cargo Estatístico, Matricula Nº 57200707/1, concedida de 
16/08/2022 a 14/09/2022, conforme PorTaria Nº. 643/2022- caPE/GP/
fScMP, publicada no doE Nº. 35.030 de 01/07/2022.
registre - se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 11 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 840774

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01151
data: 11/08/2022
Valor: r$ 27.817,79
objeto: Nota de empenho indenizatória - referente ao pagamento da fatura 
20610, considerando nao haver saldo contratual para cobertura da despesa, con-
forme recomendação da aSci (seq.497), autorização diaf(seq.498), autozação 
do presidente (seq.512) e nota juridica nº143/2022-fScMP (seq.511).
PaE nº 2020/201041
orçamento: funcional Programática: 10.128.1508.8887; fonte de recur-
so: 0103; Elemento de despesa: 339093
contratada: facTo TUriSMo lTda-ME, cNPJ nº 14.807.420/0001-99
Endereço: av. Pedro lessa, 1064, conj 32, Bairro: Ponta da Praia, Santos/
SP, cEP: 11.025-000,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 841134
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01516
Valor: r$3.310,00
data: 10/08/2022
objeto: MaTErial dE coNSUMo - BiNS VaZadoS E cESToS,
PaE nº 2022/797495 - coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 2022/ 428416
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0269006842; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: aNToNio ailToN da crUZ UcHoa, cNPJ/Mf: 28564781-0001/66
ENdErEÇo: TV daS adaliaS, caSa, nº87 a, Bairro: daS florES, BE-
NEVidES/Pa, cEP: 68.795-000 TElEfoNE: (91) 9619-4138
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 840844
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01536
Valor: r$1.266,05
data: 04/08/2022
objeto: diáriaS À colaBoradorES EVENTUaiS No PaÍS
PaE nº 2022/873410 - coTaÇÃo ElETrÔNica
funcional Programática: 10128150789240000; fontes de recursos: 
0269000000; Elemento de despesa: 33903600
coNTraTada: Elil doS aNJoS rodriGUES, cNPJ/Mf: 655230832-91
ENdErEÇo: aV. aNToNio EVErdoSa, nº2371, Bairro: PEdrEira, BE-
lÉM/Pa, cEP: 66.000, TElEfoNE: (91) 982769819
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 840967
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 179/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 670179/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 045/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de 
Papel Toalha-Material para Higienização das Mãos com fornecimento de 
dispensadores em regime de comodato.
EMPrESa VENcEdora: iMPrESiK coMÉrcio E SErViÇoS lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº: 34.682.732/0001-20, itens: 1, com valor total: r$ 
1.069.200,00 (Um milhão sessenta e nove mil e duzentos reais.)
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 10/08/2022 a 
10/08/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona

Protocolo: 841238

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 913/2022 – aJUr/GaBiNete/HeMoPa, 
de 16 de agosto de 2022

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o art. 8º, §1º, da lei federal n.º 12.527/201, a qual 
dispõe sobre os procedimentos a serem observados a fim de garantir o 
acesso à informação;
coNSidEraNdo o ofício circular aGE/Pa n,º 09/22 – GaB de 08 de agosto 
de 2022 que solicita designação de servidor para acompanhar todas as 
etapas relacionadas ao Programa Nacional de Transparência Pública;
r E S o l V E:
i – designar a servidora Tereza cristina rodrigues Barroso, matrícula 
5937231, Gerente de auditoria interna, para ser responsável pelo pre-
enchimento do formulário e acompanhamento do Programa Nacional de 
Transparência Pública.
ii – dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 16 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 840838

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 431 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 designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.

rESolVE:
designar a Servidora: Maria do Socorro GoNÇalVES BENTES – MaT. 
175054/1, para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 211/2022 - UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR 
e HoteLaria Ltda
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de processamento de roupa hospitalar nas dependências da contratada por 
um período de 180 (cento e oitenta) dias, na modalidade econômica com 
as seguintes etapas: coleta, seleção (separação do enxoval por nível de 
sujidade) processamento, centrifugação, secagem, calandragem das rou-
pas lisas, dobragem e empacotamento de lençóis e embalagem das demais 
peças. o processo envolve a roupa desde sua utilização até seu retorno em 
ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas, 
para atender as necessidades das unidades de internação da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e clínica 
de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl).
• CONTRATO DE COMODATO Nº 212/2022 - UIRAPURU LAVANDE-
ria HosPitaLar e HoteLaria Ltda
oBJETo: o presente contrato tem por objeto o comodato de 01 (uma) 
Balança digital, tipo plataforma com dimensões adequadas que compor-
tem os carrinhos, a serem instaladas pela comodante, sem ônus para a 
comodatária.
ViGÊNcia: início em 16/08/2022 e término em 15/11/2022.
ProcESSo Nº 2022/542668
ModalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação Nº 75/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 841226

coNtrato
.

contrato Nº 211/2022
objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de processamento de roupa hospitalar, sem fornecimento de enxoval, nas 
dependências da contratada por um período de 90 (noventa) dias, na mo-
dalidade econômica com as seguintes etapas: coleta, seleção (separação 
do enxoval por nível de sujidade) processamento, centrifugação, secagem, 
calandragem das roupas lisas, dobragem e empacotamento de lençóis e 
embalagem das demais peças. o processo envolve a roupa desde sua uti-
lização até seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higi-
ênico-sanitárias adequadas, para atender as necessidades das unidades 
de internação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fPEHcGV) e clínica de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl)
Valor Total: r$ 760.500,00 (SETEcENToS E SESSENTa Mil E QUiNHENToS rEaiS)
data de assinatura: 16/08/2022
Vigência: início em 16/08/2022 e término em 15/11/2022.
dispensa Nº 75/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática 10.302.1507.8288
Natureza da despesa 339039
fonte de recursos 0103 e ou 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: UiraPUrU laVaNdEria HoSPiTalar E HoTElaria lTda
Endereço: rodoVia Br-316, 2170 a, SaNTa roSa - BENEVidES - Pará
Telefone: (91) 99112-1921
E-mail: uirapurulavanderia@gmail.com
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 841222
coNtrato de coModato Nº 212/2022
objeto: o comodato de 01 (uma) Balança digital, tipo plataforma com 
dimensões adequadas que comportem os carrinhos, a ser instalada pela 
comodante, sem ônus para a comodatária.
data de assinatura: 16/08/2022
Vigência: início em 16/08/2022 e término em 15/11/2022.
dispensa N º 138/2021
contratado:
NoME: UiraPUrU laVaNdEria HoSPiTalar E HoTElaria lTda
Endereço: rodoVia Br-316, 2170 a, SaNTa roSa - BENEVidES - Pará
Telefone: (91) 99112-1921
E-mail: uirapurulavanderia@gmail.com
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 841223

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 107/FHcGV/2022
oBJETo: oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de Pa-
tchs de Pericárdio inorgânico, para atender a necessidade de 12 (doze) 
meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro 
cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPEHcGV),
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

Patch inorgânico estéril de tereftalato de 
polietileno OU politetrafluoroetileno (PTFE), 
cujo tamanho pode variar entre 7,5x7,5cm 
oU 15x15cm oU 5x7,5cm oU 3X6cm; cuja 

superfície deva ser de face lisa oU aveludada, 
de forma a não produzir formação de trombos 
ou êmbolos. Material para correção de defeitos 
intracardíacos congênitos em cirurgia cardíaca 
pediátrica e neonatal. com características ade-
quadas de resistência, flexibilidade e ausência 

de antigenicidade.

200 r$ 45.000,00 GUilBEr farMacEUTica 
coMErcio lTda
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2. 

Patch inorgânico estéril de Tereftalato de 
Polietileno oU dacron, para uso em cirurgias 
cardíacas de aneurismas de aorta ou reforço 
de suturas no músculo do coração e de grau 

médico. Tamanho aproximado de 15cm x15cm 
oU 15x30cm.

50 r$ 25.000,00 GUilBEr farMacEUTica 
coMErcio lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 107/fHcGV/2022:
r$ 70.000,00 (Setenta mil reais).
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 841355
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 42/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de agulhas e cateteres, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor 
UNitÁrio VeNcedor

1. 

agulha hipodérmica, descartável, com bisel trifacetado e canhão 
plástico resistente e atóxico em aço inoxidável, siliconizada, es-

téril, embalada individualmente em blister de acetato de celulose 
e em papel grau cirúrgico. dispositivo de segurança com protetor 

articulado fixo ao canhão. No tamanho 13 x 4,5

105.000  item cancelado No 
Julgamento

2. 

agulha hipodérmica, descartável, com bisel trifacetado e canhão 
plástico resistente e atóxico em aço inoxidável, siliconizada, es-

téril, embalada individualmente em blister de acetato de celulose 
e em papel grau cirúrgico. dispositivo de segurança com protetor 

articulado fixo ao canhão. No tamanho 25 x 7

19.000  item cancelado No 
Julgamento

3. 

agulha hipodérmica, descartável, com bisel trifacetado e canhão 
plástico resistente e atóxico em aço inoxidável, siliconizada, es-

téril, embalada individualmente em blister de acetato de celulose 
e em papel grau cirúrgico. dispositivo de segurança com protetor 

articulado fixo ao canhão. No tamanho 30 x 7

50.000  item cancelado No 
Julgamento

4. 

agulha hipodérmica, descartável, com bisel trifacetado e canhão 
plástico resistente e atóxico em aço inoxidável, siliconizada, es-

téril, embalada individualmente em blister de acetato de celulose 
e em papel grau cirúrgico. dispositivo de segurança com protetor 

articulado fixo ao canhão. No tamanho 30 x 8

125.000  item cancelado No 
Julgamento

5. 

agulha hipodérmica, descartável, com bisel trifacetado e canhão 
plástico resistente e atóxico em aço inoxidável, siliconizada, es-

téril, embalada individualmente em blister de acetato de celulose 
e em papel grau cirúrgico. dispositivo de segurança com protetor 

articulado fixo ao canhão. No tamanho 40 x 12

600.000 r$ 0,13

rca dist. de Pro-
dutos Hospitalares 
E com. de Equipa-

mentos

6. 

agulha hipodérmica, descartável, com bisel trifacetado e canhão 
plástico resistente e atóxico, em aço inoxidável, siliconizada, es-
téril, embalada individualmente em blister de acetato de celulose 

e em papel grau cirúrgico. No tamanho 20 x 5,5

12.000  cancelado No 
Julgamento

7. 

agulha hipodérmica, descartável, com ponta romba e canhão 
plástico resistente e atóxico, em aço inoxidável, siliconizada, es-
téril, embalada individualmente em blister de acetato de celulose 

e em papel grau cirúrgico. No tamanho 25X12

370.000  cancelado No 
Julgamento

8. 

agulha descartável para punção raquidiana 25G, estéril, apirogê-
nica, atóxica, em ponta de lápis, em aço inoxidável, descartável, 

canhão luer lock com visor translucido e internamente cônico, 
sem imperfeições ou rebarbas diminuindo a ocorrência de ce-

faléia. Embalagem unitária em blister rígido. registro MS.

1.000  cancelado No 
Julgamento

9. 
agulha para anestesia raquidiana, em ponta de lápis, estéril,api-
rogênica, atóxica,  em aço inoxidável, descartável, embalada em 

papel cirúrgico, nº 27
1.000  cancelado No 

Julgamento

10. 
Agulha descartável para punção raquidiana, em ponta quincke, 
estéril, apirogênica, atóxica, em aço inoxidável, descartável, 

embalada em papel cirúrgico, nº 25
1.000 r$ 5,40

M Med comercial de 
Medicamentos E Pro-
dutos Hospitalares

11. 

agulha descartável para punção raquidiana 27 G, estéril, 
apirogênica, atóxica, em ponta quincke, canhão luer lock, com 
visor translúcido e internamente cônico, sem imperfeições ou 

rebarbas diminuindo a ocorrência de cefaléia, em aço inoxidável. 
Embalagem unitária em blister rígido. registro MS.

1.200 r$ 12,69
M Med comercial de 
Medicamentos E Pro-
dutos Hospitalares

12. agulha para anestesia peridural, estéril, apirogênica, atóxica, em 
aço inoxidável, descartável, embalada em papel cirúrgico, nº 16 350 r$ 28,58

Pharma Bra co-
mercio de Produtos 
farmaceuticos Eireli

13. agulha para anestesia peridural, estéril, apirogênica, atóxica, em 
aço inoxidável, descartável, embalada em papel cirúrgico, nº 17 465 r$ 27,02

Pharma Bra co-
mercio de Produtos 
farmaceuticos Eireli

14. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso central de longa 
duração, embalado em plástico tubular semi-rígido, transpa-
rente com tampa em lacre, no Tamanho 0,7mm diâmetro x 

20,3cm/22G 8” (Neonatal)

500 r$ 40,00 Guilber farmaceutica 
comercio ltda

15. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso central de longa 
duração, embalado em plástico tubular semi-rígido, transpa-
rente com tampa em lacre, no Tamanho 1,1mm diâmetro x 

20,3cm/19G 8” (Pediátrico)

600 r$ 40,00 Guilber farmaceutica 
comercio ltda

16. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso periférico de média 
duração, do tipo por fora da agulha, confeccionado em poliureta-
no ou biomaterial similar, flexível, reduzindo o traumatismo nos 
tecidos, agulha siliconizada com bisel – angulado e trifacetado. 
embalado em papel grau cirúrgico. Sem sistema de segurança 
contra acidentes perfurocortantes. Protetor de agulha/cateter, 
conector Luer Lok Universal codificado por cores e câmara com 

refluxo. Calibre 20G

17.000 r$ 0,90

Infinity Pharma 
comercio E 

representacoes de 
Medicamentos

17. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso periférico de média 
duração, do tipo por fora da agulha, confeccionado em poliureta-
no ou biomaterial similar, flexível, reduzindo o traumatismo nos 
tecidos, agulha siliconizada com bisel – angulado e trifacetado.  
embalado em papel grau cirúrgico. com sistema de segurança 

contra acidentes perfurocortantes acionado pelo usuário.Protetor 
de agulha/cateter, conector Luer Lok Universal codificado por 

cores e câmera com refluxo. Calibre 14G

1.250 r$ 2,20
M Med comercial de 
Medicamentos E Pro-
dutos Hospitalares

18. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso periférico de média 
duração, do tipo fora da agulha, confeccionado em poliuretano 
ou biomaterial similar, flexível, reduzindo o traumatismo nos 

tecidos, agulha siliconizada com bisel – angulado e trifacetado. 
embalado em papel grau cirúrgico. com sistema de segurança 

contra acidentes perfurocortantes acionado pelo usuário. Protetor 
de agulha/cateter, conector Luer Lok Universal codificado por 

cores e câmera com refluxo. Calibre 16G

2.500 r$ 1,82
M Med comercial de 
Medicamentos E Pro-
dutos Hospitalares

19. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso periférico de média 
duração, do tipo por fora da agulha, confeccionado em poliureta-
no ou biomaterial similar, flexível, reduzindo o traumatismo nos 
tecidos, agulha siliconizada com bisel - angulado e trifacetado, 
embalado em papel grau cirúrgico. com sistema de segurança 

contra acidentes perfurocortantes acionado pelo usuário. Protetor 
de agulha/cateter, conector Luer Lok Universal codificado por 

cores e câmera com refluxo. Calibre 18G

10.350 r$ 1,89

Infinity Pharma 
comercio E 

representacoes de 
Medicament

20. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso periférico de média 
duração, do tipo por fora da agulha, confeccionado em poliureta-
no ou biomaterial similar, flexível, reduzindo o traumatismo nos 
tecidos, agulha siliconizada com bisel – angulado e trifacetado, 
embalado em papel grau cirúrgico. com sistema de segurança 

contra acidentes perfurocortantes acionado pelo usuário. Protetor 
de agulha/cateter, conector Luer Lok Universal codificado por 

cores. calibre 20G

21.000 r$ 1,89

Infinity Pharma 
comercio E 

representacoes de 
Medicament

21. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso periférico de média 
duração, do tipo por fora da agulha, confeccionado em poliureta-
no ou biomaterial similar, flexível, reduzindo o traumatismo nos 
tecidos, agulha siliconizada com bisel – angulado e trifacetado, 
embalado em papel grau cirúrgico. com sistema de segurança 

contra acidentes perfurocortantes acionado pelo usuário.Protetor 
de agulha/cateter, conector Luer Lok Universal codificado por 

cores. calibre 22G

25.000 r$ 1,81

Infinity Pharma 
comercio E 

representacoes de 
Medicament

22. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso periférico de média 
duração, do tipo por fora da agulha, confeccionado em poliureta-
no ou biomaterial similar, flexível, reduzindo o traumatismo nos 
tecidos, agulha siliconizada com bisel – angulado e trifacetado, 
embalado em papel grau cirúrgico. com sistema de segurança 

contra acidentes perfurocortantes acionado pelo usuário. calibre 
24G x 0,56” (iNfaNTil)

10.000  item cancelado No 
Julgamento

23. 

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso periférico de média 
duração, do tipo por fora da agulha, confeccionado em poliureta-
no ou biomaterial similar, flexível, reduzindo o traumatismo nos 
tecidos, agulha siliconizada com bisel – angulado e trifacetado, 
embalado em papel grau cirúrgico. com sistema de segurança 

contra acidentes perfurocortantes acionado pelo usuário. calibre 
24G x 0,75” (adUlTo)

16.000 r$ 1,89

Infinity Pharma 
comercio E 

representacoes de 
Medicament

24. cateter para infusão intravenosa periférica, de curta duração, 
com asas, de paredes finas, com bisel, trifacetado. Calibre 19 1.500 r$ 0,31

instrumed instru-
mentos Medicos 

Hospitalares Eireli

25. cateter para infusão intravenosa periférica, de curta duração, 
com asas, de paredes finas, com bisel, trifacetado. Calibre 21 5.000 r$ 0,33

instrumed instru-
mentos Medicos 

Hospitalares Eireli

26. cateter para infusão intravenosa periférica, de curta duração, 
com asas, de paredes finas, com bisel, trifacetado. Calibre 23 15.000 r$ 0,34

instrumed instru-
mentos Medicos 

Hospitalares Eireli

27. cateter para infusão intravenosa periférica, de curta duração, 
com asas, de paredes finas, com bisel, trifacetado. Calibre 25 10.000  item cancelado No 

Julgamento

28. 
cateter duplo lúmen para cateterização de veia cava superior, 

esterilizado em óxido de etileno, contendo fio guia com kit 
introdutor. 7f x 20 cm (adulto)

2.500 r$ 60,00
Biomedical Produtos 
Cientificos Medicos E 

Hospitalares

29. 
cateter duplo lúmen para cateterização de veia cava superior, 

esterilizado em óxido de etileno, contendo fio guia com kit 
introdutor. 5f x 13 cm (infantil)

400 r$ 98,02
M Med comercial de 
Medicamentos E Pro-
dutos Hospitalares

30. 
cateter duplo lúmen para cateterização de veia cava superior, 

esterilizado em óxido de etileno, contendo fio guia com kit 
introdutor. 4f x 13 cm (infantil

500 r$ 98,27
M Med comercial de 
Medicamentos E Pro-
dutos Hospitalares
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31. cateter para embolectomia tipo fogart 3f 40 r$ 149,82
M Med comercial de 
Medicamentos E Pro-
dutos Hospitalares

32. cateter para embolectomia tipo fogart 4f 40 r$ 149,67
M Med comercial de 
Medicamentos E Pro-
dutos Hospitalares

33. cateter para embolectomia tipo fogart 5f 30 r$ 149,87
M Med comercial de 
Medicamentos E Pro-
dutos Hospitalares

34. 

agulha para biópsia de mama, fígado, rim, próstata e pulmão, 
trava segurança, protetor, centimetrada, tungstenio radiopaco, 
descartável, estéril, compatível para uso na pistola automática 

pro-mag ultra 2.5, Tamanho: 18G x 20cm.

120 r$ 95,00
Unit - industria, co-
mercio, importacao 
E Exportacao lim

35. cateter para anestesia peridural sem agulha, estéril, descartável, 
adaptável para agulha nº 16. 300 r$ 53,33

M Med comercial de 
Medicamentos E Pro-
dutos Hospitalares

36. 

cateter para canulização umbilical monolúmen, poliuretano 
transparente, estéril, embalado em papel grau cirúrgico, radiopa-
co, atóxico, apirogênico, descartável, para uso por via venosa ou 
arterial. comprimento total entre 30 e 40cm. diâmetro de 3,5f

200 r$ 20,00
Hemocard comercio 
de Materiais Hospi-

talares ltda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 42/fHcGV/2022:
r$ 615.969,50 (Seiscentos e quinze mil, novecentos e sessenta e nove 
reais e cinquenta centavos).
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 841187

.

.

diÁria
.

Portaria N° 504, de 17 aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
considerando os termos do art. 11 do decreto nº 734 de 07 de abril de 
1992 e suas alterações;
PaE: 2022/1022275.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(s) servidor(es) da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna - fHcGV, abaixo elencado(s) 02 (duas) diárias cor-
respondente ao deslocamento da cidade de Belém/Pa para a cidade de 
Porto alegre/rS, no período de 22/08/2022 a 23/08/2022, com o objetivo 
de conduzir a paciente Sergio luis Sousa que se encontra de alta do Ser-
viço de clínica Psiquiátrica.

MatricULa NoMe carGo cPF

5843189/3 claUdiNEi dE JESUS SoUZa TEcNico dE ENfEr-
MaGEM 490.916.382-49

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

Protocolo: 841005

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 162/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 162/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 94/2022/fPEHcGV, Processo nº 2022/226440, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 20/07/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Stents e Balões farmacológicos para an-
gioplastias Periféricas (Órteses, próteses e Materiais Especiais – oPME), 
em regime de antecipação, para atender a necessidade de 12 (doze) meses 
no Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: BioSaUdE ProdUToS HoSPiTalarES lTda., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 02.668.300/0001-79, ins-
crição Estadual nº 152012915, com sede na Travessa dom romualdo de 
Seixas, n° 429 - Umarizal, Belém/Pa, cEP: 66.050-110.

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

QUaNTi-
dadE UNid Valor

UNiTário
Valor
ToTal

01

cateter-balão farmacológico Periférico 
eludido de Paclitaxel, compatíveis com 

fios-guia 0.014’. Diâmetros de 2 a 4 mm e 
comprimentos de 40 a 200 mm.

BoSToN 80 UNd r$ 8.500,00 r$680.000,00

02

cateter-balão farmacológico Periférico 
eludido de Paclitaxel, compatíveis com 

fios-guia 0.018’. Diâmetros de 4 a 7 mm e 
comprimentos de 40 a 200 mm.

BoSToN 60 UNd r$ 6.800,00 r$408.000,00

03

cateter-balão farmacológico Periférico 
eludido de Paclitaxel, compatíveis com 

fios-guia 0.035’. Diâmetros de 4 a 8 mm e 
comprimentos de 20 a 230 mm.

arTMEdica 60 UNd r$ 7.900,00 r$474.000,00

04
Stent farmacológico Periférico eludido 
de Paclitaxel. diâmetros de 5 a 8 mm e 

comprimento de 40 a 140 mm.
BoSToN 50 UNd r$ 11.500,00 575.000,00

Valor ToTal: r$2.137.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$2.137.000,00 (dois milhões, cento 
e trinta e sete mil reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 841142
LiceNÇa GaLa
Nº de dias: 08 (oito) dias (Pae: 2022/877051)
Nome: Maila KEli Baia dE aNdradE
Matrícula: 57189704/2
cargo/lotação: Médico/fHcGV
Período: 12/07/2022 a 19/07/2022.
N° da certidão: 066050 01 55 2022 3 00032 270 0010550 11

Protocolo: 840890
LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias (PaE: 2022/926203)
Nome: carloS alEXaNdrE carValHo coElHo
Matrícula: 57191913/3
cargo:/lotação: Enfermeiro/fHcGV
Período: 05/07/2022 a 12/07/2022.
Grau de parentesco: GENiTor
N° da certidão: 065649 01 55 2022 4 00096 020 0052852 54

Protocolo: 841213

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

diÁria
.

Portaria: 111/2022, cametá, 16/08/2022
NoME: JarBaS fariaS VirGoliNo
MaTrÍcUla: 57205467-1
carGo/fUNÇÃo: aGENTE dE arTES PráTicaS
oBJETiVo: realizar transporte de material Histopatológico do Hospital re-
gional de cametá para o lacEN/Pa e de Hemocomponentes do HENaB 
(abaetetuba) para o Hospital regional de cametá.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM/aBaETETUBa
PErÍodo: 16 à 18/08/2022
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: 112/2022, cametá, 16/08/2022
NoME: dilÉia crUZ TElES
MaTrÍcUla: 57232479-1
carGo/fUNÇÃo: aGENTE adMiNiSTraTiVo/coordENadora do rH/Hrc
oBJETiVo: resolver assuntos relacionados ao rH do Hospital regional de 
cametá nos setores GcPc (Gerência de cadastro e Provimento de cargos), 
GcPS (Gerência de cadastro e Proviemento de Salários) e cPlaN (comis-
são de Plantão/SESPa).
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
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

Protocolo: 840801
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 002/2022.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da concorrência 
Pública nº 002/2022 – SETraN.
1ª Classificada: CONSTRUTORA JUMBO LTDA.
Valor: r$ 19.633.732,36
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de julgamento da documen-
tação encontra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Per-
manente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º 
andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 17 de agosto de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 841128
resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preço
Número: n.º 006/2022.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 
006/2022 – SETraN.
Vencedora: aMV coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda.
Valor: r$ 2.363.238,98
Belém, 17 de agosto de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 841120

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 174/2022-GP, de 11 de aGosto 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
art. 1º - dESiGNar a comissão para auxiliar a fadESP na elaboração do 
Plano de cargos, carreiras e Salários (PccS) e assessoramento técnico das 
etapas do concurso Público.
1º HUGo PENNa HacHEM , matrícula; 54197843
2º liaNE do Socorro BaSToS BriTo ; 57191263
3º BErNardo HaGE UcHÔa, matrícula n.º 57174357 e
4º clEidE cilENE aBUd, matrícula n° 2052598.
art. 2º- a comissão será presidida pelo primeiro servidor, que em sua falta 
ou impedimento eventual, será substituído pelo servidor subsequente.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 11/08//2022, com vali-
dade de 1 (um) ano.
art. 4º - revogar os Termos da Portaria 238/2019-GP de 17 de setembro de 2019
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 11 de agosto de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 840867

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aUtoriZaÇÃo de adesÃo
ata reGistro de PreÇos Nº 08/2022 – sePLad
- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa para o fornecimento de água Mineral, para aos 
órgãos da administração Pública Estadual, através da ata de registro de 
Preços nº 08/2022-SEPlad, relativo ao Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/
SrP nº 012/2020, processo nº 2022/1012651 - cPH.

- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.122.1297.8338
Natureza da despesa – 339030
fonte – 0101
-contratado(a) (s):
Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli
cNPJ/Mf: 37.170.992/0001-05
Endereço: rua do Posto n° 27, Bairro: Jamilândia, cEP: 67.110-470, mu-
nicípio: Bonito, estado do Pará, fone: (91) 99393-8905, e-mail: nazare-
norpereira@gmail.com
- Valor contratado:
Valor global estimado de r$4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais).
- Vigência/Prazo de Execução:
12(doze) meses
início: 18/08/2022
Término: 17/08/2023
- Base legal da adesão: art. 40 do decreto Estadual nº 2121/2018
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor Presidente, em exercício cPH

Protocolo: 841188

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 03, coMissÃo Gestora triPartite da Meia Pas-
saGeM iNterMUNiciPaL do ParÁ.
Publicada no doe nº 35.069 em 05/08/2022 onde se lê: art. 10º- 
Prorrogar a validade das carteiras cuja validade expirou em março do cor-
rente ano... Leia-se: Tornar sem efeito; onde se lê: art. 11º- Prorrogar a 
validade das carteiras cuja validade expirou em outubro de 2021... Leia-
se: Tornar sem efeito.

Protocolo: 840918

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 261 de 17 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo os termos previstos pela lei 8.096, de 01 de janeiro de 015;
coNSidEraNdo o art. 7º da lei nº 13.460 de 26 e junho de 2017;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 2.455 de 27/06/2022 e o processo nº 1039630;
rESolVE:
art. 1º - iNSTiTUir Grupo de Trabalho - GT, com o objetivo de elaborar a 
carta de Serviços da SEdaP aos cidadãos, submeter à aprovação junto ao 
Secretário do Órgão e à oGE/Pa, monitorar o cumprimento dos compro-
missos firmados e revisar anualmente a carta;
art. 2º - o GT será composto pelos seguintes servidores e respectivos setores:
i - luiz carlos de oliveira, matrícula n.º 5918643/1 – NUPlaN
ii - Maria de lourdes Martins Minssen, matrícula n.º 5917049/5 – NUPlaN
iii - Mateus rodrigues da costa, matrícula n.º 5743354/2 – aScoM
iV - ozias Guedes de aquino, matrícula n.º 3177530/1– NUPlaN
V - Priscila Marques dias Silva, matrícula 57201128/2 – NUciNT
arT. 3º - Esta portaria entra em vigor a contar de 12 de julho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 840963
Portaria Nº 260 de 17 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1039522;
rESolVE:
art. 1º - iNSTiTUir Grupo de Trabalho - GT, com o objetivo de promover 
a elaboração do Plano de cargos e Salários dos Servidores da Secretaria 
de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, composto pelos 
seguintes membros, sob a presidência do primeiro:
i - Maria dE JESUS JorGE rodriGUES, matrícula n° 23914/1, cargo: 
Engenheira agrônoma;
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ii - Maria aNToNiETa MarToraNo PriaNTE, matrícula 23884/1, cargo: 
Médica Veterinária;
iii - EdiaNo dE SoUZa SaNdES, matrícula 5893617/1, cargo: Técnico em 
Gestão de Pesca e aquicultura – Engenheiro de Pesca;
iV - carloS roBErTo GoMES, matrícula 54189435-8, cargo: Técnico em 
Gestão Pública – administrador;
V - PriScila MarQUES diaS SilVa, matrícula 57201128-2, cargo: assis-
tente administrativo / coordenadora controle interno;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 840959
Portaria Nº 259 de 17 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o art. 8º, §1º, da lei federal nº 12.527/201, a qual dispõe sobre 
os procedimentos a serem observados a fim de garantir o acesso à informação;
coNSidEraNdo o ofício circular aGE/Pa nº 09/22 – GaB de 08 de agosto 
de 2022 que solicita designação de servidor para acompanhar todas as 
etapas relacionadas ao Programa Nacional de Transparência Pública e o 
Processo nº 2022/1039608;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores clEidE rEGiNa da SilVa iMBiriBa, 
matrícula nº 10332/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública/
ouvidora e MaTEUS rodriGUES da coSTa, matrícula 5743354/2, ocupante 
do cargo de assessor, para serem responsáveis pelo preenchimento do for-
mulário e acompanhamento do Programa Nacional de Transparência Pública.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 840955

.

.

errata
.

Portaria de diÁrias 705/2022 BENEficiário (a): antonia do So-
corro aleixo Barbosa oNdE SE lÊ: . PErÍodo: 02 a 03/06/2022. Nº dE 
diáriaS: 1 ½ (uma e meia) lEia-SE: . PErÍodo: 11 a 13/08/2022. Nº 
dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia) Marcio Marcelo de Souza Trindade- diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 841244

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º termo aditivo ao convênio N° 50/2022 - sedaP
data de assinatura: 16/08/2022.
objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio nº 50/2022 por mais 02 
(dois) meses, a contar do dia 20/08/2022 à 19/10/2022.
convenente: MUNiciPio dE SÃo fEliX do XiNGU.
Endereço: avenida Vinte e dois de Março, n° 915, cEP: 68.380-000, no 
Município de São felix do Xingu.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 840796

torNar seM eFeito
.

Portaria de diÁria Nº 286/2022- BENEficiário: ariolando Jorge 
lima Belfort. ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade  diretor ad-
ministrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 841205

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 1498 de 17 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da Lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de ipixuna do Pará, abrangendo uma 
área de 1.346,7433;

coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/1025863.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimô-
nio do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.346,7433 ha (Um 
mil, trezentos e quarenta e seis hectares, setenta e quatro ares e trin-
ta e três centiares), denominada GlEBa ParaÍSo do NorTE, localizada 
no Município ipixuna do Pará, com limites, confrontações e demais es-
pecificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elaborado pelo 
iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco dQi-M-3994, de coor-
denada N = 9.741.309,53m e E = 194.641,55m; deste, segue confron-
tando com o limite da Gleba capim, com a seguinte distância:  1.125,66 
m e azimute plano 90°14’36” até o marco BrQ-M-N277, de coordena-
da N = 9.741.304,75m e E = 195.767,20m; deste, segue confrontando 
com o limite da fazenda chão de Estrelas de agropecuária rio Branco 
ltda, com a seguinte distância:  3.478,56 m e azimute plano 93°42’24” 
até o marco dQi-M-0315, de coordenada N = 9.741.079,86m e E = 
199.238,48m;1.278,59 m e azimute plano 94°25’50” até o marco dQi
-M-3864, de coordenada N = 9.740.981,09m e E = 200.513,25m; deste, 
segue atravessando o ramal do Km 81, com a seguinte distância: 31,26 
m e azimute plano 87°23’48” até o marco dQi-M-3865, de coordenada N 
= 9.740.982,51m e E = 200.544,48m; deste, segue pelo limite da faixa 
de domínio do Ramal do km 81, com os seguintes azimutes e distâncias: 
81,76 m e azimute plano 94°09’34” até o marco dQi-V-10439, de coorde-
nada N = 9.740.976,58m e E = 200.626,02m;135,65 m e azimute plano 
94°42’38” até o marco dQi-V-10438, de coordenada N = 9.740.965,44m 
e E = 200.761,21m;136,81 m e azimute plano 93°40’46” até o marco dQi
-V-10437, de coordenada N = 9.740.956,66m e E = 200.897,74m;182,03 
m e azimute plano 93°37’19” até o marco dQi-V-10436, de coordena-
da N = 9.740.945,16m e E = 201.079,41m;115,49 m e azimute plano 
94°36’49” até o marco dQi-V-10435, de coordenada N = 9.740.935,87m 
e E = 201.194,53m;87,90 m e azimute plano 101°15’50” até o marco dQi
-V-10434, de coordenada N = 9.740.918,70m e E = 201.280,74m;23,46 
m e azimute plano 90°33’42” até o marco dQi-V-10433, de coordena-
da N = 9.740.918,47m e E = 201.304,20m;27,60 m e azimute plano 
82°04’00” até o marco dQi-V-10432, de coordenada N = 9.740.922,28m 
e E = 201.331,54m;52,07 m e azimute plano 79°54’03” até o marco dQi
-V-10431, de coordenada N = 9.740.931,41m e E = 201.382,80m;21,57 
m e azimute plano 88°45’04” até o marco dQi-V-10430, de coordena-
da N = 9.740.931,88m e E = 201.404,36m;49,91 m e azimute plano 
98°17’39” até o marco dQi-M-3981, de coordenada N = 9.740.924,68m 
e E = 201.453,75m;  deste, segue confrontando com o limite do  as-
sentamento federal candiru, com a seguinte distância:  2.027,42 m e 
azimute plano 159°41’43” até o marco dQi-M-3979, de coordenada N = 
9.739.023,24m e E = 202.157,29m;248,24 m e azimute plano 270°07’12” 
até o marco dQi-M-3980, de coordenada N = 9.739.023,76m e E = 
201.909,05m;252,25 m e azimute plano 269°49’55” até o marco dQi
-M-3832, de coordenada N = 9.739.023,02m e E = 201.656,80m;770,29 
m e azimute plano 269°47’03” até o marco dQi-M-3833, de coordena-
da N = 9.739.020,12m e E = 200.886,52m;2.185,53 m e azimute plano 
270°59’32” até o marco dQi-M-3836, de coordenada N = 9.739.057,97m 
e E = 198.701,32m;20,36 m e azimute plano 255°33’16” até o marco dQi
-M-3835, de coordenada N = 9.739.052,89m e E = 198.681,60m;1.117,15 
m e azimute plano 268°49’13” até o marco dQi-M-3834, de coordena-
da N = 9.739.029,89m e E = 197.564,69m;1.505,37 m e azimute plano 
269°57’33” até o marco al5-M-4459, de coordenada N = 9.739.028,82m 
e E = 196.059,32m; deste, segue confrontando com o limite da fazen-
da São Geraldo de Propriedade de Gustavo Henriques Porto, com a se-
guinte distância:  745,78 m e azimute plano 328°19’32” até o marco al-
5-M-4458, de coordenada N = 9.739.663,51m e E = 195.667,72m; deste, 
segue atravessando o ramal do Km 81, com a seguinte distância  33,44 
m e azimute plano 356°56’55” até o marco dQi-M-3851, de coordenada N 
= 9.739.696,90m e E = 195.665,94m; deste, segue pelo limite da faixa 
de domínio do Ramal do km 81, com os seguintes distâncias e azimutes: 
40,72 m e azimute plano 310°50’49” até o marco dQi-V-10362, de coor-
denada N = 9.739.723,53m e E = 195.635,14m;70,26 m e azimute plano 
324°50’23” até o marco dQi-V-10361, de coordenada N = 9.739.780,97m 
e E = 195.594,68m;125,10 m e azimute plano 329°26’52” até o marco dQi
-V-10360, de coordenada N = 9.739.888,70m e E = 195.531,09m;57,38 
m e azimute plano 329°57’46” até o marco dQi-V-10359, de coordena-
da N = 9.739.938,37m e E = 195.502,37m;52,31 m e azimute plano 
317°08’45” até o marco dQi-M-3978, de coordenada N = 9.739.976,72m 
e E = 195.466,79m; deste, segue confrontando com o limite do imóvel 
de Propiedade de Eduardo Novaes, com a seguinte distância:  308,30 m 
e azimute plano 327°18’43” até o marco aXXV-M-8760, de coordenada N 
= 9.740.236,19m e E = 195.300,29m; deste, segue confrontando pelo 
limite do imóvel de Propriedade de Jorge Eufrasio de Matos, com a se-
guinte distância:  123,42 m e azimute plano 327°42’35” até o marco dQi
-M-3953, de coordenada N = 9.740.340,52m e E = 195.234,36m; deste, 
segue confrontando pelo limite do imóvel de Propiedade de antonio ade-
mir dos Santos Souza, com a seguinte distância  253,38 m e azimute plano 
327°39’39” até o marco aXXV-M-8758, de coordenada N = 9.740.554,60m 
e E = 195.098,82m; deste, segue confrontando pelo limite do imóvel de 
Propiedade de francisco carlos assis Tavares ferreira, com a seguinte dis-
tância  673,11 m e azimute plano 327°08’50” até o marco dQi-M-3951, 
de coordenada N = 9.741.120,06m e E = 194.733,67m;  deste, segue 
confrontando pelo limite do imóvel de Propiedade de francisco Gaspar 
da Silva, com a seguinte distâncias 210,68 m e azimute plano 334°04’16” 
m até o marco dQi-M-3994, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
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Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, re-
ferenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo como datum 
o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca São domingos do capim/Pará.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 841048

errata
.

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

atos adMiNistratiVos
errata

Na Portaria Nº 1.496, de 12 de agosto de 2022, publicada no d.o.e 
Nº 35.078, de 16 de agosto de 2022, sob o nº protocolo 840179,
oNde se LÊ: “355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias. ”
Leia-se: “457 (quatrocentos e cinquenta e sete) famílias. ”
Belém (Pa), 17 de agosto de 2022.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 841245

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terMo aditiVo 01/2022- coNtrato 019/2021
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa -
cNPJ: 05.089.495/0001-90
coNTraTado: aTlaNTa rENT a car lTda - EPP -
cNPJ: 01.135.910/0001-44
Endereço: rua oliveira Belo, nº 840, Bairro: Umarizal –Belém/Pa, cEP: 66.050-380
ProcESSo: 2021/- 767071
oBJETo: repactuação de valor e prorrogação de vigência contratual pelo 
periodo de 12 meses
fUdaMENTaÇÃo lEGal: art. 57 da lei 8.666/1993 e lei 10.520/2002.
ViGÊNcia: 21/08/2022 a 20/08/2023
Valor GloBal aNUal: r$ 805.660,80(oitocentos e cinco mil, seiscentos 
e sessenta reais e oitenta centavos)
EXErcÍcio: 2022 - Projeto atividade: 21.631.1497.8366;Elemento de despesas: 339033
ação: 273.664; fonte:0301/ 0661; P.i.: 210.000.8366c
daTa aSSiNaTUra: 12/08/2022- ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS – Presidente

Protocolo: 841195

diÁria
.

Portaria Nº 01473/22 de 11/08/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios:dom Eliseu e Ulianopolis
Periodo: 11 a 13/08/2022(2,5) diária
Servidor:
-5719-0493/1-Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
Periodo:  11 a 14/08/2022(3,5) diária
Servidor:
-5719-3374/1-fábio conceição Neves Gomes-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
Portaria Nº 1492/22 de 17/08/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios: Bragança,capanema,Santa luzia/Pa
Periodo: 22 a 26/08/2022(4,5) diárias
Servidores:
-57213621/1-Giselle do Socorro luz de lima-Tecnico/dEaf
-13366/1-Marcelo Pinto de almeida-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 841170

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

Portaria Nº 053/2022-NGPr/rH  Belém, 16 de agosto de 2022
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rU-
ral - NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei 
Estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 2005, de acordo com o processo 
nº 2022/1023187.
rESolVE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais di-
árias subsidiarão a viagem do período de 15 a 20 de agosto de 2022, aos 
municípios de Uruará/Pa e Placas/Pa. aos servidores christian da Nativi-
dade Gonçalves (cPf: 007.507.902-02, Matrícula: 5911150/5), romildo 
afonso figueiredo donza (cPf: 147.497.342-68, Matrícula: 5956088/1) e 
João Paulo alves Barroso (cPf: 011.066.552-06, Matrícula: 5945751/1). 
Tendo como justificativa visitar as Associações (À visita perdurará pelo final 
de semana pois as associações só poderão se reunir neste dia) nos referi-
dos municípios e realizar algumas reuniões com o prefeito e secretário de 
agricultura do referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coElHo PicaNÇo
Gerente Executivo-NGPr
MaT- 594555/1

Protocolo: 840853

Portaria Nº 054/2022-NGPr/rH  Belém, 16 de agosto de 2022
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rU-
ral - NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei 
Estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 2005, de acordo com o processo 
nº 2022/ 1023133.
rESolVE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais di-
árias subsidiarão a viagem do período de 15 a 20 de agosto de 2022, aos 
municípios de Tucumã/Pa e São félix do Xingu/Pa. aos servidores aos 
servidores rui Guimarães da Silva Júnior (cPf: 005.160.812-09, Matrícu-
la: 5945760/1), Miguel da Silva Pereira (cPf: 052.916.202-42, Matrícula: 
5955423/1) e Thiago Santos (890.732.742-49, Matrícula: 5102621/1). 
Tendo como justificativa visitar as Associações (À visita perdurará pelo 
final de semana, pois as associações só poderão se reunir neste dia) nos 
referidos municípios e realizar algumas reuniões com o prefeito e secretá-
rio de agricultura do referido município
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coElHo PicaNÇo
Gerente Executivo-NGPr
MaT- 594555/1

Protocolo: 840870
Portaria Nº 055/2022-NGPr/rH  Belém, 17 de agosto de 2022
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2022/1024276.
rESolVE: coNcEdEr 4,5 (quatro e meia) em favor da servidora lariSSa 
Eloi caSTro SaNToS, matrícula 5959363/1, função de agente Público 
de controle-aPc, cPf: 017.888.103-17 ressaltando que tais diárias subsi-
diarão a viagem, no período de 23 a 27 de agosto de 2022, ao município 
de Goiânia/Go, ocasião que a servidora indicada participará do coNGrES-
So dE EXcElÊNcia EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS-coNEX 
2022 (programação em anexo), por recomendação da auditoria Geral do 
Estado do Pará (ofício circular aGE nº 006/2022-GaB
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coElHo PicaNÇo
Gerente Executivo-NGPr
MaT- 594555/1

Protocolo: 841246

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo Nº 0201/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr, cede, à título precário, à cESSioNária, aSSociaÇÃo doS PES-
cadorES arTEZaNaiS dE PorTo dE MoZ-aSPar, com sede na rua da 
republica, s/n, Praião, cEP: 68330-000,Municipio de Porto de Moz, Estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 84.059.245/0001-84, o pleno uso 
dos bens móveis 50 und MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P MaNUal.
data da assinatura: 15/07/2022
Vigência: 2 anos.

Protocolo: 841235
terMo de cessÃo N° 080/2022
objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE BElTErra, com sede na Vila americana, s/n, centro, cEP: 68143-000 
no município de Belterra, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
01.614.112/0001-03. o plano usa do bem móvel 20 und roÇadEira coS-
Tal MoTor 2 TEMPoS, 36 ciliNdradaS E 1,7 KW, e 20 unid MoTor coM 
raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal.
data da assinatura: 06/04/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 841254

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N°5114/2022- adeParÁ, 17 de aGosto de 2022
o diretor-Geral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto nos art. 199, 201 e 205 da lei Estadual 5.810/94;
coNSidEraNdo o art. 8º, §1º, da lei federal n.º 12.527/201, a qual 
dispõe sobre os procedimentos a serem observados a fim de garantir o 
acesso à informação;
coNSidEraNdo o ofício circular aGE/Pa nº 09/22 – GaB de 08 de agosto 
de 2022 que solicita designação de servidor para acompanhar todas as 
etapas relacionadas ao Programa Nacional de Transparência Pública;
r E S o l V E:
i – designar a servidora dolorES fErrEira TraMoNTiN – Matrícula nº 
54186971/1, ocupante do cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, para 
ser responsável pelo preenchimento do formulário e acompanhamento do 
Programa Nacional de Transparência Pública.
ii – dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral - adepará

Protocolo: 841130
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 5107/2022 de 17 de agosto de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar aNdErSoN carValHo dE fariaS, ocupante do cargo de 
fEa, lotação/UlSa dE MoJUÍ doS caMPoS, matrícula nº 6403705/1, para 
a função de fiscal e aNToNio JoSÉ liMa fErNaNdES, ocupante do cargo 
afa, lotação/BElTErra, matrícula nº 55586017/1, para suplente do con-
trato nº 39/2022, firmado pela ADEPARÁ e MARIA DE LOURDES SILVA DA 
coSTa, cPf: 370.033.562-87, que tem por objeto a locação de imóvel 
para Sediar Unidade administrativa da adEPará, no Município de MoJUÍ 
doS caMPoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de agosto de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adepará

Protocolo: 840987

diÁria
.

Portaria: 5109/2022 
objetivo: Ministrar palestra de Educação Sanitaria no municipio.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: 
GoiaNÉSia do Pará/Pa Servidor: 54185791/ lUTEro dE aNdradE oli-
VEira (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 
diáriaS / 17/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840993
Portaria: 5111/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municípios sob jurisdição des-
sa regional de redenção.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, SaNTa Ma-
ria daS BarrEiraS, SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 54187010/ 
iZoMar dE JESUS alVES caldaS (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS 
/ 29/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 841004
Portaria: 5110/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municípios.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo 
do araGUaia, SaNTa Maria daS BarrEiraS, SaNTaNa do araGUaia/
Pa Servidor: 5947211/ daNiElla SilVa diaS (GErENTE rEGioNal) / 2,5 
diáriaS / 29/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840999
Portaria: 5112/2022 
objetivo: atendimento no Eac de São João de Pirabas. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: SÃo JoÃo 
dE PiraBaS/Pa Servidor: 5555914/ Marcio aNdrEY MUNiZ PriETo (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 25/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841008
Portaria: 5115/2022 
objetivo: dar apoio a Gerente regional nas supervisões administrativas 
nas unidades da adEPará sob jurisdição da regional de redenção.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa des-
tino: SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 54187010/ iZoMar dE JE-
SUS alVES caldaS (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 
25/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841070
Portaria: 5116/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municípios sob jurisdição des-
sa regional de redenção.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TUcUrUÍ/Pa destino: BrEU BraNco, GoiaNÉSia do Pará, Ja-
cUNdá/Pa Servidor: 5911933/ daNiEllE criSTiNa SilVa corrEia (aU-
Xiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 15/08/2022 a 18/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841076
Portaria: 5120/2022 
objetivo: ação educativa continuada no município de São Sebastião da Boa 
Vista.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:  cUrrali-
NHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 57192005/ 
caSSia EliaNE do P. Socorro dE SoUZa E SilVa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 1,5 diária / 18/08/2022 a 19/08/2022.ordenador:  
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841118
Portaria: 5119/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municípios.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: BrEU BraNco, 
GoiaNÉSia do Pará, JacUNdá/Pa Servidor: 5869552/ flaVio SilVa dE fi-
GUEirEdo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 15/08/2022 
a 18/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841112
Portaria: 5117/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municípios.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: BrEU BraNco, 
GoiaNÉSia do Pará, JacUNdá/Pa Servidor: 54187187/ MaciEl carValHo 
araUJo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 15/08/2022 
a 18/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841086

Portaria: 5118/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municípios.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo 
do araGUaia, SaNTa Maria daS BarrEiraS, SaNTaNa do araGUaia/
Pa Servidor: 55586116/ WalTEr WilSoN alEiXo ViToriNo (TÉcNico 
aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 29/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841103
Portaria: 5121/2022 
objetivo: ação educativa continuada no município de São Sebastião da 
Boa Vista.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cUrra-
liNHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 5939070/ 
arNaldo PaNToJa doS SaNToS filHo (aGENTE fiScal aGroPEcUá-
rio) / 1,5 diária / 18/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841129
Portaria: 5122/2022 
objetivo: dar apoio administrativo no escritório de atendimento na uni-
dade de Ponta de Pedras.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: PoNTa dE PEdraS/Pa Servidor: 57189761/ 
NElMa BarGaS doS SaNToS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diá-
riaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 841135
Portaria: 5123/2022 
objetivo: realizar busca de materiais de escritório, limpeza, pneus e outros 
para as UlSa’s e Eac’s da GrMaB e reunir-se com Gerências e diretorias 
para tratar de assuntos desta Gerência Regional. Justifico a solicitação devido a 
necessidade de deslocamento intermunicipal aliado aos pernoites e alimentação 
fora do domicílio do servidor.fundamento legal: lei 5.810/94 art.145/149.ori-
gem: MaraBá/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 5947978/ GEraldo TEoTÔNio 
PErEira JoTa (GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS/ 15/08/2022 a 17/08/2022. 
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841143
Portaria: 5124/2022 
objetivo: conduzir servidores para vistoria técnica em estabelecimentos 
processadores de derivados da Mandioca e Polpa de frutas.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETU-
Ba, acará, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57223370/ cElSo lUiZ rocHa dE 
JESUS (MoToriSTa) / 4,5  diáriaS / 16/08/2022 a 20/08/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 841155
Portaria: 5098/2022 
objetivo: realizar vistoria em estabelecimentos artesanais em processo de 
registro, para o alcance de metas do Programa Territórios Sustentáveis no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 54196692/ SUMaYa EMilia 
MarTiNS PaUliNo / (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 
a 26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840873
Portaria: 5099/2022 
objetivo: realizar treinamento de agente vacinador e reunião técnica com 
os servidores da adEPara nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa, SaNTarÉM NoVo/
Pa Servidor: 57223380/ GlaUcY doS SaNToS carrEira (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 25/08/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840879
Portaria: 5095/2022 
objetivo: realizar treinamento de agente vacinador e reunião técnica com 
os servidores da adEPara nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa, SaNTarÉM NoVo/
Pa Servidor: 57200257/ SaMYra alVES alBUQUErQUE dE liMa (MÉdico 
VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 22/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840852
Portaria: 5096/2022 
objetivo: realizar busca de inadimplentes referente a 1° etapa de campa-
nha de vacinação contra febre aftosa maio/2022 no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: ViSEU/
Pa Servidor: 55586148/ fraNciSco TEodoro daS cHaGaS oliVEira 
JUNior (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 15/08/2022 
a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840859
Portaria: 5097/2022 
objetivo: realizar na região da comunidade Manoel Baiano, vicinal dos 
Mineiros, Vila Nazaré, vicinal Tozetti, Vicinal Três Barracas e Vicinal chico 
Elias, a ação de Busca de inadimplentes referentes à etapa de vacinação 
contra febre aftosa de Maio de 2022 no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/Pa Servi-
dor: 55586097/ lUiS alBErTo SoUSa TorrES (TÉcNico aGrÍcola) / 
3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840865
Portaria: 5094/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/Pa desti-
no: BaGrE/Pa Servidor: 5942399/ iÊda rodriGUES da SilVa (aUXiliar 
dE caMPo) / 1,5 diária / 29/07/2022 a 30/07/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 840817
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Portaria: 5106/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização móvel na Pa 242 km 09 e BR 316 km 85.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: 
SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 54186897/ WilSoN roGErio ro-
driGUES doS SaNToS (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 30/08/2022 
a 31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840946
Portaria: 5108/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização móvel na Pa 127 km 05.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: SÃo do-
MiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 54186897/ WilSoN roGErio rodri-
GUES doS SaNToS (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 29/08/2022 a 
29/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840962
Portaria: 5103/2022 
objetivo: dar apoio no Escritorio de atendimento da Vila São José (Xin-
guara).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaPUcaia/
Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 5868203/ Joao cUSTodio dE liMa 
(TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840920
Portaria: 5102/2022 
objetivo: apoio administrativo na UlSa de rurópolis.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: JacarEacaNGa/Pa destino: rUrÓ-
PoliS/Pa Servidor: 57200968/lEaNdro coUTiNHo rodriGUES (TÉc-
Nico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840917
Portaria: 5100/2022 
objetivo: dar apoio em escritório da Vila lindoeste, cobrindo férias de servi-
dor no município. Estará cobrindo as férias da servidora para o retorno.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fÉliX do XiNGU/
Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5926141/ JoÃo orliaNo 
rodriGUES MacHado (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 15/08/2022 
a 20/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840901
Portaria: 5101/2022 
objetivo: realizar busca de inadimplentes da etapa de Maio/2022 no mu-
nicípio. Justifica-se o pedido de diária para o mesmo município de origem 
devido as propriedades serem localizadas em diferentes regiões e distantes 
da sede do município e as estradas serem de difícil acesso.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: áGUa aZUl do NorTE/Pa desti-
no: áGUa aZUl do NorTE/Pa Servidor: 57223484/ JailSoN PalMEira da 
SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 
a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840909
Portaria: 5105/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municípios.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo 
do araGUaia¸SaNTa Maria daS BarrEiraS, SaNTaNa do araGUaia/
Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da SilVa MarQUES (MÉdico 
VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 29/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840932
Portaria: 5104/2022 
objetivo: realizar fiscalização Volante.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MoJU/Pa destino: coNcÓrdia do Pará, TailÂN-
dia, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57189981/ lUÍS cÉSar acácio BarBoSa 
/ (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 
diáriaS / 15/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 840929
Portaria: 5126/2022 
objetivo: realizar a distribuição de material de consumo para a UlSa de 
Bom Jesus do Tocantins.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: roNdoN do Pará/Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/
Pa Servidor: 57225387/ fEliPE Baraldi SoBral (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 18/08/2022 a 
18/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841182
Portaria:5125/2022 
objetivo: realiza a averiguação e execução de ações administrativas e de 
campo nos municípios da Gerencia regional de abaetetuba.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: ca-
METá, oEiraS do Pará/Pa Servidor: 5948648/ MaNoEl PErEira car-
doSo (GErENTE rEGioNal) / 3,5 diáriaS / 17/08/2022 a 20/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841167
Portaria: 5127/2022 
objetivo: realizar a distribuição de material de consumo para o escritó-
rio de atendimento de abel figueiredo.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: aBEl fiGUEirE-
do/Pa Servidor: 57225387/ fEliPE Baraldi SoBral (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 19/08/2022 a 
19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841185
Portaria: 5129/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da soja em 03 proprieda-
des no municipio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
SaNTaNa do araGUaia/Pa destino: cUMarU do NorTE/Pa Servidor: 
5904374/ THiaGo JUNior fariaS coElHo (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 
diáriaS / 22/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841206

Portaria: 5130/2022 
objetivo: realizar fiscalização do Vazio Sanitário da Soja em áreas planta-
das com cultura na safra 2021/2022, nos municípios de Medicilândia e Se-
nador José Porfirio.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: 
BraSil NoVo/Pa destino: MEdicilÂNdia, SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa 
Servidor: 5897577/ PaUlo ViTor NoGUEira (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 
19/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 841202
Portaria: 5132/2022 
objetivo: realizar inspeção em 16 propriedades produtoras de cacau.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caMETá/Pa 
destino: MocaJUBa/Pa Servidor: 05654033/ aNToNilSoN PErEira dE 
lEao (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 16/08/2022 a 
20/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 841215
Portaria: 5133/2022 
objetivo: realizar fiscalização do Vazio Sanitário da Soja em áreas planta-
das com cultura na safra 2021/2022 nos municípios. fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: MEdicilÂNdia, 
SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa Servidor: 54186960/ PEdro PaUlo MaToS 
dE araUJo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 
19/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 841214
Portaria: 5131/2022 
objetivo: realizar Monitoramento da Mosca da carambola.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caMETá/Pa destino: li-
MoEiro do aJUrU/Pa Servidor: 05654033/ aNToNilSoN PErEira dE 
lEao (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 23/08/2022 a 
24/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 841210
Portaria: 5134/2022 
objetivo: Entrega de material vegetal de amostra para análise laboratorial 
e reunião com ddiV, a tratar da manutenção do Polo citrícola de capi-
tão Poço.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPiTÃo 
PoÇo/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 57201929/ PEdro JUlio PEdro-
Sa dE MiraNda (GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS / 17/08/2022 a 
19/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 841228
Portaria: 5128/2022 
objetivo: realizar atividades para emissão de GTV.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: acará, BaiÃo, coN-
cÓrdia do Pará, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 0021938/ NorMa SUEli ElEUTE-
rio TEiXEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 
a 26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 841196

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

Portaria de diÁria Nº 012/2022 – débora de souza Vieira 
Leandro onde se lê  “2,5 diárias(...) total r$ 593,45” , Leia-se “3,00 
diárias (...) total r$ 712,14”. Protocolo: 840714

Protocolo: 840832
errata de PUBLicaÇÃo

Portaria de diÁria Nº 61/2022
PUBLicaÇÃo No doe Nº 35.079, de 17/08/2022
ProtocoLo de PUBLicaÇÃo Nº 840424
oNde se LÊ: oBJETiVo: liberação de recurso para realização das ativi-
dades de aTEr conforme ProaTEr 2022;
Leia-se: oBJETiVo: aquisição de Grade em Metalon e Porta de Vidro para 
colocar na frente do prédio onde funciona o escritório da EMaTEr – Pa em 
Santo antônio do Tauá com o objetivo de proporcionar segurança do prédio.

Protocolo: 840793

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 062/2022: BENEfici-
ário: MaXiMiaNo JoSÉ coSTa BriTo; Matrícula: 5035910; função: 
Extensionista rural ii; ProGraMa: 1449;ProJETo-aTiVidadE: 8704; 
foNTE: 0101; oBJETiVo: aquisição de insumos agrícolas, para aduba-
ção das culturas implantadas no Espaço Modelo rural 2022; MUNicÍPio: 
castanhal; Elemento de despesa: 33903096= r$ 5.200,00. Prazo para 
aplicação do recurso: 30 dias após emissão ordem bancária;Prazo para 
Prestação de contas: 15 dias após período de aplicação.ordENador dE 
dESPESaS: oSValdo ViEira roMário.

Protocolo: 840794

diÁria
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 63 / 2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrETo ESTadUal 
Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962.oBJETiVo: ParTiciPar do TrEiNaMEN-
To dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS (PlaNilHaS BaSa) aGro PEcUárioS, 
MiNiSTradoS PEloS TÉcNicoS do BaNco da aMaZoNia, a SEr rEa-
liZado No MUNiciPio dE caPaNEMa No PEriodo dE 23 á 24.08.2022/
Nº dE diária(S) UMa diária E MEia/BENEficiário(a),fraNciSco dE 
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SoUSa  /cPf: 51619989204, /MaTricUla: 57189528/carGo oU fUN-
ÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii/a/ESloc.SaNTarEM NoVo /foNTE: 
0101006357/ElEMENTo dE dESPESa:33901414: r$237,38/Valor ToTal 
r$356,07/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 02 diaS / coMProVaÇÃo: 05 diaS / 
ordENador dE dESPESaS: alaN PÉrEclES aMaral doS SaNToS.

Protocolo: 840787
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 65 / 2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrETo ES-
TadUal Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962.oBJETiVo: ParTiciPar do 
TrEiNaMENTo dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS (PlaNilHaS BaSa) aGro 
PEcUárioS, MiNiSTradoS PEloS TÉcNicoS do BaNco da aMaZoNia, 
a SEr rEaliZado No MUNiciPio dE caPaNEMa No PEriodo dE 23 á 
24.08.2022/Nº dE diária(S) UMa diária E MEia/BENEficiário(a, Nad-
SoN SilVa oliVEira/cPf: 30068932200, /MaTricUla: 54196301/ 1; /
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii/a/ESloc. TracUaTEUa /
foNTE: 0101006357/ElEMENTo dE dESPESa:33901414: r$237,38/Va-
lor ToTal r$356,07/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 02 diaS / coMProVa-
ÇÃo: 05 diaS / ordENador dE dESPESaS: alaN PÉrEclES aMaral 
doS SaNToS.

Protocolo: 840789
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 66 / 2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrETo ES-
TadUal Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962.oBJETiVo: ParTiciPar do 
TrEiNaMENTo dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS (PlaNilHaS BaSa) aGro 
PEcUárioS, MiNiSTradoS PEloS TÉcNicoS do BaNco da aMaZoNia, 
a SEr rEaliZado No MUNiciPio dE caPaNEMa No PEriodo dE 23 á 
24.08.2022/Nº dE diária(S) UMa diária E MEia/BENEficiário(a), 
oSMar oliVEira filHo/cPf: 37723618204, /MaTricUla: 57212889 /
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i/a/ESloc. ViZEU /foNTE: 
0101006357/ElEMENTo dE dESPESa:33901414: r$237,38/Valor ToTal 
r$356,07/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 02 diaS / coMProVaÇÃo: 05 diaS / 
ordENador dE dESPESaS: alaN PÉrEclES aMaral doS SaNToS.

Protocolo: 840790
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 67 / 2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrETo ES-
TadUal Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962.oBJETiVo: ParTiciPar do 
TrEiNaMENTo dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS (PlaNilHaS BaSa) aGro 
PEcUárioS, MiNiSTradoS PEloS TÉcNicoS do BaNco da aMaZoNia, 
a SEr rEaliZado No MUNiciPio dE caPaNEMa No PEriodo dE 23 á 
24.08.2022/Nº dE diária(S) UMa diária E MEia/BENEficiário(a), aN-
ToNio corrEa da crUZ /cPf: 61502383268,, /MaTricUla: 57210175/ 
1 /carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii/a /ESloc.PriMaVEra 
/foNTE: 0101006357/ElEMENTo dE dESPESa:33901414: r$237,38/Va-
lor ToTal r$356,07/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 02 diaS / coMProVa-
ÇÃo: 05 diaS / ordENador dE dESPESaS: alaN PÉrEclES aMaral 
doS SaNToS.

Protocolo: 840791
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 61 / 2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrETo ES-
TadUal Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962.oBJETiVo: ParTiciPar do 
TrEiNaMENTo dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS (PlaNilHaS BaSa) aGro 
PEcUárioS, MiNiSTradoS PEloS TÉcNicoS do BaNco da aMaZoNia, 
a SEr rEaliZado No MUNiciPio dE caPaNEMa No PEriodo dE 23 á 
24.08.2022/Nº dE diária(S) UMa diária E MEia/BENEficiário(a), aN-
ToNio olYNTHo PErEira da rocHa /cPf: 57837457234 /MaTricUla: 
5810566/1; /carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i/a/ESloc. 
QUaTiPUrÚ /foNTE: 0101006357/ElEMENTo dE dESPESa:33901414: 
r$237,38/Valor ToTal r$356,07/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 02 diaS / 
coMProVaÇÃo: 05 diaS / ordENador dE dESPESaS: alaN PÉrEclES 
aMaral doS SaNToS.

Protocolo: 840784
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 62 / 2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrETo ES-
TadUal Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962.oBJETiVo: ParTiciPar do 
TrEiNaMENTo dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS (PlaNilHaS BaSa) aGro 
PEcUárioS, MiNiSTradoS PEloS TÉcNicoS do BaNco da aMaZo-
Nia, a SEr rEaliZado No MUNiciPio dE caPaNEMa No PEriodo dE 
23 á 24.08.2022/Nº dE diária(S) UMa diária E MEia/BENEficiário(a, 
PaUlo roBErTo SilVESTrE NUNES /cPf: 71297464249 /MaTricUla: 
3323722; /carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii/a/ESloc.
SaliNÓPoliS /foNTE: 0101006357/ElEMENTo dE dESPESa:33901414: 
r$237,38/Valor ToTal r$356,07/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 02 diaS / 
coMProVaÇÃo: 05 diaS / ordENador dE dESPESaS: alaN PÉrEclES 
aMaral doS SaNToS.

Protocolo: 840785
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 53 / 2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrETo ES-
TadUal Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962.oBJETiVo: ParTiciPar do 
TrEiNaMENTo dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS (PlaNilHaS BaSa) aGro 
PEcUárioS, MiNiSTradoS PEloS TÉcNicoS do BaNco da aMaZo-
Nia, a SEr rEaliZado No MUNiciPio dE caPaNEMa No PEriodo dE 
23 á 24.08.2022/Nº dE diária(S) UMa diária E MEia/BENEficiário(a)
MaUro MoNTEiro E MoNTEiro/cPf: 706.674.462-49/MaTricUla: 
57210811/1/carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i/a/ESloc. 
dE SÃo JoÃo dE PiraBaS/foNTE: 0101006357/ElEMENTo dE dESPE-
Sa:33901414: r$237,38/Valor ToTal r$356,07/ PraZo Para aPlica-
ÇÃo: 02 diaS / coMProVaÇÃo: 05 diaS / ordENador dE dESPESaS: 
alaN PÉrEclES aMaral doS SaNToS.

Protocolo: 840775

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 54 / 2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrETo ES-
TadUal Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962.oBJETiVo: ParTiciPar do 
TrEiNaMENTo dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS (PlaNilHaS BaSa) aGro 
PEcUárioS, MiNiSTradoS PEloS TÉcNicoS do BaNco da aMaZoNia, 
a SEr rEaliZado No MUNiciPio dE caPaNEMa No PEriodo dE 23 á 
24.08.2022/Nº dE diária(S) UMa diária E MEia/BENEficiário(a) lEo-
Nardo dEiVid foNSEca dE MiraNda/cPf: 80088678253 /MaTricUla: 
54196283/1/carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii/a/ESloc. 
dE BraGaNÇa/foNTE: 0101006357/ElEMENTo dE dESPESa:33901414: 
r$237,38/Valor ToTal r$356,07/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 02 diaS / 
coMProVaÇÃo: 05 diaS / ordENador dE dESPESaS: alaN PÉrEclES 
aMaral doS SaNToS.

Protocolo: 840777
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 55 / 2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrETo ESTadUal 
Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962.oBJETiVo: ParTiciPar do TrEiNaMEN-
To dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS (PlaNilHaS BaSa) aGro PEcUárioS, 
MiNiSTradoS PEloS TÉcNicoS do BaNco da aMaZoNia, a SEr rEali-
Zado No MUNiciPio dE caPaNEMa No PEriodo dE 23 á 24.08.2022/Nº 
dE diária(S) UMa diária E MEia/BENEficiário(a) THESSYo NYrlaNo  
alfoNSo doS SaNToS /cPf: : 69636230234 /MaTricUla: 54192395/
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii/a/ESloc. dE BraGaN-
Ça/foNTE: 0101006357/ElEMENTo dE dESPESa:33901414: r$237,38/
Valor ToTal r$356,07/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 02 diaS / coMPro-
VaÇÃo: 05 diaS / ordENador dE dESPESaS: alaN PÉrEclES aMaral 
doS SaNToS.

Protocolo: 840778
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 56 / 2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrETo ES-
TadUal Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962.oBJETiVo: ParTiciPar do 
TrEiNaMENTo dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS (PlaNilHaS BaSa) aGro 
PEcUárioS, MiNiSTradoS PEloS TÉcNicoS do BaNco da aMaZo-
Nia, a SEr rEaliZado No MUNiciPio dE caPaNEMa No PEriodo dE 
23 á 24.08.2022/Nº dE diária(S) UMa diária E MEia/BENEficiário(a) 
JoSE rodriGUES MarTiNS filHo /cPf: : 17511712215 /MaTricUla: 
3163261/carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i/a/ESloc.BoNi-
To /foNTE: 0101006357/ElEMENTo dE dESPESa:33901414: r$237,38/
Valor ToTal r$356,07/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 02 diaS / coMPro-
VaÇÃo: 05 diaS / ordENador dE dESPESaS: alaN PÉrEclES aMaral 
doS SaNToS.

Protocolo: 840779
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 58 / 2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrETo ESTadUal 
Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962.oBJETiVo: ParTiciPar do TrEiNaMEN-
To dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS (PlaNilHaS BaSa) aGro PEcUárioS, 
MiNiSTradoS PEloS TÉcNicoS do BaNco da aMaZoNia, a SEr rEali-
Zado No MUNiciPio dE caPaNEMa No PEriodo dE 23 á 24.08.2022/Nº 
dE diária(S) UMa diária E MEia/BENEficiário(a) PaTricia SUraMa 
PariSE Maia /cPf: 39985440200 : /MaTricUla: 57190046 /carGo oU 
fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i/a/ESloc. NoVa TiMBoTEUa /foNTE: 
0101006357/ElEMENTo dE dESPESa:33901414: r$237,38/Valor ToTal 
r$356,07/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 02 diaS / coMProVaÇÃo: 05 diaS / 
ordENador dE dESPESaS: alaN PÉrEclES aMaral doS SaNToS.

Protocolo: 840780
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 59 / 2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrETo ES-
TadUal Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962.oBJETiVo: ParTiciPar do 
TrEiNaMENTo dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS (PlaNilHaS BaSa) aGro 
PEcUárioS, MiNiSTradoS PEloS TÉcNicoS do BaNco da aMaZo-
Nia, a SEr rEaliZado No MUNiciPio dE caPaNEMa No PEriodo dE 
23 á 24.08.2022/Nº dE diária(S) UMa diária E MEia/BENEficiário(a) 
ValdENor rodriGUES dE oliVEira /cPf: 46030190253 /MaTricU-
la:54190937/2; /carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii/a/ES-
loc.oUrÉM /foNTE: 0101006357/ElEMENTo dE dESPESa:33901414: 
r$237,38/Valor ToTal r$356,07/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 02 diaS / 
coMProVaÇÃo: 05 diaS / ordENador dE dESPESaS: alaN PÉrEclES 
aMaral doS SaNToS.

Protocolo: 840781
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 60 / 2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrETo ES-
TadUal Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962.oBJETiVo: ParTiciPar do 
TrEiNaMENTo dE ElaBoraÇÃo dE ProJEToS (PlaNilHaS BaSa) aGro 
PEcUárioS, MiNiSTradoS PEloS TÉcNicoS do BaNco da aMaZoNia, 
a SEr rEaliZado No MUNiciPio dE caPaNEMa No PEriodo dE 23 á 
24.08.2022/Nº dE diária(S) UMa diária E MEia/BENEficiário(a) THo-
MaZ WElliGToN NaSciMENTo da SilVa /cPf: 76931250272 /MaTricU-
la: 57210947/ 1; /carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii/a/ES-
loc.PEiXE Boi /foNTE: 0101006357/ElEMENTo dE dESPESa:33901414: 
r$237,38/Valor ToTal r$356,07/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 02 diaS / 
coMProVaÇÃo: 05 diaS / ordENador dE dESPESaS: alaN PÉrEclES 
aMaral doS SaNToS.

Protocolo: 840782



40  diário oficial Nº 35.080 Quinta-feira, 18 DE AGOSTO DE 2022

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1852/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa, 17 de aGosto de 2022.
a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019 e,
coNSidEraNdo-SE o disposto nos arts. 199, 204 e 205 da lei Estadual 
nº. 5.810/94;
coNSidEraNdo-SE que nos autos do PaE n.º 2022/1012749 já constam 
elementos suficientemente informativos aptos a indicar autoria e materia-
lidade de suposta irregularidade funcional cometida por servidor, sendo, 
portanto, dispensável a fase de análise ou investigação preliminar, antece-
dente ao exame do juízo de admissibilidade do caso;
coNSidEraNdo-SE as razões e motivos expostos no despacho n.º 
129/2022-GaB/corrEG, o qual deliberou acerca do juízo de admissibilida-
de diante o caso apresentado.
rESolVE :
art. 1º. designar os servidores iSraEl PErEira doS SaNToS, Mat. nº. 
57175266/1, Téc. em Gestão de agropecuária; Márcia Maria caMPoS, 
Mat. n.º 57196267/1, Téc. em Gestão Pública; e, roBErTa GoNÇalVES 
PErEira iKEda, Mat. n.º 57175644/1, Téc. em Gestão de Meio ambiente; 
para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de Processo 
administrativo disciplinar, visando à apuração de eventuais responsabili-
dades administrativas descritas no bojo do PaE supracitado.
art. 2º. Estabelecer prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos tra-
balhos da referida comissão.
art. 3º. designar os servidores lEidiaNE PErEira dE oliVEira, Mat. nº. 
57193087/1, Téc. em Gestão Pública e o servidor EricK HENriQUE dE 
carValHo, Mat. nº. 5905954/1, assistente administrativo, para atuarem 
como membros SUPlENTES do referido colegiado, substituindo quaisquer 
membros titulares, em caso justificado de eventual impedimento, afasta-
mento, suspeição ou falta.
art. 4º. a Presidência do presente apuratório será substituída pelo mem-
bro designado como Secretário, nas suas eventuais faltas ou afastamentos 
temporários, sendo convocado um suplente a fim de garantir-se o quórum 
necessário a regular execução do procedimento respectivo.
art. 5º. determinar que, todos os documentos já juntados nos autos cons-
tituam como peças de instrução do presente apuratório, sem prejuízo das 
demais que forem carreadas.
art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 841299

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: lETicia dE SoUSa BorGES
MaTrÍcUla: 6113159
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Estatística
a coNTar dE 17/08/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrati-
va e financeira

Protocolo: 841121

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 01814/2022-dGaF/GaB/seMas, de 11/08/2022.
Nome: SilVaNa PErEira dE MElo
Matrícula: 3215067/2
cargo: agente administrativo
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 2ª parcela do triênio 15/02/2014 a 14/02/2017
Período de Gozo: 05/09/2022 a 01/10/2022
Processo: 2022/569002
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841207

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01833/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 421, de 05 de abril de 2021 
- GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos no Processo - PaE n° 2022/977663;

rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria N° 01282/2021 - GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.668 de 12 de agosto de 2021, a fiscal Titular do Contrato 
n° 052/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa aMaZoN 
iNforMáTica lTda, a servidora HErcÍlia MElo MoNTEiro coSTa, 
matrícula nº 5907179/2 pelo servidor cESar aUGUSTo roMÃo dE SoUSa, 
matrícula n° 57216659/3, a contar da data de publicação desta Portaria.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 840783

coNtrato
.

coNtrato: 058/2022 – seMas/Pa
Pregão eletrônico 06/2021 – sePLad/Pa
ata de registro de Preços 14/2022 – SEPlad/Pa
Processo PaE 2022/619797
objeto: Prestação de serviços de locação de veículos automotores terres-
tres, sem motorista, para atender em todo território estadual (15 veículos 
tipo passeio)
Valor Total: r$ 540.720,00
Vigência: 16/08/2022 a 15/08/2024
assinatura: 16/08/2022
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 
0116006355; Elemento 339033; P i 4120008338c; ação 183703.
contratado: cS BraSil froTaS S.a (cNPJ 27.595.780/0001-16)
Endereço: av. Saraiva, 400, sl 08, Vila cintra, cEP 08.745-900, fone (11) 
2377-8068, licitacao.frotas@csfrotas.com.br, Mogi das cruzes/SP
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 841367
coNtrato: 054/2022 - seMas/Pa
Pregão eletrônico 014/2022 – seMas/Pa
Processo PaE 2022/105824
objeto: fornecimento de suprimentos de informática, para atender neces-
sidades internas da Administração Estadual (16 racks de videoconferência)
Valor Total: r$ 15.968,00
Vigência: 09/08/2022 a 08/08/2023
assinatura: 09/08/2022
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 0116; 
Elemento 339030, 449052; P i 4120008338c, 4120008338E; ação 183714.
contratado: ViNiciUS cHaVES doS SaNToS (cNPJ 05.207.424/0001-45)
Endereço: Qi 33 Bloco a, Sala 212, Ed Senador. Pedro Teixeira, Bairro: 
Guara ii, cEP: 71.065-330, fone (61) 3568-9392 / 3568-6427, vcs.ven-
das@hotmail.com, Brasília/ df
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 841262

diÁria
.

Portaria Nº 1572/2022 - GaB/seMas 20 de JULHo de 2022.
objetivo: Participar do curso de alta formação de Gestores.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: fortaleza/cE
Servidores:
- 6403657 – lUciaNa dE alMEida BorGES – Secretária de diretoria - 
28/08 a 02/09/2022 - 5/½ diárias
- 57197215/ 1 - JoSE lUiZ SoUZa rodriGUES – 
Técnico em Gestão pública - 28/08 a 02/09/2022 - 5/½ diárias
- 5914585/ 5 - lilia Marcia raMoS rEiS -diretora - 28/08 a 06/09/2022 - 5/½ diárias
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 830350
Portaria Nº 1829/2022 - GaB/seMas 16 de aGosto de 2022.
objetivo: Proceder vistoria técnica prévia para licenciamento em PMfS.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira, Portel e Ponta de Pedras/Pa.
Período: 23/08 a 26/08/2022 – 03 e ½ diária.
Servidores:
- 57234850/ 1 – roBErTa PirES MENdES dE alBUQUErQUE- 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57175268/ 1 – SToNE cESar caValcaNTE da coSTa- 
(Técnico em Gestão de infraestrutura)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 840316
Portaria Nº 1830/2022 - GaB/seMas 16 de aGosto de 2022.
objetivo: como complementação, referente a PorTaria Nº 0947/2022-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
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destino: Novo Progresso/Pa, itaituba/Pa, Tucuruí/Pa, rurópolis/Pa e altamira/Pa
Período: 04/06 a 05/06/2022 – 02 diárias.
Servidor:
- 5920378-2 - aNdErSoN HaGE oda - (Motorista)
ordENadora: lÍlia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 840382
Portaria Nº 1835/2022 - GaB/seMas 16 de aGosto de 2022.
objetivo: como complementação, referente a PorTaria Nº 1710/2022-GaB/
SEMaS de 03/08/2022, publicada no doE nº 35.068 do dia 04/08/2022.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 12/08/2022 – 1,0 diária.
Servidores:
- 5965823/ 1 - BrUNo dE alMEida da SilVa – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5963689/ 1 - carloS HENriQUE SaraiVa diaS – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5965824/ 1 - fláVia cardoSo NaZarÉ – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 840536
Portaria Nº 1818/2022 - GaB/seMas 12 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar da 6ª reunião ordinária da coNarEdd+.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 28/08 a 29/08/2022 – 01 e ½ diária
Servidor:
- 5945727/1 - JoSE MaUro dE liMa o’ dE alMEida - 
(Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 840847
Portaria Nº 1840/2022 - GaB/seMas 17 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar cobertura jornalística.
origem: Belém/Pa.
destino: Bujaru/Pa.
Período: 12/08/2022 – ½ diária.
Servidor:
- 5958996/ 1 - daNiEl liMa PaNToJa doS aNJoS – 
(Secretário de Gabinete)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 840892

FÉrias
.

Portaria Nº 1819/2022 - dGaF/GaB/seMas
coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias das férias regulamentares, ao servidor 
criSTiaNo da SilVa rocHa, matricula 57212539/2, ocupante do cargo 
de Técnico de Gestão de Meio ambiente, no período de 18/07/2022 a 
15/08/20222, referente exercício 2019/2020, interrompidas através da 
PorTaria Nº 1606/2022–dGaf/GaB/SEMaS, publicada no doE nº 35.057 
de 26/07/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841117
Portaria Nº 1795/2022 -dGaF/GaB/seMas
Excluir da PorTaria Nº 1430/2022-dGaf/GaB/SEMaS de 04/07/2022, 
publicada no doE nº 35.036 de 06/07/2022, por necessidade de serviço 
o gozo das férias regulamentares da servidora laYSE PErEira faVacHo 
da rocHa, matrícula nº 5954872/1, ocupante da função de Técnico em 
Gestão de Meio ambiente, lotada na coordenadoria de ordenamento e 
descentralização da Gestão ambiental - coMaN, tornando sem efeito o 
período de 16/08/2022 a 14/09/2022, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841125
Portaria Nº 1807/2022-dGaF/GaB/seMas
i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar do dia 11/07/2022 
o gozo de férias do servidor JorGE clEY SilVa doS SaNToS, matricula 
nº 5892201/2, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, lotado 
na Unidade regional de altamira, concedido através da PorTaria Nº 
811/2022-dGaf/GaB/SEMaS de 03/05/2022, publicada no doE nº 34.961 
de 06/05/2022, referente exercício 2021/2022, restando 17(dezessete) 
dias a serem usufruídas em data oportuna.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841009
Portaria Nº 1794/2022-dGaF/GaB/seMas
i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar de 18/07/2022 
o gozo de férias do servidor GEoVaN PaES dE SoUZa, matricula nº 
97571453/ 2, referente ao exercício 2021/2022, concedida através da 
PorTaria Nº 1145/2022 -Gaf/GaB/SEMaS de 06/06/2022, publicado no 
doE 34.998 de 07/06/2022, restando 15(quinze) dias a serem usufruídas 
em data oportuna.
Belém, 11 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841041

Portaria Nº 1808/2022-dGaF/GaB/seMas
i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar do dia 21/06/2022 
o gozo de férias da servidora THaiS BorGES dE oliVEira coHEN, 
matricula nº 57201738/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotada na diretoria de Planejamento Estratégico e Projetos corporativos 
- dPc, concedido através da PorTaria Nº 811/2022-dGaf/GaB/SEMaS 
de 03/05/2022, publicada no doE nº 34.961 de 06/05/2022, referente 
exercício 2019/2020, restando 29(vinte e nove) dias a serem usufruídas 
em data oportuna.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841034
Portaria Nº 1788/2022 -dGaF/GaB/seMas
Excluir da PorTaria Nº 1145/2022-dGaf/GaB/SEMaS de 06/06/2022, 
publicada no doE nº 34.998 de 07/06/2022, por necessidade de serviço o 
gozo das férias regulamentares da servidora EVaNdra PriScilla SoUZa 
da SilVa VilacoErT, matrícula nº 57213744/2, ocupante da função 
de assistente de infraestrutura, lotada na diretoria de Planejamento 
Estratégico e Projetos corporativos - dPc, tornando sem efeito o período 
de 04/07/2022 a 02/08/2022, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841132
Portaria Nº 1821/2022-dGaF/GaB/seMas
i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 18/07/2022 
o gozo de férias da servidora ValdEcY doS aNJoS da SilVa, matrícula 
nº 57215253/ 1, ocupante do cargo Gerente, lotado na Unidade regional 
de Santarém, concedida através da PorTaria Nº 1430/2022 -dGaf/
GaB/SEMaS de 04/07/2022, publicada no doE 35.036 de 06/07/2022, 
referente ao exercício 2021/2022.
ii - coNcEdEr 15 (quinze) dias restante das férias regulamentares a servi-
dora ValdEcY doS aNJoS da SilVa, mat. 57215253/1, para serem gozadas 
no período de 13/03/2023 a 27/03/2023.referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841141
Portaria Nº 1823/2022-dGaF/GaB/seMas
i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 18/07/2022 o 
gozo de férias do servidor Marcio TadEU doS SaNToS BriTo, matrícula 
nº 57174375/ 2, ocupante da função de auxiliar operacional, lotado 
na Unidade regional de Santarém, concedida através da PorTaria Nº 
1145/2022 -dGaf/GaB/SEMaS de 06/06/2022, publicada no doE 34.998 
de 07/06/2022, referente ao exercício 2020/2021.
ii - coNcEdEr 15 (quinze) dias restante das férias regulamentares do ser-
vidor Marcio TadEU doS SaNToS BriTo, mat. 57174375/ 2, para serem 
gozadas no período de 02/01/2023 a 16/01/2023, referente ao exercício 
2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841136

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1779/2022-dGaF/GaB/seMas
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
12/09/2022 a 22/09/2022 para 01/09/2022 a 10/09/2022 da servidora 
MilZa SErrÃo dE oliVEira, id. funcional nº 57195188/4, ocupante 
do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Gestão administrativa e 
financeira, concedida através PorTaria Nº 102/2022 - dGaf/GaB/SEMaS 
de 02/02/2022, publicada no doE nº 34.854 de 03/02/2022, referente ao 
exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841113
Portaria Nº 1780/2022-dGaF/GaB/seMas
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
08/09/2022 a 22/09/2022 para 07/11/2022 a 21/11/2022 da servidora 
ciNTHYa KarEN aSSUNcao do roSario dUarTE, id. funcional nº 
5951679/1, ocupante da função de Técnico em Gestão de Meio ambiente, 
lotada na Gerência de Projetos de comércio e Serviços - GEcoS, concedida 
através PorTaria Nº 594/2022 - dGaf/GaB/SEMaS de 04/04/2022, publicada 
no doE nº 34.923 de 06/04/2022, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841108
Portaria Nº 1812/2022-dGaF/GaB/seMas
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
01/08/2022 a 30/08/2022 para 01/08/2022 a 15/08/2022 e 05/12/2022 
a 19/12/2022 do servidor JorGE HENriQUE VilaS BoaS dE aMoriM, id. 
funcional nº 5232678/2, ocupante da função de Técnico em Gestão Pública, 
lotado na coordenadoria de fiscalização ambiental, concedida através 
PorTaria Nº 1430/2022 - dGaf/GaB/SEMaS de 04/07/2022, publicada 
no doE nº 35.037 de 07/07/2022, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841078
Portaria Nº 1781/2022-dGaF/GaB/seMas
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
08/09/2022 a 07/10/2022 para 19/09/2022 a 18/10/2022 da servidora 
TaMirES NaYara rEiS doS SaNToS, id. funcional nº 5955052/1, 
ocupante da função de assistente administrativo, lotada na Unidade 
regional de Paragominas, concedida através PorTaria Nº 1684/2022 
- dGaf/GaB/SEMaS de 29/07/2022, publicada no doE nº 35.066 de 
03/08/2022, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841082
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Portaria Nº 1803/2022-dGaF/GaB/seMas
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
01/08/2022 a 15/08/2022 para 08/08/2022 a 22/08/2022 do servidor 
fEliPE MEirElES TEoBaldo, id. funcional nº 5954867/1, ocupante da 
função de Técnico em Gestão de Meio ambiente, lotado na Gerência de 
Transporte e obras civis, concedida através PorTaria Nº 1430/2022 
- dGaf/GaB/SEMaS de 04/07/2022, publicada no doE nº 35.037 de 
07/07/2022, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 841063

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1857/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/991668 UrE-alT-SEMaS;
rESolVE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 1757/2022 GaB-SEMaS de 08/08/2022, 
publicada no doE Nº 35.075 do dia 11/08/2022, que concedeu diárias para 
os servidores citados na referida portaria.
Belém, 17 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 841251

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica s/N 2022
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico (Pae) Nº.: 2022/776254.
ParTES: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SE-
MaS e cirad – centre de coopération internationale En recherche agro-
nomique Pour le développement.
ENDEREÇO DA PARTE: Rua Scheffer 42, 75116. Paris, França.
oBJETo: Esforço conjunto dos partícipes na concepção e implementação 
da Política de atuação integrada Territórios Sustentáveis (Pai-TS), segun-
do pilar do Programa amazônia agora do Estado do Pará. a colaboração 
entre os partícipes contemplará quatro etapas, detalhadas no Plano de 
Trabalho em anexo do presente ACT: (i) diagnósticos, (ii) definição de me-
todologias, (iii) acompanhamentos e (iv) avaliações. Para que os partícipes 
possam seguir nessas quatro etapas de forma eficiente, a colaboração será 
articulada em três eixos: (i) de construção de conhecimento, (ii) de ações 
territoriais e (iii) de cooperação institucional.
VIGÊNCIA: INICIO: 18/08/2022 │ TÉRMINO: 18/08/2026, prorrogável, 
consoante cláusula Sétima.
Valor: r$ 0,00 (inexistente).
daTa da aSSiNaTUra: 24/06/2022.
aSSiNaNTES: José Mauro de lima o’de almeida, pela SEMaS; Elisabeth 
claverie de Saint Martin, pelo cirad.
coMiSSÃo GESTora da ParcEria: Emanuel lucas Pereira lima; diana 
da Silva castro, pela SEMaS; rené Poccard-chapuis, pelo cirad, nos ter-
mos da lei.

Protocolo: 841044

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

a Presidente do instituto de desenvolvimento Florestal e da Bio-
diversidade do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo 
Decreto Estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 
33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adjudicação 
efetuada pela pregoeira no bojo do Pregão Eletrônico n° 07.2022-idE-
flor-Bio (Processo nº 2021/930840) contratação de pessoa jurídica espe-
cializada na execução de serviços de demarcação dos limites e sinalização 
dos acessos da floresta pública estadual destinada para implantação de um 
centro de treinamento florestal, no município de Juruti, Estado do Pará, 
reservada pelo Decreto Estadual nº105/2011, conforme especificação no 
anexo i – Termo de referência do Edital. decide homologar o aludido cer-
tame, efetuado sob o critério Menor Preço por lote Único, em favor da 
seguinte licitante vencedora relacionada em epígrafe abaixo:
1-Empresa GEo7 ENGENHaria aMBiENTal E florESTal lTda, cNPJ 
27.222.609/0001-61, pelo critério de Menor Preço por lote Único, valor 
total r$ 183.387,00
Valor Global: r$ 183.387,00
data da Homologação: 11/08/2022
ordenadora de despesa
Karla lessa Bengtson
rosiane andrade Terra
Pregoeira

Protocolo: 841057

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

Portaria
.

Portaria Nº 028/2022 – FisP 
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de 
Segurança Pública - fiSP, designada através da PorTaria Nº 1.015/2022-
ccG, de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 03.08.2022 e 
rESolUÇÃo nº 002/2022-fiSP, de 03.08.2022, publicada no doE nº 
35.068 em 04.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: ProcESSo nº 2022/375610, referente a ToMada dE 
PrEÇoS 006/2022 - FISP, que gerou o CONTRATO nº 25/2022 - FISP, fir-
mado entre este fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica - 
fiSP e a empresa aTiTUdE coNSTrUTora EirEli - EPP, para execução 
de obra especializada de coNSTrUÇÃo da dElEGacia dE PolÍcia dE 
SALVATERRA / PA, com a finalidade de atender as necessidades da POLÍ-
cia ciVil do ESTado do Pará;
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores: rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES 
- Mf: 3159264; dENYS HErlYN PENEdo BESSa - Mf: 57233585; fEr-
NaNdo lUiS MoraES da cÂMara - Mf: 55590300 e MarcEl alMEida dE 
oliVEira - Mf: 54180452/2, para como PrESidENTE e MEMBroS, res-
pectivamente, atuarem como fiScaiS, do coNTraTo supramencionado, 
junto a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, visando ao efetivo cumpri-
mento 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, antes 
do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as medidas 
competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 17 de agosto de 2022
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesa do fiSP

Protocolo: 841043
Portaria n.º 093/2022 - GaB/seGUP
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, Sr. UalaME 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo: o contrato administrativo Nº 09/2022-SEGUP/fESPdS/
Pa; celebrado com a empresa faBrica d’arMi PiETro BErETTa S.P.a, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.516.470/0001-97, oriundos do Processo 
nº 2022/214260, através do fUNdo ESTadUal dE SEGUraNÇa PÚBli-
ca/fESPdS e decorrente da adesão a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
015/2021-cPl/PMPa oriundo do PrEGÃo ElETrÔNico Para rEGiSTro 
dE PrEÇoS – PlaNEJaMENTo Nº 001/2019-cPl/PMPa , cujo o objeto é a 
aquisição de Pistolas Semiautomáticas calibre .40 S&W com acessórios e 
peças de reposição, para atender as necessidades do projeto apresentado 
pela Policia Militar do Pará, conforme especificações e condições estabele-
cidas no Termo de referência - Tr/SEGUP/fESPdS.
coNSidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93 e a 
instrução Normativa n° 02/2019 da aGE;
RESOLVE: Nomear, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato Ad-
ministrativo Nº 09/2022-SEGUP/fESPdS/Pa, os servidores abaixo relacionados:
- MaJ QoPM faUSTiNo JoSÉ alVES da SilVa, Matrícula funcio-
nal:541956332, - Presidente;
-MaJ QoPM EdSoN MElo dE caSTro, Matrícula funcional 541945581 , - Membro;
- 2° SGT QPMP Márcio JoSÉ loBaTo cardoSo, Matrícula funcional 
57014301 - Membro;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém -Pa, 17 de agosto de 2022
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará

Protocolo: 841381
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 1.484/2022-saGa Belém, 16 de agosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: atestado Médico.
rESolVE: conceder 03(três) dias de licença Saúde à servidora raiZa 
cardoSo doS SaNToS, Mf nº 5964134/1, assistente administrativo, no 
período de 04.08.2022 a 06.08.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 840815
Portaria N° 1.485/2022-saGa Belém, 16 de agosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: atestado Médico.
rESolVE: conceder 07(sete) dias de licença Saúde à servidora raiZa 
cardoSo doS SaNToS, Mf nº 5964134/1, assistente administrativo, no 
período de 09.08.2022 a 15.08.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 840816

errata
.

Portaria Nº 088/2022/crH-GaB de 09.08.2022, publicada no 
doe Nº 35.076 de 12.08.2022.
onde se lê: designar o servidor TEN cEl QoPM aNdrÉ icaSSaTTi QUEi-
roZ, Matricula nº 5817889-5
Leia-se: designar o servidor TEN cEl QoPM aNdrÉ icaSSaTTi QUEiroZ, 
Matricula nº 5817889-1

Protocolo: 840960
errata da Portaria Nº 071/2022 – GaB sec, PUBLicada eM 
doe Nº 34.994, publicada em 03.06.2022
oNde LÊ: art. 2°. os documentos serão assinados em conjunto pelos servi-
dores PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa e adriaNNE coSTa liMa, poden-
do ser considerada qualquer combinação dentre os nomes acima descritos;
Leia-se: art. 2°. os documentos serão assinados em conjunto pelos servido-
res PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa e adriaNNE coSTa alVES, podendo 
ser considerada qualquer combinação dentre os nomes acima descritos;
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 841211

coNtrato
.

coNtrato Nº 04/2022/ccV/seGUP/Pa
Processo eletrônico nº 2022/195213
Exercicio: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 01/2022/ccV/SEGUP/Pa.
objeto: aquisição de fuzil de assalto calibre 5.56x45mm, com vistas a “forta-
lecer e modernizar o Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa Social 
(SiEdS) do Estado do Pará”, oriundo do Convênio nº 921532/2021, firmado en-
tre Secretaria de Segurança Pública e defesa Social do Estado do Pará - SEGUP/
Pa e Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - SEGEN/MJ.
data de assinatura: 17/08/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico n° 196/2022/coNJUr/SEGUP/Pa.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Global: r$ 635.416,16 (Seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos 
e dezesseis reais e dezesseis centavos).
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamen-
to das ações integradas de Segurança Pública Natureza - 449052 fon-
te - 0106 e 6101.
contratada: TaUrUS arMaS S/a.
cNPJ: 92.781.335/0001-02.
Endereço: av. São Borja, Nº 2181, distrito industrial - Prédio a, São leo-
poldo/rS, cEP: 93.035-411.
representantes da Empresa: ricardo Medeiros Theisen e Marcelo Bervian.
ordenador da despesa: Paulo roberto dos Santos lima - Secretário adjun-
to de Gestão administrativa/SEGUP-Pa

Protocolo: 840988

coNtrato adMiNistratiVo Nº 010/2022-seGUP/FesPds/Pa
Processo: 2020/102092
Exercício: 2022
origem: decorre do Pregão Eletronico nº 009/2022-SEGUP/fESPdS/Pa
objeto: à contratação de Escola de aviação civil, homologada pela agên-
cia Nacional de aviação civil (aNac), com fulcro de ministrar: 12 (doze) 
cursos teóricos, 12 (doze) cursos práticos de Piloto Privado de Helicóptero 
- PPH e 05 (cinco) cursos teóricos, 5 (cinco) cursos práticos de Vôo por 
instrumento (ifr), para servidores públicos efetivos no cargo, provenien-
tes das forças do sistema de segurança pública do Estado do Pará: Policia 
Militar, corpo de Bombeiros e Policia civil, de acordo com as condições e 
especificações técnicas constantes no Termo de Referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 164/2022-coNJUr
data da assinatura: 16/08/2022
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato do 
contrato no Diário Oficial do Estado do Pará.
Valor Global: r$ 1.324.232,00 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, 
duzentos e trinta e dois reais)
Programação orçamentária: fonte: 0177 (Tesouro), 0377 (recurso Próprio 
- Superávit); Programa de Trabalho: 06181150289400000; 
Natureza de despesa: 339039.
contratada: Scoda aEroNáUTica lTda
cNPJ: 02.134.334/0001-83
Endereço: Estrada Municipal IPN 020, km 0, S/N, Cidade: Ipeúna/SP, 
cEP 13537-000
ordenador: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 841200

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 12/2022 - FisP.
oBJETo: Prorrogação do prazo de entrega de 400 (quatrocentas) unidades 
de scanner alta performace, referente ao contrato nº 12/2022 - FISP, fica 
prorrogado por mais 25 (vinte e cinco) dias, a contar de 30/06/2022 à 
24/07/2022, o prazo de entrega de 240 (duzentos e quarenta) unidades. 
fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 30/06/2022 (ou 
seja, até 29/08/2022), o prazo de entrega de 160 (cento e sessenta) uni-
dades. daTa da aSSiNaTUra: 16/08/2022 - rENaTa GUrGEl SaNToS 
BorGES - dirETora E ordENadora dE dESPESa do fUNdo dE iN-
VESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica/fiSP - ciNTHia Maria PiMENTEl 
PiEroN- EMPrESa crEaTEcH coMÉrcio E SolUÇÕES corPoraTiVaS 
EirElli - ME.

Protocolo: 840823

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

tomada de Preço nº 001/2022-cPL/FesPds.
o fundo Estadual de Segurança Pública - fESPdS, através de sua Presi-
dente da cPl, comunica que promoverá licitação, na modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de Empresa 
de Engenharia para Execução de Quadras Poliespostivas para atender ao 
corpo de Bombeiros do Estado do Pará.
data da abertura: 02/09/2022; Hora da abertura: 10h. Endereço: av Julio 
cesar, nº 3000, Bairro: Val de cães, Belém/Pa, cep. 68447-000, auditório 
do comando geral do corpo de Bombeiros do Estado do Pará.
oBS: o presente Edital encontra-se disponível no seguinte endereço ele-
trônico: www.compraspara.pa.gov.br e na Secretaria de Segurança Pública 
e defesa Social, rua arcipreste Manoel Teodoro, nº 305, Bairro: Batis-
ta campos, Belém/Pa - cEP: 66.023-700, horário das 09:00 as 15:00, 
podendo ser solicitado através do e-mail: fespsegup@gmail.com Maiores 
informações: (91) 3184-2521.
 Belém-Pa, 16 de agosto de 2022.
Thays do S failache Soares
Presidente - cPl/fESPdS

Protocolo: 841100

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de cLassiFicaÇÃo da toMada 
de PreÇos Nº 07/2022-FisP

a comissão Permanente de licitações do fundo de investimento de Se-
gurança Pública-fiSP/SEGUP após reunião e análise da documentação 
de propostas das empresas participantes da TP 07/2022-fiSP, cujo obje-
to é a oBra dE rEforMa da dElEGacia da Policia ciVil dE afUá/
Pa, resolve tornar público o resultado do referido julgamento, com base 
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na avaliação técnica e sua conclusão, a comissão, à unanimidade dEci-
dE considerar CLASSIFICADAS em definitivo e em ordem crescente de va-
lores as seguintes empresas: Em PriMEiro lugar a empresa B&M coNS-
TrUTora, com o valor global de r$783.072,09 (setecentos e oitenta e três 
mil, setenta e dois reais e nove centavos); em SEGUNdo lugar, a empresa 
EQUaTorial ENGENHaria EirEli com o valor global de r$ 798.997,31 
(setecentos e noventa e oito mil, novecentos e nove e sete reais e trinta e 
um centavos). a empresa PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES Ei-
rEli, conforme parecer técnico do setor de engenharia da PcPa apresenta 
proposta irregular, sendo assim, foi desclassificada do certame. Consoan-
te a decisão acima expendida pela Comissão, fica declarada VENcEdo-
RA DESTA LICITAÇÃO a empresa abaixo identificada, classificada em pri-
meiro lugar após análise técnica das propostas B&M coNSTrUTora, com 
o valor global de r$783.072,09 (setecentos e oitenta e três mil, setenta 
e dois reais e nove centavos). Permanecem os autos franqueados para 
vistas aos licitantes interessados, ficando assim notificadas as empresas 
do julgamento acima. No prazo legal a contar desta publicação, queren-
do, poderão apresentar recurso administrativo, correndo igual prazo para 
eventuais contrarrazões.
a comissão
Belém, 17 de agosto de 2022

Protocolo: 841339

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
a diretora do fundo de investimento de Segurança Pública do Estado do Pará 
- fiSP, após análise dos autos do processo licitatório nº 2022/935977 na 
modalidade ToMada dE PrEÇo nº 01/2020-fiSP, que tem como objeto a 
oBra dE rEforMa E adEQUaÇÃo da dElEGacia dE PolÍcia dE XiN-
GUara/Pa, resolve: adJUdicar E HoMoloGar o objeto desta licitação 
em favor da empresa: coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda - EPP, cNPJ sob 
o nº 18.409.353/0001-05, no valor de r$ 1.375.529,71 (Um milhão tre-
zentos e setenta e cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e setenta e um 
centavo). dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES/diretora e ordenadora 
de despesa do fiSP.

Protocolo: 841040

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1467/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/985553
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 14.08 à 02.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 20(vinte) de alimentação e 19(dezenove) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM aTila SoUSa da SilVa crUZ, Mf: 54195438
SGT PM daViSoN MaciEl doS rEiS, Mf: 54195580
cB PM MarcoS aNTÔNio HolaNda MariNHEiro, Mf: 57222513
cB PM VEriNG da SilVa fariaS, Mf: 4220320
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1468/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/985686
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 14.08 à 02.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 19 ½ (dezenove e meia)
SErVidor (ES): SHirlENE da SilVa MacHado, Mf: 5692946
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1469/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/992082
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTa Maria do Para/Pa
PErÍodo: 30.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): SGT BM aNdErSoN BarBoSa rodriGUES, Mf: 
57173449-1
cB PM MarcUS ViNiciUS da SilVa, Mf: 57222448
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1470/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/995380
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraSÍlia/df
PErÍodo: 11 à 16.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor (ES): MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 585918-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1472/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1019273
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ÓBidoS E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 13 à 21.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 ½ (oito e meia)
SErVidor (ES): NilSoN NEVES SilVa, Mf: 5886724
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1473/2022 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 1429/2022-SaGa de 
01.08.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de SaNTarÉM/Pa,” B”, a serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/990899
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 25 à 31.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 06(seis) de pousada
SErVidor (ES): MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS, Mf: 57174093
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 840831

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1487/2022-saGa Belém, 16 de agosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/1031321, e memorando. 
nº 19/2022 cEof-SEGUP, de 12.08.2022.
coNSidEraNdo: a Portaria nº1391/2022-SaGa, de 25.07.2021, publica-
da no doE nº 35.058, de 27.07.2022, que concedeu 30 (trinta) dias de fé-
rias à servidora aMaZoNiNa rEiS E SilVa, Técnico adm. finanças, Mf nº 
3152847/1, 2019/2020, no período de 01.09 a 30.09.2022.
r E S o l V E:
Retificar o período de gozo de férias da servidora AMAZONINA REIS E SIL-
Va, Técnico adm. finanças, Mf nº 3152847/1, 2019/2020, do período de 
01.09 a 30.09.2022, para 19.09 a 18.10.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 840822
Portaria Nº 1486/2022-saGa Belém, 16 de agosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/1031321, e memorando. 
nº 19/2022 cEof-SEGUP, de 12.08.2022.
coNSidEraNdo: a Portaria nº1171/2022-SaGa, de 04.07.2022, publica-
da no doE nº 35.034, de 05.07.2022, que concedeu 30 (trinta) dias de 
férias à servidora SiMoNi MarlY fErrEira lEÃo da SilVa, Gerente de 
contabilidade e Prestação de contas, Mf nº 5897891, 2021/2022, no perí-
odo de 15.08 a 13.09.2022.
r E S o l V E:
Retificar o período de gozo de férias da servidora SIMONI MARLY FERREIRA 
lEÃo da SilVa, Gerente de contabilidade e Prestação de contas, Mf nº 
5897891, 2021/2022, do período de 15.08 a 13.09.2022, para 17.08 a 
15.09.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 840820
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 2625/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8°, inciso Viii, da lei com-
plementar Estadual nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 
374/2022-corcME, de 12 de agosto de 2022, que anexa a certidão de 
Trânsito em Julgado administrativo, em que o Presidente da corcME, cer-
tifica que a Decisão Administrativa referente ao Processo Administrativo 
Disciplinar Simplificado de Portaria nº 042/2018-CORCME, transitou em 
julgado na administração pública militar em 30 de maio de 2022, com a 
publicação no Boletim Geral nº 102, de 30 Mai 2022, a qual indica a pu-
nição de licENciaMENTo a BEM da diSciPliNa ao al cfP PM rG 40883 
adriaNo cESar PaNToJa coSTa (PaE Nº 2022/1032390);
rESolVE:
art. 1º licENciar a BEM da diSciPliNa da Polícia Militar do Pará, o al 
cfP PM rG 40883 adriaNo cESar PaNToJa coSTa, cPf Nº 876.211.342-
91, por decisão administrativa referente ao Processo administrativo disci-
plinar Simplificado de Portaria nº 042/2018-CORCME.
art. 2º EXclUir da folha de pagamento o al cfP PM rG 40883 adriaNo 
cESar PaNToJa coSTa, providencie o departamento Geral de Pessoal da 
PMPa.
art. 3º determinar ao comandante do centro de formação e aperfeiço-
amento de Praças da PMPa, o recolhimento de sua cédula de identidade 
funcional para fins de imediato encaminhamento ao Departamento Geral 
de Pessoal da PMPa.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa,17 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 841075

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº 051/2022-ccc/PMPa; eXercÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto é a aquisi-
ção de materiais odontológicos para a odontoclínica da PMPa; no valor 
total de r$ 2.619,00 (dois mil seiscentos e dezenove reais); data da 
assinatura: 17/08/2022; ViGÊNcia: 17/08/2022 a 16/08/2023; a dES-
PESa coM ESTE coNTraTo ocorrErá: Programa: 1502– Segurança 
pública; ação: Projeto/atividade 26/8277 – assistencia aos agentes de 
Segurança Publica; Natureza da despesa: 3.3.90.30 – Material de con-
sumo; Plano interno: 1050008277c; fonte do recurso: 0101(recursos 
Próprio); Empresa: roSilENE ToNaTTo SPaZZiNi - EPP; inscrita no cNPJ 
n° 07.045.994/0001-01; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 841146
coNtrato adMiNistratiVo nº 049/2022-ccc/PMPa; eXercÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisição de 
materiais odontológicos para odontoclínica da Polícia Militar do Pará; no va-
lor total de r$ 67.850,56 (sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais 
e cinquenta e seis centavos); data da assinatura: 17/08/2022; ViGÊNcia: 
17/08/2022 a 16/08/2023; a dESPESa coM ESTE coNTraTo ocorrErá: 
Programa: 1502– Segurança Pública; ação: (Projeto/atividade) 26/8277 
– assistência aos agentes de Segurança Pública; Natureza de despesa: 
3.3.90.30 – Material de consumo; Plano interno: 1050008277c; fonte do 
recurso: 0101(recurso Próprio); Empresa: P G liMa coM EirEli - EPP; 
cNPJ: 23.493.764/0001-61; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – cEl QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 841232
coNtrato adMiNistratiVo nº 048/2022-ccc/PMPa; eXercÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisição 
de materiais odontológicos para odontoclinica da Polícia Militar do Pará; no 
valor total de r$ 59.961,48 (cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta 
e um reais e quarenta e oito centavos); data da assinatura: 17/08/2022; 
ViGÊNcia: 17/08/2022 a 16/08/2023; a dESPESa coM ESTE coNTraTo 
ocorrErá: Programa: 1502– Segurança Pública; ação: (Projeto/ativida-
de) 26/8277 – assistência aos agentes de Segurança Pública; Natureza de 
despesa: 3.3.90.30 – Material de consumo; Plano interno: 1050008277c; 
fonte do recurso: 0101(recurso Próprio); Empresa: aHcor coMErcio 
dE ProdUToS odoNTolÓGicoS lTda; cNPJ: 37.556.213/0001-04; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 841224

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico Nº 026/2022 – cPl/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar do 
Pará. objeto: “Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 
de empresa para prestação de serviço de coffEE BrEaK E BrUNcH para 
atender aos eventos da PMPa, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no Edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 30/08/2022, às 10h00min (horário de Brasí-

lia). local: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se 
encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras . Belém-Pa, 17 de agosto de 2022. GiSElY MoraES dE carVa-
lHo – MaJ QoPM rG 30354 - PrEGoEira

Protocolo: 840907

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 18/2022 – dl/PMPa – PaE n° 689459 cujo o objeto é a 
“escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Equipamentos 
de informática (impressora, leitor Biométrico, Scanner, lanterna, lupa) 
para serem empregados na Subseção de Identificação (SSI) do Departa-
mento Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará” e considerando o dis-
posto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 combinado com o 
art. 13º, inc. V do decreto Estadual nº 534/20, lei complementar federal 
nº 123/06, lei Estadual nº 8.417/16, subsidiariamente da lei federal nº 
8.666/93.
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pela Pregoeira da PMPa, designada 
através da Portaria nº 01/2022 – dl/PMPa, de 26 de julho de 2022, pu-
blicada no doE Nº 35.060, de 28 de agosto de 2022, que adjudicou as 
propostas de preço apresentadas pelas empresas:

iteM oBJeto VaLor raZÃo sociaL/cNPJ

02 lEiTor dE BioMETria (TorrE) r$ 4.900,00 cMK aUToMaÇÃo coMErcial lTda
cNPJ: 22.416.068/0002-70

03 ScaNNEr dE MESa r$ 50.500,00 ViNiciUS cHaVES doS SaNToS lTda
cNPJ: 05.207.424/0001-45

04 laNTErNa UlTraViolETa r$ 2.979,90 BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa
cNPJ: 35.088.443/0001-60

05 lUPa daTiloScÓPica Para iMPrESSÃo 
diGiTal r$ 5.635,57 i c dE SoUSa coMÉrcio E SErViÇoS

cNPJ: 40.359.757/0001-90

02- declarar dESErTo o item 06 em razão de não apresentação de propos-
tas para o item em questão.
03 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos da 
PMPA, a fim de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e 
emissão das respectivas notas de empenho.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém/Pa, 17 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 841375

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria nº 739/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido JErEMiaS PErEira 
dE MaToS, 2º TEN PM, Mf 4219634/2, do efetivo do (a) 20ª ciPM/MUaNá: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 841161

diÁria
.

Portaria Nº4540/22/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: 01 a 02/08/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Jadiel alves de 
lima; cPf: 374.609.352-04; Valor: r$ 263,76. cB PM david rodrigues 
Magalhães; cPf: 847.109.262-04; Valor: r$ 253,20. Sd PM Paulo roberto 
Batista Silva; cPf: 945.986.142-34; Valor: r$ 253,20. Sd PM carlos Victor 
Silva Santos; cPf: 006.822.702-70; 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 Nº4541/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; desti-
no: curralinho-Pa; Período: 19 a 22/08/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Jose lucival cardoso 
Maciel; cPf: 784.410.212-87; Valor: r$ 886,20. cB PM leandro Garcia Pa-
checo; cPf: 723.991.712-68; Valor: r$ 886,20. Sd PM ruan Vitor Tavares 
Uchoa da Silva; cPf: 010.783.232-16; Valor: r$ 886,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4543/22/di/dF – objetivo: atender chamado de justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 08 a 11/08/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM ricardo Moreira 
da costa dutra; cPf: 006.427.941-38; Valor: r$ 886,20. cB PM Magno 
Gley rezende dos Santos; cPf:519.364.102-49;Valor:r$ 886,20. cB PM 
filipe costa carvalho; cPf: 973.066.652-00; Valor: r$ 886,20. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4544/22/di/dF – objetivo: curso de Monitor de Equita-
ção; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; Período: 03/09 a 03/10/2022; Quantidade 
de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidores: SGT PM ronal-
do Pinheiro Moura; cPf: 679.147.562-53; Valor: r$ 11.869,20. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4545/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 08 a 09/08/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: caP PM carlos alex Vali-
no figueiredo; cPf: 867.038.032-34; Valor: r$ 290,14. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4546/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; desti-
no: rondon do Pará-Pa; Período: 12 a 22/08/2022; Quantidade de diárias: 
10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM andrezza Paz de 
araújo Paiva; cPf: 699.003.882-91; Valor: r$ 2.637,60. Sd PM rodrigo 
cardoso da Silva; cPf: 051.917.353-82; Valor: r$ 2.532,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4547/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Marabá-Pa; Período: 09 a 11/08/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidores: caP PM carlos alberto da Silva; 
cPf: 569.472.322-87; Valor: r$ 725,35. cB PM Elivaldo Pereira ribeiro; 
cPf: 773.753.272-20; Valor: r$ 633,00. Sd PM Glenda cristina assun-
ção farias; cPf: 016.188.322-20; Valor: r$ 633,00. Sd PM Gabriel danilo 
Silva Matos; cPf: 905.648.202-53 ; Valor: r$ 633,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4548/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Breves-Pa; Período: 15 a 31/08/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 16 de pousada; Servidores: SGT PM rogério Soares Pereira; 
cPf: 727.732.192-87 ; Valor: r$ 4.088,28. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4549/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; 
destino: Santarém Novo-Pa; Período: 09/08/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM remildo Emidio campos carrera; 
cPf: 431.755.462-34; Valor: r$ 131,88. SGT PM José Maria da costa co-
elho; cPf: 331.466.592-04; Valor: r$ 131,88. cB PM Widmardson Muniz 
cabral; cPf: 011.353.463-99; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4550/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Juruti-Pa; Período: 27/07 a 01/08/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN cEl PM flavio anto-
nio Pires Maciel; cPf: 593.525.902-87 ; Valor: r$ 1.582,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4551/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-
Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; Período: 17 a 19/08/2022; Quan-
tidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM 
reinaldo da Silva Nazaré; cPf: 511.492.732-91; Valor: r$ 261,12. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4552/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 26/07/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: Sd PM cláudia feitosa lobo da Silva; cPf: 
794.559.302-00; Valor: r$ 85,72. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4553/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bre-
ves-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 01 a 03/08/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Vanderli 
Pinheiro Macedo; cPf: 658.330.582-87; Valor: r$ 659,40. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4554/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ana-
jás-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 26 a 29/07/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM Tiago lima 
costa; cPf: 837.351.272-15; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4555/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bre-
ves-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 01 a 03/08/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM félix 
da Silva lima; cPf: 148.380.442-91; Valor: r$ 659,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4556/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 05 a 07/07/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM claudio 
Soares Borges; cPf: 303.246.882-53; Valor: r$ 348,16. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4557/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 29 a 30/06/2022; Quantidade de diá-
rias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: caP PM Jairo chagas 
do Nascimento filho; cPf: 002.687.412-12; Valor: r$ 435,21. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4558/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Porto de Moz-Pa; Período: 28/06/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: TEN PM Jose coelho lourenço Junior; cPf: 
807.303.372-00; Valor: r$ 141,11. SGT PM Manoel francinaldo dos Santos 
filho; cPf: 783.854.312-68; Valor: r$ 131,88. SGT PM robby rodrigues 
da Silva; cPf: 003.270.722-37; Valor: r$ 131,88. SGT PM Paulo Henrique 
de oliveira Pinto; cPf: 764.036.452-34; Valor: r$ 131,88. SGT PM Manoel 
da Silva E Silva; cPf: 696.834.412-20; Valor: r$ 131,88. TEN PM carlos 
lemos de frança; cPf: 000.222.342-25; Valor: r$ 126,60. cB PM Elissan-
dro Vieira de lima; cPf: 917.774.702-00; Valor: r$ 126,60. cB PM Gilson 
leitão da Silva; cPf: 000.077.932-60; Valor: r$ 126,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4559/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 09 a 11/08/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo cardoso de 
Jesus; cPf: 392.080.012-53; Valor: r$ 659,40. SGT PM leandro Nova-
es Santos; cPf: 851.136.972-49 ; Valor: r$ 659,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4560/22/di/dF – objetivo: curso de comunicação So-
cial E Media Training; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salvador-Ba; Período: 14/08 a 13/09/2022; 
Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidores: 
TEN PM luciana aparecida cabral coêlho Mazzé; cPf: 976.068.632-53; 
Valor: r$ 12.871,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4561/22/di/dF – objetivo: curso de altos Estudos de 
Política E Estratégia caEPE; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; Período: 13/08 a 12/09/2022; 
Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidores: cEl PM 
carlos dória Santos; cPf: 509.058.992-53 ; Valor: r$ 14.981,40. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4562/22/di/dF – objetivo: ii curso de Negociação Poli-
cial 2022; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Manaus-aM; Período: 11/08 a 10/09/2022; Quantidade de diárias: 
30 de alimentação e 30 de indenização de transporte Servidores: TEN PM Elianne 
dergan de lima; cPf: 870.394.782-34; Valor: r$ 8.967,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4563/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Marabá-Pa; Período: 10 a 12/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Marcus Vinicius cruz 
Monteiro; cPf: 329.477.982-87; Valor: r$ 527,52. SGT PM ivan Souza da 
Silva; cPf: 595.454.702-59; Valor: r$ 527,52. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4564/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte ale-
gre-Pa; destino: Prainha-Pa; Período: 01 a 03/08/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM dilson 
rodrigues dos Santos; cPf: 324.141.292-04 ; Valor: r$ 527,52. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4565/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Melgaço-
Pa; destino: Portel-Pa; Período: 17 a 18/08/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM agenor Brabo de 
Souza; cPf: 440.174.302-44 ; Valor: r$ 263,76. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 841133
Portaria Nº4580/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Melgaço-
Pa; destino: Portel-Pa; Período: 12 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM reginaldo Silva 
de freitas; cPf: 371.129.292-53 ; Valor: r$ 263,76. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4581/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Santarém-Pa; Período: 13 a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Jose Teodorico ferreira; 



diário oficial Nº 35.080   47Quinta-feira, 18 DE AGOSTO DE 2022

cPf: 218.117.412-15; Valor: r$ 659,40. cB PM clenilson Peniche Galisa; 
cPf: 763.393.942-72; Valor: r$ 633,00. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4582/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Breves-Pa; Período: 27 a 29/07/2022; Quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Bruna Kuroki Gonçalves; 
cPf: 903.671.032-49; Valor: r$ 423,33. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4583/22/di/dF – objetivo: curso de operações Na Sel-
va; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Manaus-Pa; Período: 29/07 a 28/08/2022; Quantidade de 
diárias: 30 de alimentação, 30 de pousada e 30 indenizações de trasporte; 
Servidores: SGT PM Manoel reginaldo ramos Batista; cPf: 790.166.692-
72; Valor: r$ 14.401,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4584/22/di/dF – objetivo: curso de instrutor de Edu-
cação fisica; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Be-
lém-Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; Período: 26/07 a 25/08/2022; Quantidade 
de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidores: TEN PM Marcus 
Vinicius costa da Silveira; cPf: 847.484.862-87; Valor: r$ 12.871,20. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4585/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: reden-
ção-Pa; destino: Marituba-Pa; Período: 29/08 a 01/09/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: caP PM rob-
son farias Vicente; cPf: 818.191.612-34; Valor: r$ 712,14. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4586/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. adesão do Pará 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 
12 a 16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de 
pousada; Servidores: SGT PM Nicomedes alves de araújo Junior ; cPf: 
392.458.532-68; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Gimerson cesar dias de Sou-
za; cPf: 936.438.452-00; Valor: r$ 1.012,80. cB PM reinaldo lira cordei-
ro; cPf: 896.596.862-34; Valor: r$ 1.012,80 . ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4587/22/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: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousa-
da; Servidores: SGT PM Simone Gouvêa de Souza; cPf: 259.478.692-68; 
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.
Portaria Nº4588/22/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; Servido-
res: TEN PM Wagner Miranda Vasconcelos; cPf: 980.789.252-04; Valor: 
r$ 928,40. SGT PM luciano calandrini de azevedo; cPf: 483.395.802-
30; Valor: r$ 696,32. cB PM João alexandre de deus Nascimento; cPf: 
847.331.282-15; 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 Nº4589/22/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; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM 
amanda lopes Mota; cPf: 808.680.882-34; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM dimi-
try Jose franscisco; cPf: 064.362.574-70; 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.
     

Protocolo: 841220
Portaria Nº4566/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananin-
deua-Pa; destino: Baião-Pa; Período: 22 a 27/07/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: Sd PM carlos rafael de Vascon-
celos Salgado; cPf: 999.180.722-53; 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 Nº4567/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; desti-
no: curralinho-Pa; Período: 29/07 a 01/08/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM alair Brito do 
Nascimento; cPf: 708.568.182-91; Valor: r$923,16. cB PM renan Vieira 
Gibson; cPf: 527.841.422-72; Valor: r$886,20. Sd PM dionildo lacerda 
Borges; cPf: 914.691.202-91; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4568/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bre-
ves-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 08 a 10/08/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Vanderli 
Pinheiro Macedo; cPf: 658.330.582-87; Valor: r$527,52. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4569/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Pa-
rauapebas-Pa; destino: Tailândia-Pa; Período: 18 a 20/07/2022; Quanti-
dade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM 
charles costa Madeiro; cPf: 32.914.852-20; Valor: r$506,40. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4570/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Parauapebas-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 22 a 23/07/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM flávio lucas Mene-
zes; cPf: 399.474.322-20; Valor: r$395,64. cB PM rodrigo Mendonça da 
costa; cPf: 720.144.312-72; Valor: r$379,64. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4571/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: Quatipuru-Pa; Período: 10 a 11/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: SD PM Erick Heliaquim Cavalcanti 
de albuquerque; cPf: 098.762.134-31 ; 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 Nº4572/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: Salinópolis-Pa; Período: 22 a 25/07/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM carlos Eduardo 
oliveira Bandeira; cPf: 701.570.732-20; Valor: r$791,28. cB PM Victor 
Henrique Silva da oliveira; cPf: 905.774.692-15; Valor: r$759,60. Sd PM 
ana carolina cunha Gama; cPf: 528.279.502-78; Valor: r$759,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4573/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 30/06 a 03/07/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Eduardo ales-
sandro Guedes; cPf: 576.782.192-53; Valor: r$791,28. cB PM cristiano 
dias Barbosa; cPf: 015.127.882-28; 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 Nº4574/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Gurupá-
Pa; destino: Breves-Pa; Período: 17 a 19/08/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM Everson alho da 
Silva; cPf: 999.991.612-00; Valor: r$633,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4575/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Sali-
nópolis-Pa; destino: Marituba-Pa; Período: 19/07/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM adilson da Silva Teixeira; 
cPf: 576.579.392-49; Valor: r$87,04. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4576/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 20/07/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação ; Servidores: cB PM Wellington da Silva Braga; cPf: 
022.385.483-27; Valor: r$126,60. Sd PM Marlinson leonardo Marques 
corrêa; cPf: 015.260.152-00; Valor: r$126,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4577/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: afuá-Pa; Período: 26/07 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 10 de pousada; Servidores: cB PM crinson Potiguara 
de Souza; cPf: 885.949.552-00; 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 Nº4578/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
rondon do Pará-Pa; Período: 21 a 31/07/2022; Quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 10 de pousada; Servidores: cB PM renan Pablo Portilho 
de almeida fonseca; cPf: 736.382.001-59; Valor: r$2.532,00. cB PM da-
nilo Porfirio Alves Ferreira; CPF: 012.478.961-70 ; Valor: R$2.532,00. OR-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4579/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Por-
tel-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 31/08 a 03/09/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM anderson 
carlos Vale do Nascimento; cPf: 739.963.352-53; Valor: r$791,28. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 841250
Portaria Nº4611/22/di/dF – objetivo: Participar do curso de 
instrutor de Equitação; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; Período: 06/08 a 
05/09/2022; 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. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 841321
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oUtras MatÉrias
.

1° terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 008/2021. 
OBJETO: “Ajuste do valor do auxílio financeiro nos termos previstos na 
alínea ‘i’, do item 3.2.2. ‘compete à Prefeitura Municipal de Tailândia’ do 
acordo de cooperação Técnica nº 008/2021 – PMPa x Prefeitura de Tailân-
dia/Pa, conforme lei Estadual nº 9.500, de 28 de março de 2022”. aSSi-
NaTUra: 17/08/2022. ParTES: PolÍcia MiliTar do Pará - cEl QoPM 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante Geral da PMPa; 
PrEf. dE TailÂNdia/Pa – PaUlo liBErTE JaSPEr – Prefeito Municipal de 
Tailândia/Pa.

Protocolo: 841337
eXtrato do terMo de aJUstes de coNtas (tac) 

Nº 003/2022 – sscsd/dGec
o presente Tac objetiva quitar o valor devido pela Polícia Militar do Pará 
aos docentes contratados para ministrarem instrução no curso de Habi-
litação de Oficiais – CHO/2018, Polo Marituba, conforme evidenciado em 
Processo administrativo de reconhecimento de dívida, instaurado median-
te Portaria nº 021/2019 – dal 01/PMPa, tendo caráter de acordo extraju-
dicial, com escopo de formalizar o reconhecimento da despesa e realizar 
a quitação plena de todos os débitos desta corporação junto aos docentes 
abaixo relacionados, no valor final de R$ 16.820,00 (dezesseis mil, oito-
centos e vinte reais):

Nº cPF NoMe disciPLiNa VaLor

1 605.479.952-53 claYdSoN clEY liMa fErNaNdES 1 – TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar. r$ 600,00

2 128.275.412-20 HElENa lÚcia daMaScENo 
fErrEira

1 – adM. E fiNaNÇaS PÚBlicaS.
2- GEorrEfErENciaMENTo E GEo-

ProcESSaMENTo.
r$ 2.700,00

3 900.399.982-15 raiMUNdo MoZEr SaNToS da 
SilVa 1 – dirEiTo ProcESSUal PENal. r$ 2.100,00

4 008.042.352-36 JÚlio cESar dioGENES aNdradE 1 – ordEM UNida.
2 – iNSTrUÇÃo MiliTar BáSica. r$ 4.200,00

5 094.055.502-68 JoÃo fraNciSco Garcia rEiS

1 – rEdaÇÃo oficial.
2 – ProcESSo dEciSÓrio.

3 – METodoloGia do ENSiNo E 
aPrENdiZaGEM.

r$ 4.160,00

6 391.562.142-00 carloS alEXaNdrE da crUZ 
carValHo

1 – GESTÃo dE iNforMaÇÃo.
2 – TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E 

coMUNicaÇÃo.
r$ 1.260,00

7 597.219.362-00 alBiNÉSio da SilVa dUarTE 1 – oPEraÇÕES PoliciaiS EM árEa 
dE SElVa. r$ 1.800,00

ToTal r$ 16.820,00

registre-se, publique-se e cumpra-se.
icoaraci-Pa, 17 de agosto de 2022.
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra – cEl QoPM
cHEfE do dEParTaMENTo GEral dE adMiNiSTraÇÃo

Protocolo: 841204

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°105/2022-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor VallÉrio alMEida fErrEira da SilVa, TEN 
cEl QoPM rG 12864, cPf 583.860.842-00, Mf 56750491, contribuinte 
do faSPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 
339039 (serv. Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 17 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 841058

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

errata
errata
Publicado no Diário Oficial n° 34.915, de 31/03/2022
Protocolo: 778697
5° TErMo adiTiVo ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo N° 003/2017
oNde se LÊ: Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023
Leia-se: Vigência: 01/04/2022 a 31/08/2022

Protocolo: 841358

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
contrato n°003/2017 - TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
Objeto: Modificações de condições contratuais ao 5° termo aditivo ao Con-
trato administrativo n 003/2017 - TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
data da assinatura: 16/08/2022
contratada: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 841316

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria

Portaria Nº 296 de 08 de aGosto de 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação 
peculiar;
considerando a nomeação do referido militar na Polícia civil do Estado do 
Pará no dia 30 de junho de 2022, de acordo com o decreto de 30 de junho 
de 2022, publicado no Diário Oficial n° 35.029 de 30 de junho de 2022;
considerando o que preceitua o art. 98, inciso V e art. 120, § 2º, inciso i e 
art. 121 da lei Estadual nº 5.251/1985, alterada pela lei nº 9.387, de 16 
de dezembro de 2021;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/294375;
considerando a portaria nº 268, de 25 de julho de 2022, publicada no Bo-
letim Geral nº 141, de 27 de julho de 2022;
considerando o Termo de Posse na Polícia civil do Estado do Pará no dia 
27 de julho de 2022, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/980142, resolve:
Art. 1º Licenciar ex-officio das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, a contar de 27 de julho de 2022, o cB BM EdSoN JÚNior da SilVa 
riBEiro, Mf 57189221-1, rG 3284256, filho de Edson Valente ribeiro e 
Maria do Perpetuo Socorro da Silva ribeiro, o militar é licenciado no com-
portamento BoM.
art. 2º determinar ao comandante, chefe ou diretor imediato, que reco-
lha a cédula de identidade do Ex-Bombeiro militar, bem como materiais e 
equipamentos de uso restrito da corporação e encaminhe à diretoria de 
Pessoal do cBMPa.
art. 3º revogar a portaria nº 268, de 25 de julho de 2022, publicada no 
Boletim Geral nº 141, de 27 de julho de 2022.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 27 de julho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 841255
Portaria Nº 297 de 08 de aGosto de 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
considerando a nomeação do referido militar na Polícia civil do Estado do 
Pará no dia 30 de junho de 2022, de acordo com o decreto de 30 de junho 
de 2022, publicado no Diário Oficial n° 35.029 de 30 de junho de 2022;
considerando o que preceitua o art. 98, inciso V e art. 120, § 2º, inciso i e 
art. 121 da lei Estadual nº 5.251/1985, alterada pela lei nº 9.387, de 16 
de dezembro de 2021;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/294375;
considerando a portaria nº 142, de 13 de abril de 2022, publicada no Bo-
letim Geral nº 141, de 27 de julho de 2022;
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considerando o Termo de Posse na Polícia civil do Estado do Pará no dia 
28 de julho de 2022, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/980142, resolve:
Art. 1º Licenciar ex-officio das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, a contar de 27 de julho de 2022, o cB BM JoÃo PaUlo BriTo dE 
ESPÍNdola, Mf 57190137-1, rG 3869186, filho de Joaquim Silva de Es-
píndola e antônia Brito de Espíndola, o militar é licenciado no comporta-
mento ÓTiMo.
art. 2º determinar ao comandante, chefe ou diretor imediato, que reco-
lha a cédula de identidade do Ex-Bombeiro militar, bem como materiais e 
equipamentos de uso restrito da corporação e encaminhe à diretoria de 
Pessoal do cBMPa.
art. 3º revogar a portaria nº 142, de 13 de abril de 2022, publicada no 
Boletim Geral nº 141, de 27 de julho de 2022.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 27 de julho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 841260
Portaria Nº 298 de 08 de aGosto de 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
considerando a nomeação do referido militar na Polícia civil do Estado do 
Pará no dia 30 de junho de 2022, de acordo com o decreto de 30 de junho 
de 2022, publicado no Diário Oficial nº 35.029, de 30 de junho de 2022;
considerando o que preceitua o art. 98, inciso V e art. 120, § 2º, inciso i e 
art. 121 da lei Estadual nº 5.251/1985, alterada pela lei nº 9.387, de 16 
de dezembro de 2021;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/294375;
considerando a portaria nº 141, de 13 de abril de 2022, publicada no Bo-
letim Geral nº 141, de 27 de julho de 2022;
considerando o Termo de Posse na Polícia civil do Estado do Pará no dia 
28 de julho de 2022, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/980142, resolve:
Art. 1º Licenciar ex-officio das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, a contar de 27 de julho de 2022, o cB BM ricardo aUGUSTo Maia 
roSa, Mf 57218377-1, rG 3618173, filho de cecílio Pinto rosa e rosely 
dos Prazeres Maia, o militar é licenciado no comportamento ÓTiMo.
art. 2º determinar ao comandante, chefe ou diretor imediato, que reco-
lha a cédula de identidade do Ex-Bombeiro militar, bem como materiais e 
equipamentos de uso restrito da corporação e encaminhe à diretoria de 
Pessoal do cBMPa.
art. 3º revogar a portaria nº 141, de 13 de abril de 2022, publicada no 
Boletim Geral nº 141, de 27 de julho de 2022.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 27 de julho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 841272
Portaria Nº 295 de 08 de aGosto de 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
considerando a nomeação da referida militar na Polícia civil do Estado do 
Pará no dia 30 de junho de 2022, de acordo com o decreto de 30 de junho 
de 2022, publicado no Diário Oficial n° 35.029 de 30 de junho de 2022;
considerando o que preceitua o art. 98, inciso V e art. 120, § 2º, inciso i e 
art. 121 da lei Estadual nº 5.251/1985, alterada pela lei nº 9.387, de 16 
de dezembro de 2021;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/294375;
considerando a portaria nº 139, de 13 de abril de 2022, publicada no Bo-
letim Geral nº 141, de 27 de julho de 2022;
considerando o Termo de Posse na Polícia civil do Estado do Pará no dia 
27 de julho de 2022, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/980142, resolve:
Art. 1º Licenciar ex-officio das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, a contar de 27 de julho de 2022, a Sd BM MarTHa fErrEira MoN-
TEiro, Mf 5932513-1, rG 3205987, filha de roberto cezar oliveira Monteiro 
e delma ferreira Monteiro, a militar é licenciada no comportamento BoM.
art. 2º determinar ao comandante, chefe ou diretor imediato, que reco-
lha a cédula de identidade da Ex-Bombeira militar, bem como materiais e 
equipamentos de uso restrito da corporação e encaminhe à diretoria de 
Pessoal do cBMPa.
art. 3º revogar a portaria nº 139, de 13 de abril de 2022, publicada no 
Boletim Geral nº 141, de 27 de julho de 2022.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 27 de julho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 841253

Portaria Nº 299 de 08 de aGosto de 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
considerando a nomeação do referido militar na Polícia civil do Estado do 
Pará no dia 30 de junho de 2022, de acordo com o decreto de 30 de junho 
de 2022, publicado no Diário Oficial nº 35.029 de 30 de junho de 2022;
considerando o que preceitua o art. 98, inciso V e art. 120, § 2º, inciso i e 
art. 121 da lei Estadual nº 5.251/1985, alterada pela lei nº 9.387, de 16 
de dezembro de 2021;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/294375;
considerando a portaria nº 274, de 27 de julho de 2022, publicada no Bo-
letim Geral nº 146, de 04 de agosto de 2022;
considerando o Termo de Posse na Polícia civil do Estado do Pará no dia 28 
de julho de 2022, conforme processo gerado através do Processo adminis-
trativo Eletrônico PaE nº 2022/980142, resolve:
Art. 1º Licenciar ex-officio das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, a contar de 27 de julho de 2022, o Sd BM fEliPE MElo dE frEiTaS 
Mf 5932257-1, rG 140989002, filho de Paulo ribas de freitas e rose-
mayre Elias de Melo, o militar é licenciado no comportamento BoM.
art. 2º determinar ao comandante, chefe ou diretor imediato, que reco-
lha a cédula de identidade do Ex-Bombeiro militar, bem como materiais e 
equipamentos de uso restrito da corporação e encaminhe à diretoria de 
Pessoal do cBMPa.
art. 3º revogar a portaria nº 274, de 27 de julho de 2022, publicada no 
Boletim Geral nº 146, de 04 de agosto de 2022.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 27 de julho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 841285
Portaria Nº 300 de 08 de aGosto de 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
considerando a nomeação do referido militar na Polícia civil do Estado do 
Pará no dia 30 de junho de 2022, de acordo com o decreto de 30 de junho 
de 2022, publicado no Diário Oficial n° 35.029 de 30 de junho de 2022;
considerando o que preceitua o art. 98, inciso V e art. 120, § 2º, inciso i e 
art. 121 da lei Estadual nº 5.251/1985, alterada pela lei nº 9.387, de 16 
de dezembro de 2021;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/294375;
considerando a portaria nº 267, de 25 de julho de 2022, publicada no Bo-
letim Geral nº 141, de 27 de julho de 2022;
considerando o Termo de Posse na Polícia civil do Estado do Pará no dia 
28 de julho de 2022, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/980142, resolve:
Art. 1º Licenciar ex-officio das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, a contar de 27 de julho de 2022, o Sd BM KlEBSoN JoaQUiM Mari-
NHo da SilVa, Mf 5932439-2, rG 6416845, filho de Joaquim domingos 
Marinho da Silva e raimunda conceição Marinho da Silva, o militar é licen-
ciado no comportamento BoM.
art. 2º determinar ao comandante, chefe ou diretor imediato, que reco-
lha a cédula de identidade do Ex-Bombeiro militar, bem como materiais e 
equipamentos de uso restrito da corporação e encaminhe à diretoria de 
Pessoal do cBMPa.
art. 3º revogar a portaria nº 267, de 25 de julho de 2022, publicada no Boletim Geral
nº 141, de 27 de julho de 2022.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 27 de julho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 841297
Portaria Nº 301 de 08 de aGosto de 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
considerando a nomeação do referido militar na Polícia civil do Estado do 
Pará no dia 30 de junho de 2022, de acordo com o decreto de 30 de junho 
de 2022, publicado no Diário Oficial n° 35.029 de 30 de junho de 2022;
considerando o que preceitua o art. 98, inciso V e art. 120, § 2º, inciso i e 
art. 121 da lei Estadual nº 5.251/1985, alterada pela lei nº 9.387, de 16 
de dezembro de 2021;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/294375;
considerando a portaria nº 140, de 13 de abril de 2022, publicada no Bo-
letim Geral nº 141, de 27 de julho de 2022;
considerando o Termo de Posse na Polícia civil do Estado do Pará no dia 
27 de julho de 2022, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/980142, resolve:
Art. 1º Licenciar ex-officio das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
a contar de 27 de julho de 2022, o Sd QBM TÚlio JoSÉ PErEira dE SoUZa, 
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Mf 5932415-1, rG 6142147, filho de leonidas de Souza filho e Maria do So-
corro Pereira de Souza, o militar é licenciado no comportamento BoM.
art. 2º determinar ao comandante, chefe ou diretor imediato, que reco-
lha a cédula de identidade do Ex-Bombeiro militar, bem como materiais e 
equipamentos de uso restrito da corporação e encaminhe à diretoria de 
Pessoal do cBMPa.
art. 3º revogar a portaria nº 140, de 13 de abril de 2022, publicada no 
Boletim Geral nº 141, de 27 de julho de 2022;
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 27 de julho de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 841304

diÁria
.

eXtrato da Portaria Nº 159/diÁria/dF 
de 05 de aBriL de 2022

conceder aos militares: STEN BM rr diVal PoNTES dE SoUZa 5539102/2, 
3º SGT BM PaBlo HENriQUE dE SoUZa fariaS 57173929/1 E cB BM 
THiaGo GlYSToN da SilVa criSPiM 57218514/1, 14 (QUaTorZE) diárias 
de alimentação e 13 (TrEZE) diárias de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 10.539,72 (dEZ Mil, QUiNHENToS E TriNTa E NoVE 
rEaiS E SETENTa E doiS cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém para 
MaraBá - Pa, rEdENÇÃo - Pa, caNaÃ doS caraJáS - Pa E ParaUaPEBaS 
- Pa, no período de 03 a 16 de abril de 2022, a serviço da diretoria de apoio 
logístico 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 349/diÁria/dF 
de 14 de JULHo de 2022

conceder aos militares: Sd BM GlEidSoN Maia dE SEiXaS 5932287/ 1, 
14 (QUaTorZE) diárias de alimentação e 13 (TrEZE) diárias de pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 2.314,44 (doiS Mil E TrEZEN-
ToS E QUaTorZE rEaiS E QUarENTa E QUaTro cENTaVoS), para seguir 
viagem de Belém para Mosqueiro - Pa, no período de 18 a 31 de Julho de 
2022, a serviço do comando operacional 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 359/diÁria/dF 
de 21 de JULHo de 2022

conceder aos militares: TEN QoBM EVaNdro faBio alEiXo MElo da 
SilVa, Mf: 5932598; SGT BM aNToNio MiGUEl QUarESMa do aMaral 
JUNior , Mf: 54185171; SGT BM NElio JUNior corrEa , Mf: 54185177; 
cB BM EliaS SilVa lira JUNior, Mf: 57217810 E Sd BM THiaGo faBri-
cio liMa BiTTENcorT, Mf: 5912388, 04 (QUTro) diárias de alimentação 
e 03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
4.606,49 (QUTro Mil E SEiScENToS E SEiS rEaiS E QUarENTa E NoVE 
cENTaVoS), para seguirem viagem de suas respectivas cidades para Mua-
ná - Pa, no período de 10 a 13 de Junho de 2022, a serviço do 1º 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 380 /diÁria/dF 
de 28 de JULHo de 2022

conceder aos militares: TEN BM raiMUNdo fEliPE TaVarES MaciEl, Mf:  
5932626/1; cB BM MarcoS coNTENTE SilVa, Mf: 57189358/1 E Sd BM 
carloS HENriQUE BarBoSa alcolUMBrE, Mf: 5932508/1, 02 (dUaS) di-
árias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada , perfazendo 
um valor total de r$ 1.577,24 (Mil E QUiNHENToS E SETENTa E SETE rEaiS 
E ViNTE E QUaTro cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém - Pa para 
Salinópolis - Pa, no período de 14 à 16 de Julho 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.

eXtrato da Portaria Nº 384/diÁria/dF 
de 28 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM EdENilSoN dE JESUS da SilVa, Mf: 
57173992/ 1 E SGT BM STaliN dE alMEida BElo, Mf: 57175158/ 1, 02 
(dUaS) diárias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 1.055,04 (UM Mil E ciNQUENTa E ciNco 
rEaiS E QUaTro cENTaVoS), para seguirem viagem de Santarém para 
Juruti - Pa, no período de 14 a 16 de Junho 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 385/diÁria/dF 
de 28 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM STaliN dE alMEida BElo, Mf: 57175158/ 
1 e Sd BM alEX da SilVa coSTa, Mf: 5932559/ 1, 01 (UMa) diária de 
alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 258,48 (dUZEN-
ToS E ciNQUENTa E oiTo rEaiS E QUarENTa E oiTo cENTaVoS), para 
seguirem viagem de Santarém para Mojuí dos campos - Pa, no dia 24 de 
Junho 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 386/diÁria/dF 
de 28 de JULHo de 2022

conceder aos militares: STEN BM EdENilSoN SoUZa rocHa, Mf: 
5037484/ 2 e STEN BM carloS daVid loBo SilVa, Mf: 5037603/ 2, 04 
(QUaTro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 1.846,32 (UM Mil E oiTocENToS 
E QUarENTa E SEiS rEaiS E TriNTa E doiS cENTaVoS), para seguirem 
viagem de Belém para Barcarena - Pa, abaetetuba - Pa, Tucuruí - Pa, Ma-
rabá - Pa, Parauapebas - Pa e canaa dos carajas - Pa, no período de 15 
a 18 de Julho de 2022, a serviço do almoxarifado Geral 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 387/diÁria/dF 
de 28 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM roBSoN Haroldo NoVaES PiNHEiro, 
Mf:5824060/ 1; cB BM daYroNY aNdradE MorEira, Mf: 57218352/ 1; 
cB BM adEr da SilVa Baia, Mf: 57200093/ 2, 05 (ciNco) diárias de 
alimentação e 04 (QUaTro) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 3.465,72 (TrÊS Mil E QUaTrocENToS E SESSENTa E 
ciNco rEaiS E SETENTa E doiS cENTaVoS), para seguirem viagem de 
Tailandia para Jacundá - Pa e Goianesia do Para - Pa, no período de 20 a 
24 de Junho de 2022, a serviço do 14º 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 388/diÁria/dF 
de 28 de JULHo de 2022

conceder aos militares: TEN BM SilVio lUiS liMa cHaVES, Mf: 5826691/ 
1; STEN BM BENilToN alVES roSario, Mf: 5607663/ 1; cB BM dirlEi 
BiSPo BaSToS, Mf: 57218534/ 1; cB BM WaTilla oliVEira ViEira, Mf: 
57218387/ 1, 04 (QUaTro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de 
pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 3.683,33 (TrÊS Mil E 
SEiScENToS E oiTENTa E TrÊS rEaiS E TriNTa E TrÊS cENTaVoS), para 
seguirem viagem de redenção para Xinguara - Pa e rio Maria - Pa, no pe-
ríodo de 27 a 30 de Junho de 2022, a serviço do 10º 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 389/diÁria/dF 
de 28 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM EdENilSoN dE JESUS da SilVa, Mf: 
57173992/ 1 e Sd BM alEX da SilVa coSTa, Mf: 5932559/ 1, 01 (UMa) 
diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 258,48 
(dUZENToS E ciNQUENTa E oiTo rEiaS E QUarENTa E oiTo cENTa-
VoS), para seguirem viagem de Santarém para Belterra - Pa, no dia 06 
de Julho 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 390/diÁria/dF 
de 28 de JULHo de 2022

conceder aos militares: STEN BM aNToNio MESSiaS PErEira laUrido, 
Mf: 5210135/ 2 e cB BM MaicoN faBricio MorEira TEiXEira, Mf: 
57217816/ 1, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 258,48 (dUZENToS E ciNQUENTa E oiTo rEiaS E QUa-
rENTa E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de ananindeua - Pa 
para Barcarena - Pa, no dia 12 de Julho de 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.

Protocolo: 840812
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 708/2022-GaB/dGPc/aFastaMeNto
BeLÉM, 29 de aBriL de 2022

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos do artigo 1º, inciso iV, alínea “c” da lei com-
plementar federal nº 64, de 18 de março de 1990;
coNSidEraNdo os termos do artigo 62, inciso i, da lei complementar nº 
022, de 15 de março de 1994 e alterações posteriores;
coNSidEraNdo o requerimento do dPc PaUlo HENriQUE riBEiro So-
arES JUNior, Matrícula nº 57192608, que solicita desincompatibilização 
para concorrer ao cargo de deputado Estadual, nas eleições de 2022, con-
forme instruído no PaE nº 2022/369246;
coNSidEraNdo ainda, a Manifestação Jurídica nº 995/2022, exarada pela 
consultoria Jurídica da Polícia civil do Estado do Pará, favorável ao afasta-
mento do servidor;
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, a pedido, ao servidor dPc PaUlo HENriQUE riBEiro So-
arES JUNior, Matrícula nº 57192608, afastamento para concorrer a cargo 
eletivo de deputado Estadual, pelo período de 03 (três) meses, a contar 
de 02/07/2022;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil
* republicada por ter saído comincirreção no doe Nº 34.957 de 4 
de maio de 2022.

Protocolo: 840991

.

.

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 2315/2022-GaB/dGPc/aFastaMeNto
BeLÉM, 09 de aGosto de 2022

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo, os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações, que confere ao delegado-Geral, atribuições para dirigir a Po-
lícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz administração da 
instituição Policial;
coNSidEraNdo, que o Servidor JoSE GUilHErME MoNTEiro frEirE, 
MoToriSTa Policial, matrícula n°
5232376, no dia 14.02.2022, solicitou sua aposentadoria pelo processo 
nº 2022/183029, requer ainda seu afastamento com fundamento no art. 
323 da constituição do Estado do Pará c/c art.58 da lei complementar nº 
022/1994;
coNSidEraNdo, ainda os termos do processo nº 2022/848613,
r E S o l V E:
i. –conceder, a pedido, afaSTaMENTo Para aGUardar aPoSENTadoria 
Por TEMPo dE
SErViÇo para o servidor JoSE GUilHErME MoNTEiro frEirE, MoToriS-
Ta Policial, matrícula n° 5232376,
o direito de aguardar sua aposentadoria sem comparecer ao Trabalho e 
sem Prejuízo de sua remuneração,
a contar de 10 dE aGoSTo dE 2022;
ii. – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 841022

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
Termo aditivo 1. contrato n° 092/2021-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do 
Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a empresa iNdÚSTria 
Gráfica BraSilEira lTda. cNPJ nº 61.418.141/0001-13. data da assi-
natura: 10/08/2022. Vigência: 18/08/2022 á 18/08/2023. objeto: Pror-
rogação do prazo de vigência do contrato nº 092/2021-Pc/Pa por mais 
12 meses. Processo nº 2022/474470. orçamento: função Programática: 
40101.06.422.1500.8804. Elemento de despesa: 339039. fonte: 0101 / 
0301. contratado: iNdÚSTria Gráfica BraSilEira lTda. Endereço do 
contratado: alameda caiapós, nº 525, Bairro: Barueri, cEP: 06460-110, 
São Paulo/SP.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 841011

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

distrato de serVidor teMPorÁrio
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

ato: terMo de distrato
data de admissão: 10/05/2021Término Vínculo: 12/08/2022
Motivo: rescisão contratual
Nome do Servidor cargo do Servidor Temporário
aNToNia lUcia da coSTa JUcá
TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica- aSSiSTENTE Social
ordenador: WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral da Polícia civil

Protocolo: 841026

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 014 /2022-dGPc/drF/sF 
BeLÉM, 16 de aGosto de 2022.

o delegado Geral da Polícia civil / ordenador da Unidade orçamentária da 
Polícia civil dr. WalTEr rESENdE dE alMEida, no uso de suas atribuições 
legais.
rESolVE:
i - conceder suprimento de fundos ao servidor SilVio Birro dUarTY 
NETo – cPf nº 338.664.492-91, Matrícula nº 5619238/2, delegado de 
Polícia, lotado no Nai/Santarém.
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de r$ 3.151,00 
(três mil cento e cinquenta e um reais), destina-se a atender as despesas 
eventuais que não possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

cLassiFicaÇÃo VaLor r$
339030 – Material de consumo r$ 3.151,00

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

Portaria Nº 015 /2022-dGPc/drF/sF 
BeLÉM, 16 de aGosto de 2022.

o delegado Geral da Polícia civil / ordenador da Unidade orçamentária da 
Polícia civil dr. WalTEr rESENdE dE alMEida, no uso de suas atribuições 
legais.
rESolVE:
i - conceder suprimento de fundos ao servidor SilVio Birro dUarTY 
NETo – cPf nº 338.664.492-91, Matrícula nº 5619238/2, delegado de 
Polícia, lotado no Nai/Santarém.
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de r$ 1.750,00 
(mil setecentos e cinquenta reais), destina-se a atender as despesas even-
tuais que não possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

cLassiFicaÇÃo VaLor r$
339036 – outros Serviços Terceiros Pessoa física r$ 1.750,00

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

Protocolo: 840800

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 02020/2022 - dGPc/od/drF 
de 28 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/945015, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de coNcEi-
ÇÃO DO ARAGUAIA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRA-
TiVo, no período de 29/07/2022 a 01/08/2022;

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02021/2022 - dGPc/od/drF 
de 28 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942596, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 28/07/2022 a 02/08/2022;

1. iPc EridiaNE da coNcEicao rodriGUES doS SaNToS - MaT: 5906495
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

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

Portaria Nº: 02022/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942596, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 28/07/2022 a 03/08/2022;

1. dPc MariaNa MadEira coElHo fidEliS - MaT: 5940416
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

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

Portaria Nº: 02023/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941112, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 27/07/2022 a 31/07/2022;

1. adM BrUNa SiQUEira fErrEira - MaT: 5933762
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02024/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942259, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 28/07/2022 a 29/07/2022;

1. iPc NiValdo MacHado PiNTo - MaT: 5703999
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 334.10 ( TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E dEZ 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02025/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/945089, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTaNa 
DO ARAGUAIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. iPc MaNoEl oliVEira da coSTa - MaT: 8400783
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02026/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/946239, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTaNa 
DO ARAGUAIA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. adM MaGNo NUNES doS SaNToS - MaT: 54186139
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02027/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942304, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 28/07/2022 a 02/08/2022;

1. ViGia SErGio roBErTo fErrEira VaScoNcEloS - MaT: 7006535
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 5, ToTal: r$ 835.25)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 835.25 ( oiTocENToS E TriNTa E ciNco rEaiS E ViNTE 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02028/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/945177, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

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

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

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

Portaria Nº: 02032/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/939738, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Barca-
RENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
27/07/2022 a 01/08/2022;

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02033/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/939756, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
27/07/2022 a 31/07/2022;

1. adM alESoN lUiS TEiXEira da SilVa - MaT: 55590328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

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

Portaria Nº: 02034/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/939770, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaE-
TETUBA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
27/07/2022 a 31/07/2022;

1. dPc THiaGo MENdES dE SoUZa - MaT: 5914039
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

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

Portaria Nº: 02035/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/939770, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaE-
TETUBA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
28/07/2022 a 02/08/2022;

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

2. EPc claUdio lUcio dE araUJo PaES - MaT: 5412668
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
3. EPc alESSaNdrE rodriGUES foNSEca - MaT: 5914679

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
4. iPc aNToNio MarcoS XiMENES SoarES - MaT: 5940293
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
5. iPc Maria criSTiNa fErrEira XiMENES - MaT: 5940063
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 5,934.50 ( ciNco Mil, NoVEcENToS E TriNTa E QUaTro 
rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02036/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/939644, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
29/07/2022 a 02/08/2022;

1. iPc dioNE caMPoS BaSToS - MaT: 51472408
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc MarcEllE PErES da SilVa - MaT: 6403610
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc roMUlo araUJo rodriGUES - MaT: 5940127
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc iSaBEla cardoSo da SilVa - MaT: 5966305
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. EPc NaTaSHa dE faTiMa SilVa rEiS MaGalHaES - MaT: 57209521
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

6. iPc ErNaNdE JoSE dE alBUQUErQUE PErEira - MaT: 5712602
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

7. EPc laUra SEiffErT diNiZ - MaT: 5966304
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,646.64 ( SEiS Mil, SEiScENToS E QUarENTa E SEiS rEaiS 
E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02037/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942635, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SalVaTEr-
RA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

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

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

Portaria Nº: 02038/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942644, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoUrE, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
29/07/2022 a 01/08/2022;

1. EScdaT daNiEl GoNcalVES NUNES - MaT: 572179
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02039/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942628, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SalVaTEr-
RA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

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

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

3. EPc fadia SoUSa fEliX NaUar - MaT: 5940340
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

5. iPc TEd MaciEl liMa - MaT: 5913879
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

6. iPc MarlYSoN MiGUEl coSTa dE MENEZES - MaT: 5940336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

7. EPc THaiS PaiXao dE oliVEira - MaT: 5939998
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

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

Portaria Nº: 02040/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942649, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNTa dE 
PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no pe-
ríodo de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. adM SidiNEY dE faTiMa rEBElo alVES - MaT: 73628
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02041/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942646, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNTa dE 
PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no pe-
ríodo de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. iPc ViTor diaS faidHErB - MaT: 5940363
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc aNdErSoN lUiZ caMPoS dE oliVEira - MaT: 5939583
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

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

Portaria Nº: 02042/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022944448, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

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

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

Portaria Nº: 02043/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942652, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. dPc airToN cESar BarBoSa fEiToSa - MaT: 5940478
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. EPc Joao fErNaNdo fUrTado NUNES - MaT: 54196804
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. iPc aNToNio KElSoN dE SoUZa roQUE - MaT: 5940128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02044/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/944662, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PEiXE-Boi, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
29/07/2022 a 01/08/2022;

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

2. iPc carloS alBErTo dE liMa PirES - MaT: 5234387
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc aNToNio EliaS loPES raMoS - MaT: 5886821
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. dPc rUBENS MaTToSo riBEiro - MaT: 5913828
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02045/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/944858, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrÉM, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
29/07/2022 a 01/08/2022;

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

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

Portaria Nº: 02046/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/944715, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrÉM, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
28/07/2022 a 31/07/2022;

1. iPc lUiZ fErNaNdo dE oliVEira liMa - MaT: 5411068
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02047/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/944715, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrÉM, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
29/07/2022 a 01/08/2022;

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

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

3. iPc SolaNGE dE SoUSa loUriNHo - MaT: 5553245
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02048/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022944932, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo JoÃo 
DE PIRABAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no 
período de 29/07/2022 a 01/08/2022;

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02049/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/944892, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo JoÃo 
DE PIRABAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no 
período de 29/07/2022 a 01/08/2022;

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

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

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

Portaria Nº: 02050/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/945177, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 28/07/2022 a 31/07/2022;

1. adM roSE JaNaiNa BraGa SallES - MaT: 57230484
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02051/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941096, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 28/07/2022 a 01/08/2022;

1. iPc aNToNio doNaTo da coSTa filHo - MaT: 57224123
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. dPc aNdrEYZa JESUS diaS TEiXEira cHaVES - MaT: 55586537
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. EPc lUciaNa riBEiro caMPoS - MaT: 57233667
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,004.60 ( doiS Mil, QUaTro rEaiS E SESSENTa cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02052/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941112, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 28/07/2022 a 01/08/2022;

1. adM JoHNaTHa BarroS MorEira - MaT: 55207909
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. adM SaUlo SElENE dE SoUSa PErEira - MaT: 5163234
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. adM aNa Maria rodriGUES - MaT: 70270
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

4. adM dENilSoN carValHo PiNHEiro - MaT: 55207901
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

5. loUriVal loPES NaSciMENTo JUNior - MaT: 5790034
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

6. adM aNdrE lUiS daNTaS raMoS - MaT: 57215
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

7. daS adriaNa SaNToS MoNTEiro - MaT: 5911302
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 

um total de r$ 4,677.40 ( QUaTro Mil, SEiScENToS E SETENTa E SETE 
rEaiS E QUarENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02053/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/939644, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
27/07/2022 a 31/07/2022;

1. dPc aNa PaUla loBaTo PErdiGao - MaT: 5940254
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. dPc THiciaNE PaNToJa Maia QUarESMa - MaT: 57221711
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

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

Portaria Nº: 02054/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/939756, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
28/07/2022 a 02/08/2022;

1. ddiV adEMildo PaNToJa da SilVa - MaT: 5904207
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

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

Portaria Nº: 02055/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/939756, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
29/07/2022 a 02/08/2022;

1. adM JardEl KEYWErSoN foNSEca dE araUJo MoUra - MaT: 5950243
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. adM faBio JUNHo coNcEicao dE liMa - MaT: 5934643
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

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

Portaria Nº: 02056/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/945177, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. aSS. iNf clEBErToN PErEira dE SoUSa - MaT: 5949806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

3. rodriGo cHaVES SoUZa - MaT: 5904964
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

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

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

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

Portaria Nº: 02057/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/945157, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 28/07/2022 a 31/07/2022;

1. iPc JUaN lENNoN KEMPEr dE SoUZa - MaT: 5939655
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02058/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/945157, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. dPc Erir riBEiro coSTa NETo - MaT: 5940536
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

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

4. PaP PaTricia YUriKa BaBa - MaT: 5913779
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

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

7. EPc Marco aNToNio dE MElo BarroSo - MaT: 57192927
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

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

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

11. aTPc NaTaNaEl SoarES oliVEira - MaT: 5129168
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

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

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 9,969.96 ( NoVE Mil, NoVEcENToS E SESSENTa E NoVE 
rEaiS E NoVENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02059/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/944990, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de coNcEi-
ÇÃO DO ARAGUAIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERA-
NEio, no período de 27/07/2022 a 02/08/2022;

1. EPc alEX daS florES BiZErra - MaT: 54183804
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

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

Portaria Nº: 02060/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/944947, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTEl, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
29/07/2022 a 01/08/2022;

1. iPc Ed WilSoN BarBoSa GoMES - MaT: 5856582
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02061/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/944990, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de coNcEi-
ÇÃO DO ARAGUAIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERA-
NEio, no período de 29/07/2022 a 01/08/2022;

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

2. iPc SiMao daVi VENTUra PalMEira - MaT: 5940298
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02062/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/95079, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa Ma-
RIA DAS BARREIRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERA-
NEio, no período de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. iPc faBio NoGUEira caMarGo - MaT: 5940178
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. dPc cloViS cESar rEiS BUENo - MaT: 57192824
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. iPc TaMillYS ariadiNNY alVES MoTa - MaT: 5940218

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

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

Portaria Nº: 02063/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941096, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 28/07/2022 a 01/08/2022;

1. EPc SiMoNE dE PaUla SoriaNo dE MEllo alVES SoUZa - MaT: 57233563
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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

Portaria Nº: 02064/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/939644, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
29/07/2022 a 31/07/2022;

1. iPc aNToNio dE JESUS cHaVES JUNior - MaT: 5704316
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. EPc HUMBErTo TEiXEira da SilVa - MaT: 5631149
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02065/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/939756, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 29/07/2022 a 31/07/2022;

1. adM GiSElY PENicHE da SilVa SoUSa - MaT: 5942641
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

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

Portaria Nº: 02066/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/945177, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

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

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

Portaria Nº: 02067/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942558, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de colarES, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
29/07/2022 a 02/08/2022;

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

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

Portaria Nº: 02068/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/787766, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar REaliZaÇÃo da oPEraÇÃo VEraNEio, no período 
de 28/07/2022 a 01/08/2022;

1. iPc daNiEl MENdoNca GoMES - MaT: 700649
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. dPc lUiS carloS dE MENEZES BarroS JUNior - MaT: 5914137
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc Joao fErrEira NETo - MaT: 54189353
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc ariNaldo SilVa SaNToS - MaT: 8400631
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. EPc rodriGo PaiVa dE BarroS - MaT: 57230050
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
6. iPc MarNilSoN JoSE dE SoUSa raBElo - MaT: 5609747
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 

um total de r$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E doZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02069/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942465, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de colarES, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
29/07/2022 a 02/08/2022;

1. EPc lUcaS NUNES fariaS - MaT: 5966379
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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

Portaria Nº: 02070/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942465, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de colarES, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
30/07/2022 a 03/08/2022;

1. iPc NiValdo MacHado PiNTo - MaT: 5703999
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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

Portaria Nº: 02072/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942304, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 28/07/2022 a 01/08/2022;

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

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
3. adM roSilENE MarGarETH coNcEicao dE SoUZa - MaT: 70440

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

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

6. aSS. iNf MilToN cEZar BriTo VaZ - MaT: 5962977
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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

Portaria Nº: 02073/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941096, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 28/07/2022 a 01/08/2022;

1. iPc GilBErTo caSTro da SilVa - MaT: 5865808
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. iPc EdElVaN SoarES da SilVa - MaT: 57233567
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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

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

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

6. dPc faBrYcio aUGUSTo oliVEira aNdradE - MaT: 5914079
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,009.20 ( QUaTro Mil, NoVE rEaiS E ViNTE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02074/2022 - dGPc/od/drF de 28 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941150, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
BÁRBARA DO PARÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRA-
TiVo, no período de 28/07/2022 a 01/08/2022;

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

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

3. adM BrUNo PENEdo MEdEiroS - MaT: 5942565
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,004.60 ( doiS Mil, QUaTro rEaiS E SESSENTa cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02075/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941150, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
BÁRBARA DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERA-
NEio, no período de 27/07/2022 a 31/07/2022;

1. adM carla MoNiQUE da SilVa fEliX SoarES - MaT: 57212954
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02076/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941112, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 29/07/2022 a 02/08/2022;

1. aSS. iNf WilSoN lEoNardo araUJo riBEiro - MaT: 5935825
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. daS caMilla cHriSTiaNE MENdES alVES - MaT: 5917856
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
3. adM lUiZ roolSEVErT MaciEl fErrEira - MaT: 73423
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

4. adM PaUlo MaTHEUS dE oliVEira rodriGUES - MaT: 5960202
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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

Portaria Nº: 02077/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942586, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo Mi-
GUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERA-
NEio, no período de 28/07/2022 a 31/07/2022;

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

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

Portaria Nº: 02078/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942259, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 28/07/2022 a 01/08/2022;

1. dPc rENaTTo rEGiS dE BriTo - MaT: 5966551
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02079/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941143, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
BÁRBARA DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERA-
NEio, no período de 29/07/2022 a 02/08/2022;

1. iPc MarcElo fErNaNdo VaScoNcEloS cUNHa - MaT: 5482879
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02080/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941096, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 27/07/2022 a 31/07/2022;

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02081/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941096, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar rEaliZaÇÃo da oPEraÇÃo VEraNEio, 
no período de 29/07/2022 a 02/08/2022;

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

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

3. iPc PaUlo roBErTo BarSaNo - MaT: 5939688
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,004.60 ( doiS Mil, QUaTro rEaiS E SESSENTa cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02082/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942596, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. iPc rafaEl dE JESUS GEMaQUE PaiVa - MaT: 57222280
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

3. iPc liaNa SoUSa dE aZEVEdo - MaT: 57207158
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)



diário oficial Nº 35.080   59Quinta-feira, 18 DE AGOSTO DE 2022

4. EPc EUGENiE BEaTriZ alMEida rocHa - MaT: 5904300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

5. iPc roSiKEl calaNdriNE MENdES - MaT: 5940049
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

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

Portaria Nº: 02083/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942607, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

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

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

Portaria Nº: 02084/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942611, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. daS laUra ViToria doS SaNToS liMa - MaT: 5951108
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

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

Portaria Nº: 02085/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942628, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SalVaTEr-
RA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. EPc BENEdiTo SErGio SilVa cordEiro - MaT: 5826330
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. dPc rENaTa doS SaNToS GUiMaraES - MaT: 5940527
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02086/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942624, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMETá, 
a fim de realizar APOIO DE TRaBalHo adMiNiSTraTiVo, no período de 
28/07/2022 a 31/07/2022;

1. adM MarciaNE dE SoUSa BarBoSa - MaT: 5313899
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02087/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942624, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMETá, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
29/07/2022 a 01/08/2022;

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

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

Portaria Nº: 02088/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942637, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoUrE, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
29/07/2022 a 01/08/2022;

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

2. EPc MicHEl aNdErSoN do MoNTE aZEVEdo - MaT: 57195520
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02089/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942646, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNTa dE 
PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no pe-
ríodo de 29/07/2022 a 01/08/2022;

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

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

Portaria Nº: 02090/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/944448, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 28/07/2022 a 31/07/2022;

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

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

Portaria Nº: 02091/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/944892, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo JoÃo 
DE PIRABAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no 
período de 29/07/2022 a 01/08/2022;
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1. dPc raMoN cEZar NUNES SoUTo - MaT: 5914087
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02092/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942652, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 28/07/2022 a 31/07/2022;

1. EPc EdSoN oliVEira fErrEira - MaT: 5826420
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02093/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942652, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. EPc rodriGo ValdEViNo dE oliVEira - MaT: 5940142
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. dPc JoÃo claUdio SaKUNo caSTaNHo - MaT: 5966295
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02094/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/944947, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTEl, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
28/07/2022 a 31/07/2022;
1. iPc rafaEl aParEcido dE SoUZa BaSToS doMiNGoS - MaT: 5940140
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02095/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/944947, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTEl, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
29/07/2022 a 01/08/2022;

1. EPc THiaGo MElo BriTo dE QUEiroZ - MaT: 57175876
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc EliaS cElESTiNo cirQUEira - MaT: 5940155
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02096/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/939644, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
29/07/2022 a 01/08/2022;

1. iPc TaMMiriS dE araUJo GUiMaraES frEiTaS - MaT: 5940307
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02097/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/948137, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ViGia, a 
fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
28/07/2022 a 30/07/2022;

1. dPc EMaNUEla criSTiNa SilVa dE aMoriM coSTa - MaT: 5913978
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

2. dPc MiKaElla da SilVa fErrEira - MaT: 8082703
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

3. iPc JoSEliTo cardoSo carValHo - MaT: 54182660
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

4. iPc doMiNGoS da SilVa fErNaNdES JUNior - MaT: 5853478
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

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

Portaria Nº: 02098/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942259, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 27/07/2022 a 31/07/2022;

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02099/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942259, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REaliZaÇÃo da oPEraÇÃo VEraNEio, no período 
de 29/07/2022 a 02/08/2022;

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

2. dPc Joao lUiS fErrao TEiXEira corrEia dE araUJo - MaT: 5940493
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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

4. iPc carloS frEdErico caSTElo BraNco corrEa - MaT: 57233631
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

5. iPc Maria dE loUrdES SoUSa fiGUEirEdo - MaT: 5331587
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
6. iPc NElSoN da SilVa SaNTiaGo JUNior - MaT: 5876761
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
7. EPc PEdro SErGio SaPUcaia PiNHEiro - MaT: 5835070
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

8. iPc MaX TENTE liNS - MaT: 5887097
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
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rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 5,345.60 ( ciNco Mil, TrEZENToS E QUarENTa E ciNco 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02100/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/939644, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
29/07/2022 a 01/08/2022;

1. iPc HUGo da SilVa MoraES - MaT: 5940225
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02101/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942606, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. adM aNa claUdia cESario da SilVa - MaT: 57193792
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02102/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942607, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 30/07/2022 a 31/07/2022;

1. EPc aNNa BEaTriZ aSSiS NEGrEiroS BUrToN - MaT: 5965683
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

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

Portaria Nº: 02103/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022942596, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 30/07/2022;

1. EPc NElicE THoMaZ SoUSa - MaT: 57197645
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

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

Portaria Nº: 02104/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942607, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 31/07/2022 a 01/08/2022;

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02105/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941096, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. iPc Joao QUiriNo liMa da SilVa - MaT: 60488
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)

2. MPc ValBEr rodriGUES fiEl - MaT: 5656761
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,002.30 ( UM Mil, doiS rEaiS E TriNTa cENTaVoS ), para 
atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02106/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942607, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 31/07/2022;

1. dPc lUiZa GoMES - MaT: 5940564
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

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

Portaria Nº: 02107/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/945157, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. iPc Joao carloS liNS BENTES fraZao - MaT: 5913899
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02108/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/9455157, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 28/07/2022 a 31/07/2022;

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

2. iPc EdUardo SoUZa fraNco Sardo lEao - MaT: 56952
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02109/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942611, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. daS MoiSES alVES PiNTo - MaT: 5924876
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02110/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942593, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo Mi-
GUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATI-
Vo, no período de 28/07/2022 a 31/07/2022;

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

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

Portaria Nº: 02111/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/942259, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 02/08/2022;

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02112/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941096, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 29/07/2022 a 02/08/2022;

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02113/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941112, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 29/07/2022 a 02/08/2022;

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02114/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/945157, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 29/07/2022 a 02/08/2022;

1. iPc roBErTo carloS PiMENTa dE SoUZa - MaT: 5692920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. dPc HENNiSoN JoSE JacoB aZEVEdo - MaT: 5836727
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

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

Portaria Nº: 02115/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941112, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 29/07/2022 a 02/08/2022;

1. adM daNiEllE SENa dE araUJo - MaT: 5940804
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
2. adM lidiaNE Maria dE MoraES GaBY - MaT: 57202175
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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

Portaria Nº: 02117/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941096, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 27/07/2022 a 31/07/2022;

1. dPc criSTiNa Maria liMa BaSToS - MaT: 57234014
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02118/2022 - dGPc/od/drF de 29 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/941112, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 29/07/2022 a 02/08/2022;

1. iPc roSaNGEla SaNTaNa da coSTa crUZ - MaT: 8400762
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02119/2022 - dGPc/od/drF de 01 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/958739, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. dPc WalTEr rESENdE dE alMEida - MaT: 5075670
(GrUPo: a, Valor: r$ 211.01, QTd: 3, ToTal: r$ 633.03)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 633.03 ( SEiScENToS E TriNTa E TrÊS rEaiS E TrÊS cENTa-
VoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02120/2022 - dGPc/od/drF de 01 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/958633, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 30/07/2022 a 01/08/2022;

1. ddiV rUBENVal corrEa ParaENSE - MaT: 5462657
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 334.10 ( TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E dEZ 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02121/2022 - dGPc/od/drF de 01 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/958414, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 29/07/2022 a 01/08/2022;

1. iPc WaNdErlEY dE SoUSa VirGoliNo - MaT: 54185458
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)
2. ddiV JoSE roBErTo BlaNS da SilVa - MaT: 5958840

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,002.30 ( UM Mil, doiS rEaiS E TriNTa cENTaVoS ), para 
atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02122/2022 - dGPc/od/drF de 01 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/939644, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
01/08/2022 a 02/08/2022;

1. EPc HUMBErTo TEiXEira da SilVa - MaT: 5631149
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc aNToNio dE JESUS aUGUSTo MarQUES TaVarES - MaT: 5233445
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02123/2022 - dGPc/od/drF de 01 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/946192, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no pe-
ríodo de 01/08/2022 a 06/08/2022;

1. iPc Joao VicTor corrEa SaNTaNa - MaT: 5940153
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02124/2022 - dGPc/od/drF de 01 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/946386, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no pe-
ríodo de 01/08/2022 a 06/08/2022;

1. dPc ricardo lUiS GoMES dE MENEZES - MaT: 5940404
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

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

Portaria Nº: 02127/2022 - dGPc/od/drF de 03 de aGosto 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/973874, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/08/2022 a 
03/08/2022;

1. iPc BENEdiTo carValHo dE SoUZa - MaT: 54191327
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. EPc JorGE lUiS fiEl dE fariaS - MaT: 5913821
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02128/2022 - dGPc/od/drF de 03 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/973848, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MocaJU-
BA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/08/2022 a 
04/08/2022;

1. iPc aGoSTiNHo BarrEiroS dE lEao - MaT: 5204917
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02129/2022 - dGPc/od/drF de 03 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/934336, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cUr-
RALINHO, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 03/08/2022 a 
05/08/2022;

1. iPc THiaGo KiYoSHi NaSciMENTo HoSoUME - MaT: 5940035
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02130/2022 - dGPc/od/drF de 03 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar ParTiciPaÇÃo EM cUrSoS dE aPErfEiÇoaMENTo, no período de 
02/08/2022 a 06/08/2022;

1. dPc VaNESSa MacEdo corrEa dE SoUZa - MaT: 57233513
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02131/2022 - dGPc/od/drF de 03 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/960387, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoJU, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 02/08/2022 a 
03/08/2022;

1. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;



64  diário oficial Nº 35.080 Quinta-feira, 18 DE AGOSTO DE 2022

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( TrEZENToS E ciNQUENTa E SEiS rEaiS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02132/2022 - dGPc/od/drF de 03 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de AFUÁ, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 02/08/2022 a 06/08/2022;

1. dPc Maria aGda lEiTE - MaT: 5941057
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc KHalil aBraNTES VaScoNcEloS ciliao - MaT: 5940265
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02133/2022 - dGPc/od/drF de 03 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/969003, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo do-
MINGOS DO ARAGUAIA, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN-
ToS, no período de 04/08/2022 a 06/08/2022;

1. aSS. iNf BrUNNo iaN fErrEira SaNToS - MaT: 5962966
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02134/2022 - dGPc/od/drF de 03 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/972580, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 04/08/2022 a 08/08/2022;

1. ddiV adEMildo PaNToJa da SilVa - MaT: 5904207
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. ddiV TaTiaNa fErrEira Vidal - MaT: 5915101
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. adM aNToNia cElia fErrEira liSBoa - MaT: 5941938
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02135/2022 - dGPc/od/drF de 03 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/972565, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
04/08/2022 a 08/08/2022;

1. EPc EllEM GoNcalVES cardoSo oliVEira - MaT: 5826276
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc raiMUNdo da SilVa SidoNio - MaT: 5410061
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. EPc rUi GUilHErME ParacaMPoS da SilVa - MaT: 5825873
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. dPc fraNciSco adriaNo coSTa - MaT: 57233591
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. iPc MaX JoSE da SilVa MoNTEiro - MaT: 5234301
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

6. iPc JoNaTHaN rocHa dE HolaNda - MaT: 5940091
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

7. EPc EdNa Maria cardoSo corrEia - MaT: 5331250
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,646.64 ( SEiS Mil, SEiScENToS E QUarENTa E SEiS rEaiS 
E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02136/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/967478, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGo-
MINAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 04/08/2022 
a 08/08/2022;

1. EPc fEliPE MiraNda dE frEiTaS - MaT: 57233534
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

2. iPc dioNE caMPoS BaSToS - MaT: 51472408
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

3. iPc roMUlo araUJo rodriGUES - MaT: 5940127
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,204.63 ( TrÊS Mil, dUZENToS E QUaTro rEaiS E SESSEN-
Ta E TrÊS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02137/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022980069, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa TiM-
BOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 05/08/2022 a 08/08/2022;

1. iPc Marco aNToNio SENa cHaGaS - MaT: 5411017
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. dPc EVaNdro MorEira da rocHa araUJo JUNior - MaT: 57233535
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

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

4. iPc carloS Maia filHo - MaT: 57193680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
5. iPc fErNaNdo aNdrE rEiS daMaScENo - MaT: 5913830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

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

7. iPc roMario liMa GoNcalVES - MaT: 5940096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
8. iPc EMilio dE QUadroS PEiNado JUNior - MaT: 5876940
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

9. EPc faBio lUiS araUJo NoroNHa - MaT: 57233565
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 7,477.47 ( SETE Mil, QUaTrocENToS E SETENTa E SETE 
rEaiS E QUarENTa E SETE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02138/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022972034, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMETá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 05/08/2022 
a 09/08/2022;

1. aTPc JoSE fErNaNdo da coNcEicao alVES - MaT: 702137
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02139/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de QUATIPURU, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 05/08/2022 a 08/08/2022;

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02140/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/962569, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa-
RÉM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/08/2022 
a 14/08/2022;

1. EPc caMila SilVa corrEa - MaT: 54195825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

2. EPc iVo SoUSa PorTEla - MaT: 5940359
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02141/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/972565, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
04/08/2022 a 08/08/2022;

1. aTPc MaUro MElo doS SaNToS - MaT: 5158249
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02142/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/972565, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Barca-
RENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
05/08/2022 a 08/08/2022;

1. iPc GErSoN adErSoN corrEia doS SaNToS - MaT: 5939691
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. EPc rodriGo ValdEViNo dE oliVEira - MaT: 5940142
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02143/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 04/08/2022 a 06/08/2022;

1. EPc raiMUNdo PErEira dE carValHo NETo - MaT: 5725186
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc ValdiNEi dE Sa loBo - MaT: 5853206
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02144/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/972565, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
04/08/2022 a 08/08/2022;

1. dPc aNa PaUla loBaTo PErdiGao - MaT: 5940254
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02145/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 05/08/2022 a 08/08/2022;

1. dPc aloiSio MacHado da rocHa - MaT: 5941095
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02146/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 04/08/2022 a 06/08/2022;

1. iPc SErGio aUGUSTo oliVEira da SilVa - MaT: 5859166
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc orlaNdo loPES raMoS - MaT: 5940183
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02147/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa crUZ do ara-
RI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 04/08/2022 a 
06/08/2022;

1. dPc rodriGo aUGUSTo coSTa dE aMoriM - MaT: 5914092
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. EPc MaUricio dE alENcar GUiMaraES HiPoliTo - MaT: 5940301
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02148/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ORIXIMINÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 04/08/2022 a 09/08/2022;

1. iPc rodriGo oaSTa foNSEca - MaT: 5913927
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02149/2022 - dGPc/od/drF de 04 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa crUZ do ara-
RI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/08/2022 a 
08/08/2022;

1. dPc PEdro PaUlo dE oliVEira MorEira - MaT: 5940464
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. EPc WladiMir dE fariaS MElo - MaT: 5940054
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. iPc HoMEro GoiS E SilVa dE SoUZa - MaT: 5940045

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
4. iPc MaUro BaHia BEGoT - MaT: 54197019

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02150/2022 - dGPc/od/drF de 05 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de 
realizar corrEiÇÃo, no período de 06/08/2022 a 07/08/2022;

1. EPc caroliNa cardoSo E cardoSo - MaT: 57233523
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02152/2022 - dGPc/od/drF de 05 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 07/08/2022 a 08/08/2022;

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02151/2022 - dGPc/od/drF de 05 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/974267, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iPiXUNa 
DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 06/08/2022 a 09/08/2022;

1. iPc aUGUSTo cEZar loPES do NaSciMENTo - MaT: 5122848
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc PaUlo roBErTo GoNcalVES dE MENEZES - MaT: 5331579
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc PEdro HENriQUE PacHEco - MaT: 5940144
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS 
rEaiS E QUarENTa E NoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02153/2022 - dGPc/od/drF de 05 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/974241, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iPiXUNa 
DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 07/08/2022 a 10/08/2022;

1. iPc MiQUEiaS dE frEiTaS lEao - MaT: 54189387
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS 
rEaiS E QUarENTa E NoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02154/2022 - dGPc/od/drF de 05 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 05/08/2022 a 06/08/2022;

1. EPc roSilENE SoUSa da rocHa - MaT: 54186966
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc idarliNdo lUcio da SilVa MEirElES - MaT: 5206626
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. iPc fraNKlEY dE SoUZa MoTa - MaT: 8400707
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

5. iPc roBErTo carloS PiMENTa dE SoUZa - MaT: 5692920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02155/2022 - dGPc/od/drF de 05 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/967478, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGo-
MINAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 04/08/2022 
a 08/08/2022;

1. dPc Marcio MUrilo carValHo dE frEiTaS - MaT: 5914034
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,068.21 ( UM Mil, SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E UM 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02156/2022 - dGPc/od/drF de 05 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/991753, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGo-
MINAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06/08/2022 
a 12/08/2022;

1. dPc MaNoEl faUSTo BUlcao cardoSo NETo - MaT: 57225020
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

2. dPc EriSSoN fEliPE SEBrENSKi lEal - MaT: 5940468
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
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3. iPc PaUlo Marcio da SilVa araGao - MaT: 8400702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

4. iPc dENilSoN WaNdEr do carMo loUrEiro - MaT: 8400752
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

5. iPc dENilSoN dE SoUZa caldaS - MaT: 5841259
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

6. iPc alEXaNdrE SoUZa MaTa - MaT: 8400716
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

7. iPc rUTiNaldo PoNTES dE SoUSa - MaT: 54188918
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
8. iPc rEiNaldo MENdoNca GoMES JUNior - MaT: 5856817
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 11,394.24 ( oNZE Mil, TrEZENToS E NoVENTa E QUaTro 
rEaiS E ViNTE E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02157/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/972565, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
05/08/2022 a 08/08/2022;

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02158/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/995356, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLI-
ciaiS, no período de 05/08/2022 a 06/08/2022;

1. EPc SolaNGE lacErda MoraES - MaT: 5243343
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

2. MPc ValBEr rodriGUES fiEl - MaT: 5656761
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 334.10 ( TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E dEZ 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02159/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/972565, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
05/08/2022 a 06/08/2022;

1. iPc aNToNio dE JESUS cHaVES JUNior - MaT: 5704316
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02160/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/974553, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
08/08/2022 a 12/08/2022;

1. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. TGiNfEST fErNaNdo lUiS MoraES da caMara - MaT: 55590300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02161/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/980654, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 08/08/2022 
a 09/08/2022;

1. dPc Maria lUcia coSTa doS SaNToS - MaT: 5599849
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
2. iPc raYMUNdo alEXaNdrE faraH NETTo - MaT: 5939704
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02162/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/980661, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 08/08/2022 a 09/08/2022;

1. adM PaUlo roBErTo rodriGUES cardoSo - MaT: 57190627
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( TrEZENToS E ciNQUENTa E SEiS rEaiS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02163/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/969570, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rEdEN-
ÇÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 08/08/2022 
a 13/08/2022;

1. iPc lUilSoN QUEiroZ rodriGUES - MaT: 5412005
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. dPc GlaUco ValENTiM carValHo do NaSciMENTo - MaT: 5826250
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. EPc alciNEY ModESTo BraGa - MaT: 54183800
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. iPc rUi PErEira doS SaNToS - MaT: 5411866
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02164/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/995966, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alTaMi-
RA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/08/2022 a 
10/08/2022;

1. dPc VicENTE dE PaUlo da coNcEicao coSTa - MaT: 5280303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. EPc JaNE BarBoSa da SilVa - MaT: 5553105
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. iPc araN GoNcalVES rEBoUcaS - MaT: 5332095
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. iPc EdElVaN SoarES da SilVa - MaT: 57233567
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02165/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1001293, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 08/08/2022 a 
09/08/2022;

1. aSG JoSE lUiZ BarBoSa PiMENTEl - MaT: 6121268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02165/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1001293, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 08/08/2022 a 
09/08/2022;

1. aSG JoSE lUiZ BarBoSa PiMENTEl - MaT: 6121268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02166/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1001077, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SENador 
JOSÉ PORFÍRIO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
08/08/2022 a 13/08/2022;

1. MPc PaUlo ricardo caNTUaria MoUTiNHo - MaT: 5129303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. iPc PaUlo SErGio PErEira MarQUES - MaT: 51855458

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
3. EPc fraNciSco carloS faGUNdES caMPoS - MaT: 5826454

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
4. MPc aNToNio JEffSoN Barral coSTa - MaT: 5618576

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
5. dPc NildE roSa da SilVa - MaT: 54189010

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
6. iPc Marco aNToNio dE alBUQUErQUE coElHo - MaT: 5409535

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
7. iPc lUiS carloS alVES fErrEira - MaT: 5412013

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,308.30 ( oiTo Mil, TrEZENToS E oiTo rEaiS E TriNTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02167/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/999559, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 08/08/2022 a 
11/08/2022;

1. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. EPc Maria dE faTiMa aNdradE - MaT: 5232791
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02168/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/992436, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de liMoEiro 
DO AJURU, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 08/08/2022 a 10/08/2022;

1. aGarTPraT adEMir JoSE da SilVa - MaT: 69833
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. aSG NEUZa Maria MarTiNS Vidal - MaT: 2010534
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02169/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022962860, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alENQUEr, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 08/08/2022 a 
12/08/2022;

1. dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - MaT: 5619203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc aNToNio fErNaNdo TEiXEira JUNior - MaT: 54183806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. dPc JaiME aUGUSTo SalES da PaiXao - MaT: 6120854
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02170/2022 - dGPc/od/drF de 08 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022933296, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BrEVES, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 09/08/2022 a 
22/08/2022;

1. dPc rENaTo loPES Tarallo - MaT: 57192645
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 3,085.94)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,085.94 ( TrÊS Mil, oiTENTa E ciNco rEaiS E NoVENTa E 
QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02171/2022 - dGPc/od/drF de 09 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/998817, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 09/08/2022 a 
12/08/2022;

1. MPc BENEdiTo aQUiNo da SilVa - MaT: 5465524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc lUiS claUdio loBaTo da SilVa - MaT: 5692857
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. dPc GaBriEla carValHo aNdradE dE JESUS - MaT: 5940398
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. EPc JorGE TadEU do ESPiriTo SaNTo GUilHoN - MaT: 5461731
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02172/2022 - dGPc/od/drF de 09 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/990645, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrÉM, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
10/08/2022 a 12/08/2022;

1. ddiV rUBENVal corrEa ParaENSE - MaT: 5462657
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. adM PaUlo MaTHEUS dE oliVEira rodriGUES - MaT: 5960202
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. aGElE raiMUNdo NoNaTo BarBoSa GaViNHo - MaT: 702331
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02173/2022 - dGPc/od/drF de 09 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/992502, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iPiXUNa 
DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 10/08/2022 a 13/08/2022;

1. iPc PEdro HENriQUE PacHEco - MaT: 5940144
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc PaUlo roBErTo GoNcalVES dE MENEZES - MaT: 5331579
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc aUGUSTo cEZar loPES do NaSciMENTo - MaT: 5122848
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS 
rEaiS E QUarENTa E NoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02174/2022 - dGPc/od/drF de 09 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1003492, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
LUZIA DO PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
08/08/2022 a 09/08/2022;

1. dPc alBEroNE afoNSo MiraNda loBaTo - MaT: 5673739
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. MPc aNToNio PEdro BoMfiM PaNToJa - MaT: 71480

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. EPc aroaldo do PErPETUo Socorro dE SoUZa E SilVa - MaT: 700223

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. iPc aNToNio carloS da SilVa MoNTEiro - MaT: 54189056

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02175/2022 - dGPc/od/drF de 09 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022989574, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PaU d’arco, a 
fim de realizar CORREIÇÃO, no período de 09/08/2022 a 10/08/2022;

1. EPc EdValdo MaUricio dE aNdradE - MaT: 5940125
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - MaT: 57233564
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02176/2022 - dGPc/od/drF de 09 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004597, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 08/08/2022 a 09/08/2022;

1. aS EdiVaNE NaZarE riBEiro dUarTE - MaT: 5898698
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 167.05 ( cENTo E SESSENTa E SETE rEaiS E ciNco cENTa-
VoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02177/2022 - dGPc/od/drF de 09 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004497, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLI-
ciaiS, no período de 08/08/2022 a 09/08/2022;

1. iPc BENEdiTo JoSE cardoSo - MaT: 5859034
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

2. dPc JoSEaNGEla criSTiNa coSTa doS SaNToS - MaT: 5856949
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
3. iPc roSElY NaTaliNa ViNaS da coSTa - MaT: 57194708
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

4. EPc clariaNE cEcilia BarroSo PaNToJa - MaT: 5940033
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02178/2022 - dGPc/od/drF de 09 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/980681, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo rE-
PARTIMENTO, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTA-
dorES, no período de 10/08/2022 a 13/08/2022;

1. aSS. iNf MicHEl MarloN PiNTo dE PaiVa - MaT: 55207970
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. aSS. iNf JoSiaS GoMES caldaS - MaT: 5963186
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02179/2022 - dGPc/od/drF de 09 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 08/08/2022 a 12/08/2022;

1. dPc MarcElo diaS MENdES - MaT: 5831423
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,068.21 ( UM Mil, SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E UM 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02180/2022 - dGPc/od/drF de 09 de aGosto 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETUBa, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
08/08/2022 a 12/08/2022;

1. adM KariNa PaTricia dE PaiVa SaNToS - MaT: 5941893
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

2. adM GlEiSE lUcia SaNToS NaZarE - MaT: 5942655
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)
3. adM JoBErTo dE JESUS BriTo PErEira - MaT: 54185830

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)
4. adM VirlaNdE PErEira foNSEca - MaT: 55207958

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02181/2022 - dGPc/od/drF de 09 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/999732, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraBá, 
a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 08/08/2022 
a 10/08/2022;

1. dPc HENNiSoN JoSE JacoB aZEVEdo - MaT: 5836727
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc roBErTo carloS PiMENTa dE SoUZa - MaT: 5692920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02182/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1011250, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 09/08/2022 a 
10/08/2022;

1. dPc WalTEr rESENdE dE alMEida - MaT: 5075670
(GrUPo: B, Valor: r$ 276.07, QTd: 1, ToTal: r$ 276.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 276.07 ( dUZENToS E SETENTa E SEiS rEaiS E SETE cENTa-
VoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02183/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1008215, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Por-
TEL, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 10/08/2022 
a 12/08/2022;

1. iPc aNToNio carloS da SilVa MoNTEiro - MaT: 54189056
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. dPc PaUlo rENaTo dE liMa PiNTo - MaT: 5420806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc rUBENS NaZarE fErrEira doS SaNToS JUNior - MaT: 54187803
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
4. iPc lUcilENo doS SaNToS cardoSo - MaT: 57192628

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
5. MPc iZaN dE SoUZa SilVa - MaT: 5600596

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
6. EPc arMaNdo Marcio GoNcalVES laPa - MaT: 54183803
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
7. dPc alBEroNE afoNSo MiraNda loBaTo - MaT: 5673739
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

8. MPc aNToNio PEdro BoMfiM PaNToJa - MaT: 71480
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

9. EPc ElaiNE criSTiNa da SilVa coUTiNHo - MaT: 5836875
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

10. MPc JESUS da SilVa loPES - MaT: 5453097
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
11. iPc carloS alBErTo SilVa dE MaToS - MaT: 5876869

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
12. dPc Waldir frEirE cardoSo - MaT: 56499

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,121.40 ( SETE Mil, cENTo E ViNTE E UM rEaiS E QUarENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02184/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221011700, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂNdia, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 11/08/2022 
a 18/08/2022;

1. daS HiGor rodriGUES GUiMaraES da SilVa - MaT: 5937175
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02185/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221010846, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂNdia, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 11/08/2022 
a 18/08/2022;

1. PaP raiMUNdo rUY HolaNda doS SaNToS - MaT: 5703964
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02186/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221009866, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂNdia, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 11/08/2022 
a 18/08/2022;

1. PaP Maria do carMo dE alMEida MiraNda - MaT: 70670
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
2. iPc PaUlo HENriQUE SilVa MacHado - MaT: 54189007

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
3. iPc VaNia carla PaMPolHa ViEira - MaT: 5410649

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
4. PaP lUiZa BENTES fariaS - MaT: 66559

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
5. iPc raiMUNdo rUBENS fErrEira doS SaNToS - MaT: 5411840

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,308.30 ( oiTo Mil, TrEZENToS E oiTo rEaiS E TriNTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02187/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/992452, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iPiXUNa 
DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, no 
período de 11/08/2022 a 14/08/2022;
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1. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

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

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS 
rEaiS E QUarENTa E NoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02188/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1008021, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa 
TIMBOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, 
no período de 12/08/2022 a 15/08/2022;

1. iPc aNToNio fErNaNdo liMa JUNior - MaT: 5332214
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

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

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

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02189/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1008073, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa 
TIMBOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, 
no período de 13/08/2022 a 16/08/2022;

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

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

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

4. iPc roMario liMa GoNcalVES - MaT: 5940096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02190/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1008161, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iPiXUNa 
DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 14/08/2022 a 17/08/2022;

1. iPc PEdro HENriQUE PacHEco - MaT: 5940144
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc PaUlo roBErTo GoNcalVES dE MENEZES - MaT: 5331579
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc aUGUSTo cEZar loPES do NaSciMENTo - MaT: 5122848
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS 
rEaiS E QUarENTa E NoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02191/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004419, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Sali-
NÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
11/08/2022 a 15/08/2022;

1. dPc fEliPE PErEira SilVa - MaT: 5940499
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. EPc EdNa Maria cardoSo corrEia - MaT: 5331250

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

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

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
5. iPc faGNEr aNdrE doS aNJoS da SilVa - MaT: 57195098

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
6. iPc PaUlo SaNdErSoN alVES TocaNTiNS - MaT: 54189009

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E doZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02192/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1013966, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 10/08/2022 a 15/08/2022;

1. aSG JoSE lUiZ BarBoSa PiMENTEl - MaT: 6121268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. EPc MaX coSTa BElo - MaT: 54188724
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02193/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004440, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 11/08/2022 a 15/08/2022;

1. adM aNToNia cElia fErrEira liSBoa - MaT: 5941938
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. ddiV TaTiaNa fErrEira Vidal - MaT: 5915101
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02194/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004419, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Sali-
NÓPOLIS, a fim de realizar aPoio a oPEraÇÃo lEi SEca, no período de 
11/08/2022 a 15/08/2022;

1. iPc JoNaTHaN rocHa dE HolaNda - MaT: 5940091
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. dPc fraNciSco adriaNo coSTa - MaT: 57233591
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. EPc JocYclEia dE Karla SoUZa dUraNS - MaT: 5428149
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
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4. EPc EllEM GoNcalVES cardoSo oliVEira - MaT: 5826276
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
5. iPc GrEGorio MaGNo lEal MoNTEiro - MaT: 5224160
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

6. EPc rUi GUilHErME ParacaMPoS da SilVa - MaT: 5825873
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E doZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02195/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1014870, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de XiNGUa-
RA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 10/08/2022 a 
12/08/2022;

1. iPc SilVio alEX lEal da SilVa - MaT: 54184102
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc cElio ToMaZ NUNES SalVador - MaT: 54189063
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
3. EPc alVaro roBErTo dE araGao SoUZa - MaT: 3169995
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,780.35 ( UM Mil, SETEcENToS E oiTENTa rEaiS E TriNTa 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02195/2022 - dGPc/od/drF de 10 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1014870, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de XiNGUa-
RA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 10/08/2022 a 
12/08/2022;

1. EPc alVaro roBErTo dE araGao SoUZa - MaT: 3169995
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc SilVio alEX lEal da SilVa - MaT: 54184102
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc cElio ToMaZ NUNES SalVador - MaT: 54189063
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,780.35 ( UM Mil, SETEcENToS E oiTENTa rEaiS E TriNTa 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02196/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004071, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoS-
QUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no 
período de 12/08/2022 a 16/08/2022;

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

2. iPc HUGo da SilVa MoraES - MaT: 5940225
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. iPc carloS alBErTo dE liMa PirES - MaT: 5234387
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,004.60 ( doiS Mil, QUaTro rEaiS E SESSENTa cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02197/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004353, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período 
de 12/08/2022 a 16/08/2022;

1. iPc aNa flaVia corTiNa - MaT: 5966397
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc PaUlo cÉSar rocHa da SilVa - MaT: 5966785
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. EPc aNNa caroliNa daS NEVES SaNToS - MaT: 5966669
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
4. iPc alEX faBrÍcio dE aNdradE SilVa - MaT: 5956868
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo 
rEaiS E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02198/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1019282, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, 
no período de 12/08/2022 a 16/08/2022;

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

2. iPc GilBErTo carloS da SilVa coNcEicao - MaT: 5856884
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. EPc roSEli dE faTiMa crUZ doS SaNToS - MaT: 57190685
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,004.60 ( doiS Mil, QUaTro rEaiS E SESSENTa cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02199/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1019007, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
BÁRBARA DO PARÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRA-
TiVo, no período de 12/08/2022 a 16/08/2022;

1. adM ETiaNNE flaVia ciriNo - MaT: 5936000
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
2. loUriVal loPES NaSciMENTo JUNior - MaT: 5790034
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,004.60 ( doiS Mil, QUaTro rEaiS E SESSENTa cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02200/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004085, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 12/08/2022 a 16/08/2022;

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

2. daS iZaBEl VaNESSa dE fiGUEirEdo rEiS - MaT: 5913234
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. adM BrUNo PENEdo MEdEiroS - MaT: 5942565
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

4. aP Maria criSTiNa diaS MicHEloN - MaT: 5107458
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
5. adM SilWaNdro GoNcalVES aMaral - MaT: 57188172
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

6. adM daNiEllE SENa dE araUJo - MaT: 5940804
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,009.20 ( QUaTro Mil, NoVE rEaiS E ViNTE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02201/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004085, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 12/08/2022 a 16/08/2022;

1. adM caSSio ZEfEriNo dE SoUZa dE BarroS - MaT: 5958213
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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

3. daS adriaNa SaNToS MoNTEiro - MaT: 5911302
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
4. adM ocilENE caSTro BEZErra coSTa - MaT: 5942567
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
5. adM JoSEliTo fErNaNdES dE MoraES - MaT: 57193754
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
6. adM SaUlo SElENE dE SoUSa PErEira - MaT: 5163234
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
7. aSS. iNf SUEdY dE aViZ NaSciMENTo - MaT: 5944256
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 4,677.40 ( QUaTro Mil, SEiScENToS E SETENTa E SETE 
rEaiS E QUarENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02202/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004353, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período 
de 12/08/2022 a 15/08/2022;

1. iPc alaN HENriQUE dE SoUZa aNdradE - MaT: 5940064
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02203/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004353, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período 
de 12/08/2022 a 16/08/2022;

1. dPc aNdrEZZa MarTiNS fraNco - MaT: 5231809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc ValEria MarTiNS fraNco BariViEra - MaT: 5229014
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc cHarlES MUTraN coSTa - MaT: 5865913
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc EMErSoN aUGUSTo oliVEira SoarES - MaT: 8400712
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

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

Portaria Nº: 02204/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004367, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 12/08/2022 a 16/08/2022;

1. daS aUGUSTo ViNiciUS riBEiro BarroS - MaT: 5904208
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. adM GaBriEl roSa doS SaNToS JUNior - MaT: 57199594
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. daS MoiSES alVES PiNTo - MaT: 5924876
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
4. adM dENilSoN carValHo PiNHEiro - MaT: 55207901
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
5. daS ricardo JoSE TEiXEira MaciEl - MaT: 5944170

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02205/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004246, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 
12/08/2022 a 16/08/2022;

1. dPc JoÃo claUdio SaKUNo caSTaNHo - MaT: 5966295
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. PaP rafaEl dE oliVEira caSTro rodriGUES - MaT: 5965198
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02206/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004085, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoS-
QUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no 
período de 12/08/2022 a 16/08/2022;

1. iPc EdMar GoNcalVES alVES - MaT: 5217636
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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

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

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,672.80 ( doiS Mil, SEiScENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02207/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004291, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período 
de 12/08/2022 a 16/08/2022;

1. dPc diEGo SilVa daNTaS - MaT: 5967060
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. EPc lUciaNa lEal dE alMEida - MaT: 55586616
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
3. EPc PEdro SErGio SaPUcaia PiNHEiro - MaT: 5835070
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

4. iPc roSilENE BaraTa alEiXo corrEa - MaT: 5819407
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,672.80 ( doiS Mil, SEiScENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02208/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004330, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 12/08/2022 a 16/08/2022;

1. adM roSilENE MarGarETH coNcEicao dE SoUZa - MaT: 70440
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
2. daS cHarllES cESar dE aNdradE - MaT: 57220849

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
3. adM roMUlo aUGUSTo dE BriTo PENHa - MaT: 5927236
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
4. aSS. iNf rafaEl daMaScENo caMPoS - MaT: 5962979
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
5. adM SidiNEY dE faTiMa rEBElo alVES - MaT: 73628

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,341.00 ( TrÊS Mil E TrEZENToS E QUarENTa E UM rEaiS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02209/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004273, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMETá, 
a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 
10/08/2022 a 14/08/2022;

1. iPc raiMUNdo da SilVa SidoNio - MaT: 5410061
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02210/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004273, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMETá, 
a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 
12/08/2022 a 16/08/2022;

1. iPc aGNaldo cardoSo dE aQUiNo - MaT: 5399866
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. MPc ValBEr rodriGUES fiEl - MaT: 5656761
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02211/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004246, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 
12/08/2022 a 16/08/2022;

1. dPc fraNciSco TorQUaTo NoroNHa - MaT: 5966875
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 

um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02212/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004353, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período 
de 12/08/2022 a 16/08/2022;

1. iPc Marco aNToNio SaNTiaGo GoMES - MaT: 5411009
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. EPc aNdrEa BEZErra dE MEScoUTo - MaT: 5826314

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. iPc GErSoN roSa dE MEScoUTo - MaT: 5197627

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
4. iPc GErSoN adErSoN corrEia doS SaNToS - MaT: 5939691

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo 
rEaiS E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02213/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004367, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 12/08/2022 a 16/08/2022;

1. daS adiEVErSoN doS SaNToS SilVa - MaT: 5964683
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. aSS. iNf NElSoN aNToNio TorrES - MaT: 55590316

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02214/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221008129, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iPiXUNa 
DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 15/08/2022 a 18/08/2022;

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

2. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS 
rEaiS E QUarENTa E NoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02215/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022974152, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMETá, 
a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 15/08/2022 a 16/08/2022;

1. iPc raiMUNdo da SilVa SidoNio - MaT: 5410061
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
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rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( TrEZENToS E ciNQUENTa E SEiS rEaiS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02216/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1016705, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no 
período de 16/08/2022 a 20/08/2022;

1. dPc MaHENalWa HElENa MElo fUrTado MorEira - MaT: 57192839
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02217/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/944319, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no pe-
ríodo de 16/08/2022 a 20/08/2022;

1. dPc aNdrEZa SoUZa alVES - MaT: 57192696
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02218/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221004353, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período 
de 12/08/2022 a 16/08/2022;

1. iPc JaciaNa araÚJo da SilVa - MaT: 5966237
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02219/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004353, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período 
de 12/08/2022 a 15/08/2022;

1. dPc HENNiSoN JoSE JacoB aZEVEdo - MaT: 5836727
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. dPc alMir alVES oliVEira - MaT: 5914008
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc HErloN WiVEENS PErEira dE caMPoS - MaT: 54189349
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02220/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221020296, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 13/08/2022 
a 20/08/2022;

1. PaP MarcoS cEZar caNdido MENEZES - MaT: 5703891
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. PaP roBErTo ValENTiM NoVaES - MaT: 5704057
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02221/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221019970, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrilÂN-
DIA DO NORTE, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período 
de 13/08/2022 a 20/08/2022;

1. daS Erica TErEZa doS PaSSoS SoUZa - MaT: 6402891
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. ddiV MarcoS aUGUSTo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946304
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
3. adM MarcoS aNToNio GoMES dE liMa - MaT: 702455

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,984.98 ( QUaTro Mil, NoVEcENToS E oiTENTa E QUaTro 
rEaiS E NoVENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02222/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1019927, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PacaJá, a 
fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
16/08/2022 a 19/08/2022;

1. iPc aNToNio fErNaNdo liMa JUNior - MaT: 5332214
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

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

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

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02223/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221019134, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo Mi-
GUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no pe-
ríodo de 12/08/2022 a 19/08/2022;

1. adM Maria NorMa da SilVa GUrJao MaToS - MaT: 57444
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
2. daS GaBriEl aNToNio cUNHa BarroS - MaT: 5958741

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
3. daS KalaMidE doS PaSSoS riBEiro - MaT: 5914351

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
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rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,984.98 ( QUaTro Mil, NoVEcENToS E oiTENTa E QUaTro 
rEaiS E NoVENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02224/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1007018, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 13/08/2022 a 14/08/2022;

1. adM JoBErTo dE JESUS BriTo PErEira - MaT: 54185830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02225/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1007009, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 13/08/2022 
a 14/08/2022;

1. MPc EdiEl fraNciSco BarBoSa BiTENcoUrT - MaT: 5463556
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc EdUardo aUGUSTo GoNcalVES dE MoUra - MaT: 5692741
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. dPc MarcElo diaS MENdES - MaT: 5831423
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02226/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004448, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 
15/08/2022 a 16/08/2022;

1. dPc JESSÉ alMEida MarTiNS - MaT: 5966903
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc aNa PaUla aSSUNÇÃo GaMa - MaT: 5966324
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. EPc BrUNa NaSciMENTo fErrEira - MaT: 5966605
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. iPc BrUNo MElo riBEiro - MaT: 5966772
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02227/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1024619, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 11/08/2022 a 16/08/2022;

1. adM lorENa dE loUrdES Maia da coSTa SardiNHa - MaT: 54196342
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. ddiV THalYTa liMa dE fraNca GoMES - MaT: 57192419
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. adM Maria BETaNia SoUZa BarroS - MaT: 26778
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. adM EliS doS SaNToS oliVEira - MaT: 5888806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

5. MPc GilMar dE JESUS Maia MorEira - MaT: 5331200
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

6. adM lETicia crUZ da SilVa - MaT: 57207010
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,121.40 ( SETE Mil, cENTo E ViNTE E UM rEaiS E QUarENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02228/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004448, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 
13/08/2022 a 15/08/2022;

1. iPc EriKa QUiEl doS SaNToS SilVa - MaT: 5966627
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc JoSÉ rodriGUES PiNHEiro NETo - MaT: 5966358

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. EPc daVi corrEia GalEÃo - MaT: 57222287

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02229/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004448, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 
12/08/2022 a 15/08/2022;

1. EPc iVY GUiMarÃES TEiXEira - MaT: 5966377
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. dPc roSEMBErG BarBoSa lira dE SoUZa - MaT: 5966425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. EPc KariNE NaSciMENTo rodriGUES - MaT: 5917687
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02230/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004457, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 
12/08/2022 a 16/08/2022;

1. dPc HENriQUE HaBiB BorGES - MaT: 5966643
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02231/2022 - dGPc/od/drF de 11 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004071, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, 
no período de 12/08/2022 a 16/08/2022;

1. iPc Marcia criSTiNa MEdEiroS TaVarES - MaT: 5886708
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02232/2022 - dGPc/od/drF de 12 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1028152, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
NHÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 13/08/2022 
a 18/08/2022;

1. iPc raYMUNdo alEXaNdrE faraH NETTo - MaT: 5939704
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)

2. iPc JESSica dE MoraES PriMo - MaT: 5940143
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)

3. dPc Maria lUcia coSTa doS SaNToS - MaT: 5599849
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)

4. EPc aNGElica TaTiaNE coSTa QUarESMa - MaT: 54184786
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)
5. iPc EVEraldo lUiS da coSTa BarBoSa - MaT: 5234328
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 5, ToTal: r$ 2,532.10)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 12,660.50 ( doZE Mil, SEiScENToS E SESSENTa rEaiS E 
ciNQUENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02233/2022 - dGPc/od/drF de 12 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1028137, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caME-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 13/08/2022 a 
15/08/2022;

1. iPc THaiaNa SiMoES SaNToS - MaT: 54193086
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc JoSE NaZarENo BaENa dE JESUS - MaT: 5856957

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. EPc iTalo fEliPE oliVEira dE alMEida - MaT: 57213296
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02234/2022 - dGPc/od/drF de 12 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1026296, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
12/08/2022 a 15/08/2022;

1. iPc dircEU oliVEira NaSciMENTo - MaT: 5463076
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3.5, ToTal: r$ 584.68)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 584.68 ( QUiNHENToS E oiTENTa E QUaTro rEaiS E SES-
SENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02235/2022 - dGPc/od/drF de 12 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1026306, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 12/08/2022 a 15/08/2022;

1. adM aNdrESSa liMa cardoSo - MaT: 55587929
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 830.83 ( oiTocENToS E TriNTa rEaiS E oiTENTa E TrÊS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02236/2022 - dGPc/od/drF de 12 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004261, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 
12/08/2022 a 16/08/2022;

1. adM rafaEl da SilVa coSTa - MaT: 5939958
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02237/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 13/08/2022 a 18/08/2022;

1. iPc SUaMY NEli MEdEiroS da SilVa - MaT: 5859174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02238/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1004071, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoS-
QUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no 
período de 12/08/2022 a 16/08/2022;

1. EPc rENaTa liMa ESPiriTo SaNTo BENTES - MaT: 5940277
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02239/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1032121, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 13/08/2022 a 15/08/2022;

1. ddiV rUBENVal corrEa ParaENSE - MaT: 5462657
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02240/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1032121, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIa Policial, no período de 12/08/2022 
a 15/08/2022;

1. dPc WalTEr rESENdE dE alMEida - MaT: 5075670
(GrUPo: B, Valor: r$ 276.07, QTd: 3, ToTal: r$ 828.21)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 828.21 ( oiTocENToS E ViNTE E oiTo rEaiS E ViNTE E UM 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02241/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1031858, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGo-
MINAS, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, 
no período de 16/08/2022 a 22/08/2022;

1. aSS. iNf faBricio oliVEira dE oliVEira - MaT: 57189009
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
2. adM lUiZ roolSEVErT MaciEl fErrEira - MaT: 73423

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02242/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221030934, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no perío-
do de 15/08/2022 a 17/08/2022;

1. PaP laErcio GEorGE alVES araNHa - MaT: 65730
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)
2. PaP JoNaS MaNoEl da SilVa dUarTE - MaT: 6026931

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02243/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221030889, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no perío-
do de 15/08/2022 a 17/08/2022;

1. daS roBErTa cHErMoNT loPES - MaT: 57176217
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 334.10 ( TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E dEZ 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02244/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1030405, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rio dE Ja-
NEIRO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 10/08/2022 
a 17/08/2022;

1. iPc roGEr aNdErSoN dE SoUZa SilVa - MaT: 5913953
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 7, ToTal: r$ 3,544.94)

2. EPc odilSoN Marcio oliVEira NoGUEira - MaT: 57233549
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 7, ToTal: r$ 3,544.94)

3. dPc EVaNdro MorEira da rocHa araUJo JUNior - MaT: 57233535
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 7, ToTal: r$ 3,544.94)

4. iPc SiBElE JoiSE TaPaJoS NoGUEira - MaT: 5940334
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 7, ToTal: r$ 3,544.94)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 14,179.76 ( QUaTorZE Mil, cENTo E SETENTa E NoVE rEaiS 
E SETENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02245/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221030446, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/08/2022 
a 19/08/2022;

1. PaP dUciValdo rEiS da coSTa - MaT: 700096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. PaP lEoNilSoN fraNciSco rodriGUES dE MElo - MaT: 700487
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. PaP Moacir JorGE GoMES liMa - MaT: 70629
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02246/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221029187, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/08/2022 
a 19/08/2022;

1. adM aNdrE lUiS daNTaS raMoS - MaT: 57215
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02247/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1020699, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de liMoEiro 
DO AJURU, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 16/08/2022 a 19/08/2022;

1. daS aNa caroliNa lira doS SaNToS aMaNaJaS - MaT: 5893614
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. aSG NEUZa Maria MarTiNS Vidal - MaT: 2010534
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02248/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 15/08/2022 a 18/08/2022;

1. EPc olÍVia dE NaZarÉ doS SaNToS NUNES - MaT: 5966374
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc lUcio faBio ViEira da SilVa - MaT: 5940227
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc JorGE PErEira NoGUEira - MaT: 5966428
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc EdUardo BorBorEMa dE MoraES JÚNior - MaT: 5966768
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
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rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02249/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 00012022, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JURUTI, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 12/08/2022 a 14/08/2022;

1. iPc rENildo loPES GalUcio - MaT: 5856809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. dPc HErBErT fariaS JUNior - MaT: 54181355
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc dilErMaNdo PEriclES dE SoUSa - MaT: 5620406
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

4. dPc clEBEr PaScoal SilVEira dE oliVEira - MaT: 5623189
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
5. iPc HElcio MaNoEl da coSTa PEdroSo - MaT: 5463009
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

6. EPc alEX alBErio MaciEl SoarES - MaT: 5914185
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02250/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo ProGrES-
SO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 12/08/2022 a 
16/08/2022;

1. dPc MarcElo diNiZ SaNToS filHo - MaT: 5940454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02251/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo rEParTiMEN-
TO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 12/08/2022 a 
15/08/2022;

1. EPc JEff KElPYS doS SaNToS MESQUiTa - MaT: 5913826
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. PaP ariadNE liMa coUTo - MaT: 5940235
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. dPc ToNi riNaldo rodriGUES dE VarGaS - MaT: 5914105
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS 
rEaiS E QUarENTa E NoVE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02252/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PLACAS, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 12/08/2022 a 18/08/2022;

1. iPc MarQUEZZaN frEiTaS SilVa - MaT: 5913954
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02253/2022 - dGPc/od/drF de 16 de aGosto 

de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de URUARÁ, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 15/08/2022 a 17/08/2022;

1. dPc ricardo ViEira dE liMa - MaT: 5940994
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

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

Protocolo: 840897

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 419/2022-aai/GaB/correGePoL de 
26/07/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos apresentados através 
dos ofícios nºs 71/2022-GaB/dcda/SrMor/Pc-Pa, 74/2022-GaB/dcda/
SrMor /Pc-Pa e 75/2022-GaB/dcda/SrMor/Pc-Pa referentes ao descum-
primento de determinação superior, fatos ocorridos na regional de Marajó 
oriental, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc e demais fatos conexos 
e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENaTo loPES Tarallo - coordENadoria do iNTErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 420/2022-aai/GaB/correGePoL de 
26/07/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos apresentados pelo 
servidor P.P.o.M. através do of. nº 51/2022-GaB/dcda/SrMor/Pc-Pa de 
23/06/2022, referentes a atitudes, em tese, arbitrárias, indevidas e in-
compatíveis com a função praticadas por um superior hierárquico do de-
nunciante, fatos ocorridos na regional do Marajó oriental, tudo conforme 
despacho da coiNT/cGPc e demais fatos conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENaTo loPES Tarallo - coordENadoria do iNTErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 421/2022-aai/GaB/correGePoL de 
26/07/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades re-
ferentes as circunstâncias ocorridas no prédio da divisão de investigações 
e operações Especiais-dioE nos dias 21 e 22/07/2022 nesta capital, o que 
gerou no M.P. a SiMP nº 000269-100/2022, tudo conforme os fatos apre-
sentados pelo M.P. através do of. nº 104/2022/MP-3ªPJcEaP-TcSP/GaB de 
22/07/2022, mais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lariSSE BarBoSa TorrES PaSTor - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
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Portaria Nº 422/2022-aai/GaB/correGePoL de 
27/07/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos referentes aos danos so-
fridos na Viatura Policial S-10 cd lS, placa QVJ-4E10, fato ocorrido durante 
abordagem policial ocorrida no dia 11/06/2021 na rUa SaNTo aMaro, 
Bairro Telégrafo - Belém/Pa, tudo conforme BoP nº 00282/2021.100119-3 
e demais documentos encaminhados pelo PaE nº 2022/280318 e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 423/2022-aai/GaB/correGePoL de 
27/07/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilida-
des pelo atraso, em tese, no cumprimento de diligências e remessas à Jus-
tiça referente aos autos do Processo nº 0802473-16.2021.8.14.0133 (iPl 
nº 00612/2021.100016-5), fatos ocorridos no município de Marituba, tudo 
conforme despacho da ccrM/cGPc de 15/07/2022 e of. nº 064/2022/
MP-6ªPJM de 29/05/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lariSSE BarBoSa TorrES PaSTor - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 424/2022-aai/GaB/correGePoL de 
27/07/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilida-
des referente ao atendimento prestado a senhora l.f.P. na delegacia de 
dEcoUVillE-MariTUBa/Pa, quando esta compareceu naquela unida-
de para inteirar-se do andamento referente as denúncias feitas no BoP 
nº 00029/2022.100576-8, tudo conforme despacho da ccrM/cGPc de 
15/07/2022, mais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 841348
Portaria Nº 001/2022-sec/dd/cGPc de 16/08/2022

CONSIDERANDO: a instauração de AAI 451/2022 a fim de identificar e 
apurar a conduta do servidor K.S.a. Mat. nº 5914095, referentes aos fatos 
contantes no of. nº 134/2022/MP-3ªPJcEaP-TcSP/GaB de 16/08/2022, 
fatos que ocasionaram no M.P. a Notícia fato nº 000430-100/2022, tudo 
referente a conduta do servidor, o qual teria agido, em tese, de forma ar-
bitrária, fato ocorrido no município de Belém;
coNSidEraNdo: a instauração do inquérito Policial nº 00346/2022.100102-
3, referente a Notícia fato nº 000430-100/2022 pelo M.P.;
coNSidEraNdo: que o corregedor-Geral da Polícia civil poderá, mediante 
análise do caso concreto, determinar o afastamento do servidor e a en-
trega imediata da identidade funcional, da arma de fogo, dentre outros 
materiais acautelados pela administração, quando houver a necessidade 
de salvaguardar as investigações penais e administrativas, conforme pre-
visto no art. 92 da lei complementar 022/1994 com redação dada através 
da lc 046/2004;
dETErMiNo: o afastamento do servidor K.S.a. Mat. nº 5914095 da ativi-
dade policial pelo prazo de trinta dias, bem como na entrega de sua fun-
cional e armamento a ser realizada imediatamente na corregedoria-Geral 
de Polícia civil.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 841190

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

iNstaUraÇÃo de aPUraÇÃo PreLiMiNar N.º 003/2022
Portaria N.º 015/2022 – correGedoria da PcePa, de 17 de 
agosto de 2022. a corregedora da PcEPa, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas pela lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021. 
coNSidEraNdo que é dever deste setor correicional promover a sua apu-
ração imediata, nos termos do art. 199 da lei N.º 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994; coNSidEraNdo as informações contidas no processo E-Protoco-
lo N.º 2022/1043502, de denúncia de suposta irregularidade administrati-
va e funcional nas dependências do instituto Médico legal nd Núcleo avan-
çado de Parauapebas/PA da Polícia Científica do Pará. CONSIDERANDO o 
despacho da corregedora às folhas 10. rESolVE: art. 1º. iNSTaUrar a 
apuração Preliminar N.º 003/2022 para apurar os fatos constantes no pro-
cesso e-protocolo 2022/1043502. art. 2º – dESiGNar o servidor alberto 
Nunes Neto, assistente administrativo, Matrícula funcional 57207439/1, 
para presidir a apuração Preliminar N.º 003/2022. art. 3º – fixar para 
conclusão dos trabalhos, o prazo de 30 (trinta) dias, admitida a prorro-
gação por igual prazo ou a continuidade excepcional do instrutório, sob 
motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos; art. 4º – Esta Portaria 
entrará em vigor, na data da publicação. registra-se, Publica-se e cumpra-
se. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra - corregedora da Polícia 
Científica do Pará.

Protocolo: 841017

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 205 de 10/08/2022-daF
SErVidora: cElESTE rodriGUES HoriGUcHi
carGo:Médico legista, MaTrÍcUla: 5205212/1
PErÍodo:30.08.2022 à 26.04.2023.
TriÉNioS: 01.08.2010 à 31.07.2013,01.08.2013 á 31.07.2016,01.082016 
á 31.07.2019
e 01.08.2019 á 31.07.2022

Portaria Nº 206 de 10/08/2022-daF
SErVidora: KEila ZScHorNacK fErrEira
carGo:auxiliar Técnico de Perícias, MaTrÍcUla: 57188525/3
PErÍodo:01.09.2022 à 30.09.2022.
TriÉNio: 08.10.2012 à 07.10.2015

Protocolo: 840850

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº 208 de 16/08/2022-daF

SErVidor: aldENor SaNToS da SilVa carGo: Perito criminal
MaTrÍcUla : 5067014/2
PErÍodo: 01.07.2022 a 29.08.2022.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº 207 de 16/08/2022-daF

SErVidor: ricardo fErrEira oZEla carGo: Perito criminal
MaTrÍcUla : 5233046/1
PErÍodo: 08.06.2022 a 21.08.2022.

Protocolo: 841065

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 062/2022 - Pae - 2022/77854
objeto: aquisição de Material de Expediente
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: 31 de agosto de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 841016

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1502/ 2022 
alBErTo NUNES NETo 
MaTrÍcUla: 57207439/1
carGo: agente administrativo
aMaNda NUNES dE SoUZa doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5891705
carGo: assistente administrativo
dilMa dUarTE TEiXEira cic: 128.536.312-49
MaTrÍcUla: 57195107/1
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carGo: Técnico de administração e finanças
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/07/2022 a 27/07/2022
oBJETiVo: oriENTaÇÃo dE ProcEdiMENToS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1177/ 2022 
daNiEllE BrUNNa riBEiro cHaGaS carTaXo 
MaTrÍcUla: 5958491/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 23/06/2022 a 30/06/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1298/ 2022
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior 
MaTrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 28/07/2022 a 01/08/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1273/ 2022 
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior 
MaTrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 11 1/2 (onze e meia) PErÍodo: 14/07/2022 a 25/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 841053
Portaria N°. 1313/ 2022 

HiNToN BarroS cardoSo JÚNior 
MaTrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 07/07/2022 a 11/07/2022
oBJETiVo: oPEraÇÃo VErao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1486/ 2022 
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior 
MaTrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
cidadE: forTalEZa/cE
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 09/08/2022 a 12/08/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EVENTo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 841055
Portaria N°. 1527/ 2022

arNaldo aUGUSTo alMEida dE SoUZa JÚNior
MaTrÍcUla: 5832144/1
carGo: Perito criminal
doUGlaS Vidal diaS cic: 558.359.882-49
MaTrÍcUla: 57220780/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
EMMaNUEl MarcoS doS SaNToS carPiNa 
MaTrÍcUla: 57195136/1
carGo: Motorista
cidadE: BaiÃo - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 08/08/2022 a 14/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 841137

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3534/2022-dG/cGP, de 17/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
rEVoGar a Portaria 1637/2022-dG/cGP, que designou os servidores Val-
dir de Sousa Moura Júnior, Motorista, matrícula 57189512/1 e NElSoN 
Jair coSTa dE BriTo, Vistoriador, matrícula 54191585/3, como integran-
tes da comissão de Examinadores instituída pela Portaria 3728/2021-dG/
dETraN/Pa, publicada no doE 34.751, de 28/10/2021, para desenvolve-
rem as atividades de Examinador de Trânsito, na cirETraN “a” de reden-
ção, no período de 05/05/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 22/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 3535/2022-dG/cGP, de 17/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores luiza antonia rachid Miranda, assistente de ad-
ministração, matrícula 3263649/1 e raoNi daNiEl diaS da SilVa, agen-
te de fiscalização de Trânsito, matrícula, como integrantes da comissão 
de Examinadores instituída pela Portaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, pu-
blicada no doE 34.751, de 28/10/2021, para desenvolverem as atividades 
de Examinador de Trânsito, na cirETraN “a” de redenção, no período de 
22/08/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 22/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 3536/2022-dG/cGP, de 17/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor laureno Manoel Nascimento lemos, assistente 
administrativo, matrícula 3154874/1, como integrante da comissão de 
Examinadores instituída pela Portaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, publi-
cada no doE 34.751, de 28/10/2021, para desenvolver as atividades de 
Examinador de Trânsito, na cirETraN “a” de castanhal, no período de 
22/08/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 22/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 3537/2022-dG/cGP, de 17/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores Valdir de Sousa Moura Júnior, Motorista, matrí-
cula 57189512/1 e NElSoN Jair coSTa dE BriTo, Vistoriador, matrícula 
54191585/3, como membros da comissão de Examinadores de Trânsito, a 
fim de desenvolverem atividades junto à bancas itinerantes, no período de 
22/08/2022 a 01/11/2023, realizando os exames necessários à obtenção 
da carteira Nacional de Habilitação, junto à coordenadoria de Habilitação 
de condutores deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 22/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 841357

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria Nº 3485/2022-daF/cGP, de 12/08/2022

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 2022/992792;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora laís 
Sobrinho de Medeiros, matrícula nº 5922723/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.300,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir 
despesas emergenciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem 
para os municípios de; conforme Processo de diárias n° 2022/992560.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 300,00
3339033-r$- 4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 18/08 a 01/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3493/2022-daF/cGP, de 12/08/2022
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 2022/1026502;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Marcus Vinícius ramillo filho, matrícula nº 5945733/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, e de e de poronto pagamento que possam vim ocorrer nas aréas 
de responsabilidade da ciM e da gerencia de obras e serviços da engenharia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 840922
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diÁria
Portaria Nº 3462/2022-daF/cGP, de 11/08/2022.

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 2022/1002299;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Joaquim José da Silva,  matrícula nº 57227272/1, no cargo de Vistoriador, 
lotado na cirETraN de Tucuruí.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de; São félix do Xingu, conforme Processo de diárias n° 2022/897803.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 22/08/2022 a 16/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 3463/2022-daF/cGP, de 11/08/2022.
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 2022/999956;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
iranildo fernandes de oliveira, matrícula nº 3261700 /1, no cargo de aXT, 
lotado na daf/ciM/GoSENG.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, e de poronto pagamento que possam vim ocorrer nas atividades 
desenvolvidas deste departamento, nos municipios de Eldorado dos cara-
jás, curionópolis, Parauapebas, canaã dos carajás e Xinguará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 3.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 05 a 26/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 3473/2022-daF/cGP, de 11/08/2022.
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 2022/1004376;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
itamar Borges Saré de Melo, matrícula nº 57200466 /1, no cargo de assis-
tente de Trânsito, lotado na cHc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, e de pronto pagamento de transporte rodoviário para a servidora 
da banca itinerante de habilitação no municipio de Piçarra/Pa.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 26/08 a 31/08/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 841379
Portaria Nº 3280/2022-daF/cGP, de 02/08/2022

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa,usando das atribuições que lhe foram delegadas 
através da Portaria 3057/2019-dG/cGP;
coNSidEraNdo a solicitação constante nos Processos nº 2022/677406 e 
2022/861590.
r E S o l V E :
rETificar na portaria nº 2915/2022-daf/cGP de 12/07/2022, publicada 
no doE nº 35.048 de 15/07/2022, que autorizou o deslocamento dos ser-
vidores Maurício carlos Pinheiro, Sílvio Serrão Mourão, Valdinei Miranda 
de Jesus e Sílvio Martins Borges, a fim de realizar manutenção na malha 
telefônica e lógica das cirETraN’s dos referidos municípios.
onde se lê: Municipio de rurópolis
Leia-se: Municipio de oriximiná
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Portaria Nº 3412 /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 2022/987668;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Bragança 
para o município de Mãe do Rio – 05/08 à 08/08/2022, a fim de realizar 
atividades inerentes de examinador, exames práticos e teóricos de trânsi-
to, no referido municipio.

nome matricula
adriana lameira da Silva 57215024/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3440/2022-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 2022/999801;
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 dom Eliseu – 29/08 à 15/09/2022, Óbidos 
– 16/09 à 19/09/2022, Oriximiná/Belém – 20/09 à 27/09/2022, a fim de 
efetuar o transporte e entrega de móveis novos e executar a mudança de 
bens do prédio antigo das cirETraNS, e demais providências.

nome matricula
carlos Jorge da Silva ramos 3262642/1
Elivaldo da Silva rodrigues 57195880/1

francisco de assis da Silva almeida 57176332/1
raimundo Sérgio da Silva 3263118/1

renato Gomes da cruz Júnior 5862787/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3442/2022-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 constante do Memº 286/2022-cHc, 
de 26/05/2022, e demais despachos nos Processos 2022/656163 e 
2022/569540,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 1849/2022-daf/cGP, de 13/05/2022, publicada no 
doE 34.983 do dia 26/05/2022, que autorizou o deslocamento dos servi-
dores Maria Eliete Lima Brito e Márcio Edmar Girard Figueiredo, a fim de 
realizar atendimento de habilitação durante a banca itinerante 1ª fase:
onde se lê: período de 27/05 à 01/06/2022
Leia-se: período de 03 à 08/06/2022
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3481/2022-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 2022/1004667;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de São Geraldo do araguaia no período de 11 à 18/08/2022, 
a fim de realizar atendimento de CHN durante a ação da banca itinerante 
de 1ª fase.

nome matricula
Waldir de azevedo repolho 54194159/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3482/2022-daF/cGP
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1015303;
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 
Belém para os municípios de Bragança – 19 à 21/08/2022, capanema – 22 
e 23/08/2022, Viseu – 24 e 25/08/2022, Tomé-açú – 26 à 28/08/2022, 
curuça – 29 à 30/08/2022, castanhal – 31/08 e 01/09/2022, Santa izabel 
do Pará – 02/09 à 04/09/2022, a fim de realizar vistoria de credenciamento 
e renovação de credenciamento e acompanhamento de credenciamento 
cfcs de acordo com a resolução 789/2020 do coNTraN, nos municipios 
acima citados.
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nome matricula
João Batista Maia Melo 80845609/1

Elisângela Soares da conceição 57196790/1
cristovão repolho Vieira 57195077/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3484/2022-daF/cGP, de 12/08/2022
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 2022/1021594;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZESSEiS E MEia (16 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SaliNÓPoliS – 30/08 a 15/09/2022, a 
fim de compor a equipe de fiscalização de trânsito no referido município, 
conforme solicitação.

nome matricula
Heryka Lobato Pereira 57176517/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3487/2022-daF/cGP, de 12/08/2022
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 2022/1024058;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Barbára no período de 30/08 à 15/09/2022, a 
fim de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio adminis-
trativo, realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Edinaldo oliveira Machado 57175603/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3488/2022-daF/cGP, de 12/08/2022
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 2022/1023485;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para o município de Marapanim no período de 10 à 17/08/2022, a fim de 
acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, 
realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Hanry José carvalho Moura 57228257/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3491/2022-daF/cGP, de 12/08/2022
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 2022/1011356;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Paragominas no período de 11 à 23/08/2022, a fim 
de realizar atendimento de habilitação na ação agropecuaria, no referido 
municipio.

nome matricula
ana Paula farias Brown 80845544/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 840921
Portaria Nº 3455/2022-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 2022/843862;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de BREVES – 15/08 a 09/09/2022, a fim 

de prestar treinamento na área de atendimento/retaguarda e PaE para o 
gerente nomeado pela Portaria 2501-2502/2022 dG/cGP no referido mu-
nicípio.

nome matricula
Maria do Socorro custódio cejas 57175753/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3466/2022-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 2022/1008085;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrÊS E MEia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém/
PA para os municípios de BRASÍLIA/DF – 24/08 a 27/08/2022, a fim de 
participar de reuniões com os membros da câmera Temática de Esforço 
legal – cTEl.

nome matricula
Gleydson Monção araújo 57201966/1

Wellington carlos Henriques Martins 54195738/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3489/2022-daF/cGP, de 12/08/2022
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 2022/1024090;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Barbara no período de 30/08 à 15/09/2022, a 
fim de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio adminis-
trativo, realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Maria Sueli damasceno do Nascimento 3265803/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3492/2022-daF/cGP, de 12/08/2022
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 2022/1008882;
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 Novo Progresso - 17 à 22/08/2022, itai-
tuba – 23 à 28/08/2022, rurópolis – 29/08 à 03/09/2022, altamira – 04 
à 09/09/2022, Tucuruí – 10 à 15/09/2022, a fim de realizar visita técni-
ca e organizacional, para verificação das condições dos mobiliários novos 
entregues e levantamento de necessidades visando a aquisição de novos 
mobiliarios e bens da linha branca (eletrodomésticos) nas cirETraNS aci-
ma citadas.

nome matricula
Sávio Breno Santos da Silva 5946779/2
osman rocha Briglia Neto 3158713/1

Michel augusto Sant’ana dollinger 80845429/1
Mauro alexandre dos Santos Souza 54185722/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 840836
Portaria Nº 3422/2022-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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/989588;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Elisângela costa de Souza Travassos, matrícula nº 57201292/1, no cargo 
de agente de fiscalizaçção de Trânsito, lotado na cirETraN de itaituba.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEiScENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais e de pronto pagamento decorrente atividades diarias de fiscaliza-
ção de trânsito desenvolvidas no municipio de Trairão.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-200,00
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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 17 à 28/08/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 3448/2022-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 2022/1001738;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de conceição do araguia – 12/08 à 18/08/2022, 
redenção – 19/08 à 25/08/2022, Parauapebas – 26/08 à 01/09/2022, 
Marabá/Belém – 02/09 à 09/09/2022, a fim de acompanhar e auxiliar o 
gerente de operação de fiscalização de trânsito das CIRETRANS, desenvol-
vendo atividades administrativas correlatas nos referidos municipios.

nome matricula
alessandra da Silva azevedo 80845421/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3453/2022-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 2022/944895;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de ourilândia do Norte no período de 29/08 à 
23/09/2022, a fim de realizar atendimento de habilitação na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
Heliane Pimentel Tork 57176369 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3456/2022-daF/cGP, de 12/08/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/999775;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Edivaldo Espindola Segtowick, matrícula nº 3262421/1, no cargo de AXT, 
lotado na daf/ciM/GoSENG.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, e de poronto pagamento que possam vim ocorrer nas atividades 
desenvolvidas deste departamento, nos municipios de Eldorado dos cara-
jás, curionópolis, Parauapebas, canaã dos carajás e Xinguará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 3.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 05 a 26/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 3457/2022-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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/999698;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Sérgio antonio lima Barros, matrícula nº 57196682 /1, no cargo de auxi-
liar operacional de Trãnsito, lotado na daf/ciM/GoSENG.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, e de poronto pagamento que possam vim ocorrer nas atividades 
desenvolvidas deste departamento, nos municipios de Eldorado dos cara-
jás, curionópolis, Parauapebas, canaã dos carajás e Xinguará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 3.000,00

art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 05 a 26/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 3460/2022-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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1009841;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor Joé-
lcio Júnior da costa Graça, matrícula nº 55587588 /1, no cargo de Técnico 
de informática, lotado na dTo.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergenciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os 
municípios de; São domingos do araguaia; São Geraldo do araguaia, con-
forme Processo de diárias n° 2022/993136
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.500,00
3339036-r$- 2.500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 24/08 a 11/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 3461/2022-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 2022/993493;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para o 
município de Barcarena no período de 12/08 à 17/09/2022, a fim de realizar a 
capacitação para Gestores Municipais de Trânsito da região do Baixo Tocatins.

nome matricula
Geisa acácia Tavares 57195631 /1

Joélcio Júnior da costa Graça 55587588 /1
Marco antonio Silva da Silva 57206791 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 841276
Portaria Nº 2957/2022 – cceP/dG/detraN, de 14/07/2022.
a dirETora GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TrÂNSiTo – 
dETraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito 
Brasileiro – cTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 780 - coNTraN, de 26 de 
junho de 2019, que dispõe sobre o novo Sistema de Placas de Identificação 
Veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 550/2022-dG/dETraN, de 
18 de fevereiro de 2022, que regulamenta o credenciamento de Empresas 
Estampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão Mercosul;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa Md coMErcio dE PlacaS 
lTda, cNPJ nº 22.313.818/0001-05, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa Md coMErcio dE PlacaS lTda, cNPJ 
nº 22.313.818/0001-05, Nome fantasia Md PlacaS, situada na aV 
BElEM, Nº 100 - Bairro: SaNTa Maria, cEP: 68.695-000, no município 
de TailÂNdia/Pa, para exercer a atividade de Empresa Estampadora de 
Placas de Identificação Veicular - EPIV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 (cinco) 
anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 3520/2022-dG/cGP, de 17/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação do servidor, constante do requerimento 
datado de 04/08/2022, e demais despachos no Processo 2022/705108,
r E S o l V E:
rEMoVEr, a pedido, o servidor ian carlo dos Santos, agente de fiscalização 
de Trânsito, matrícula 57229643/1, da Gerência de operação e fiscalização 
de Trânsito da capital para a cirETraN “a” de São félix do Xingu.
5os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral



diário oficial Nº 35.080   85Quinta-feira, 18 DE AGOSTO DE 2022

Portaria Nº 3391/2022-dG/cGP, de 08/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo o estabelecido pela lei 7.796, de 14/01/2014, publicada 
no doE 32.562, de 15/01/2014, que instituiu o Plano de cargos, carreira 
e remuneração (Pccr) dos Servidores deste departamento de Trânsito e 
dá outras providências,
coNSidEraNdo ainda, que os servidores do Quadro Suplementar deste 
departamento, foram alocados na classe “a” e nas referências da Estrutura 
Salarial do Quadro Suplementar, conforme previsto no art. 32 e anexo iV, 
da lei 7.796, de 14/01/2014,
coNSidEraNdo também, o constante do Processo 2021/1093837, que 
trata da viabilização do enquadramento requerida pelo servidor, que 
retornou às suas atividades neste departamento em 01/01/2021, após 
cumprir mandato eletivo, e a manifestação jurídica através do Parecer 
718/2021-ProJUr/cc, no referido processo,
r E S o l V E:
ENQUadrar o servidor MaUro rodriGUES cHaGaS, ocupante do cargo 
de Nível Médio, assistente de administração, matrícula 3266516/1, lotado 
na cirETraN “B” de Vigia, na classe “a”e referência iV, da Estrutura 
Salarial do Quadro Suplementar deste departamento, conforme o 
previsto no art. 32 e anexo iV da lei 7.796, de 14/01/2014 e Parecer 
718/2021-ProJUr/cc.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/01/2021.
renata Mirella freitas G. de Souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 841410

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 225/2022 – GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 11 de aGosto de 2022.

o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da central de Triagem 
Metropolitana iii (cTM iii):
PrESidENTE: MarcElo rENaTo corrEa dE carValHo – diretor
VicE-PrESidENTE: KElVia SaMara dE SoUSa dE araÚJo- coordenado-
ra administrativa
MEMBro: clEBSoN JUNior PiMENTEl GoMES- coordenador de segurança
MEMBro: aNdrEia JordaNia alVES coSTa- assistente social
MEMBro: roSaNGEla criSTiNa do carMo da coSTa- assistente social
MEMBro: iZaBEla NaYara da SilVa liNS- Psicóloga
MEMBro: JaMillE QUEiroZ dE MoraES- Psicóloga
MEMBro: clEBEr MarcElo diaS PiNTo- assist. administrativo
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 840858
Portaria Nº 1074/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 16 de aGosto de 2022.

rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 7104/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no Bo-
letim de ocorrência nº 00004/2022.107514-8, de 22/07/2022, referente 
ao suposto fato ocorrido no interior do bloco carcerário do centro de Tria-
gem da cidade Nova no dia 21 e 22/07/2022, bem como as circunstâncias 
da utilização de iMPo;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 841185

Portaria Nº 1071/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 16 de aGosto de 2022.

rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7101/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados por 
servidor lotado no centro de recuperação Penitenciário do Pará V- crPP 
V, em e-mail encaminhado no dia 06/07/2022 e no PaE nº 2022/713224,  
referente a suposta perseguição no ambiente de trabalho;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, 
ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investiga-
ções;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 841181
Portaria Nº 1072/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 16 de aGosto de 2022.

rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7102/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados nos 
autos de Noticia fato nº 001048-930/2022, encaminhado pela 4ª PJMaB, 
referente a suposta agressão à PPl daNiEl SaNTiaGo doS SaNToS (iN-
foPEN 193145), quando custodiado em Unidade Prisional de Marabá;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da Portaria nº 420/2014 – cGP/SEaP;
Art. 5º - Oficiar à 4ª PJMAB, acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 841183
Portaria Nº 1073/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 16 de aGosto de 2022.

rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7103/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
ofício nº 012/2022-direção do complexo de Marabá/SEaP, referente aos 
supostos indícios de adulterarão de atestado médico apresentado por ser-
vidor desta Secretaria, encaminhado via PaE nº 2022/619747;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, 
ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investiga-
ções;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 841184
Portaria Nº 1053/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 04 de aGosto de 2022.

rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
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rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar nº 7092/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor G.P.f. (M.f.: 
5877024), agente penitenciário, objetivando apurar  a responsabilidade 
administrativa e funcional referente à suposta conduta funcional, inobser-
vância dos deveres e ordens, bem como, estar em posse de arma particu-
lar, sem autorização e realizar disparo dentro do centro de recuperação 
regional de cametá- crrcaM,  no dia 30/06/2022. o servidor incorreu, 
em tese, em falta grave, com fulcro nos art. 177, ii, iV, Vi c/c art. 190, iV, 
Vi, todos da lei Estadual nº 5.810/1994- rJU/Pa.
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, M.f.: 54196889 – Presidente; adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS (M.f.: 57201800)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, M.f.: 57218644 – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim 
como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apu-
ração;
art. 5º – dETErMiNar o afaSTaMENTo PrEVENTiVo, do servidor acusado 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 203 da lei Estadual nº 
5.810/1994-RJU, a fim de que o servidor não venha a influir na apuração 
da irregularidade;
art. 6º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais e ao Gabinete desta SEaP/Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 841177

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 228/2022 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 17 de aGosto de 2022.

o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
 coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
 rESolVE:
art. 1º - Em substituição ao servidor EricKSoN do carMo SilVa - Matrí-
cula nº – 5960875, designar o servidor carloS rafaEl da SilVa loBo 
- Matrícula funcional nº 5958519, para atuar como fiscal Titular, e em 
substituição ao servidor carloS rafaEl da SilVa loBo  - Matrícula nº 
5958519, designar a servidora NUBia JaNE da SilVa BaTiSTa - Matrícula 
nº 5934864 para atuar como fiscal Suplente do contrato administrativo nº 
194/2021/SEaP celebrado entre a empresa aTalaNTa ENGENHaria lTda 
e a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP, cujo ob-
jeto é a EXEcUÇÃo dE SErViÇo coMPlEMENTar E coNSTrUÇÃo dE UM 
GalPÃo dE TraBalHo da cadEia PÚBlica dE JoVENS E adUlToS, do 
complexo de americano, localizada na rodovia BR 316, km 53 - Distrito de 
americano s/n, no Município de Santa izabel, Estado do Pará, a ser exe-
cutado nos moldes dos Projetos apresentados por ocasião da Tomada de 
Preços nº 002/2021/SEaP.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
  dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 841014
Portaria N° 226/2022 – GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 17 de aGosto de 2022.

o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
 coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
  rESolVE:
 art. 1º - Em substituição a servidora Edianne do Socorro afonso Nonato 
– Matricula nº 5907902, designar o servidor rodrigo dias Teixeira - Matrí-
cula funcional nº 4223513, para atuar como fiscal Suplente do contrato 
administrativo nº 056/2022/SEaP celebrado entre a Empresa l carValHo 
coMErcio E SErViÇoS lTda e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiS-
TraÇÃo PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é a aquisição de equipamen-
tos e materiais de consumo para implantação de 02 (duas) oficinas de mar-
cenaria do 5º Ciclo do Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de 
Oficinas Permanentes – PROCAP.
  Parágrafo Único - São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
  art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
  dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 841010

errata
.

errata de Portaria – iNcLUsÃo de serVidor
Incluir na Portaria nº 2217/2022, publicada no Diário Oficial Nº 
35.076 de 12 de agosto de 2022, o nome do servidor: 5949866 – 
JEaNNYSoN cHrYSTiaN TorrES loPES – Policial PENal.
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES.

Protocolo: 840864
errata de PUBLicaÇÃo do doe Nº 34.887, de 10.03.22, 

ProtocoLo: 769382, reFereNte à Portaria Nº 470/22/
dGP/seaP, de 03/03/22:

onde se lê: Javan carlos Barroso Silva – Gozo: 01.04.22 a 30.04.22.
Leia-se: Javan carlos Barroso Silva – Gozo: 01.09.22 a 30.09.22.

Protocolo: 840861

coNtrato
.

coNtrato: 093/2022/seaP
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: contratação para capacitação de servidores para a realização do 
Seminário Presencial – advogados e a nova lei de licitações – Zênite, que 
se realizará no período de 08 a 10 de agosto de 2022 em Brasília/df.
Valor ToTal: r$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa de trabalho: 97.101 03.128.1502.8832 – capacitação de agen-
tes de Segurança Pública
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101 - recursos ordinários
daTa da aSSiNaTUra: 08/08/2022
ViGÊNcia: 08/08/2022 a 08/09/2022
coNTraTado: ZENiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria S/a
cNPJ: 86.781.069/0001-15
ENdErEÇo: rua avenida Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º andar, Batel, 
curitiba/ Pr.
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 841216

diÁria
.

Portaria Nº 2346/2022
objetivo: cUMPriMENTo a ordEM dE SErViÇo N.º 03/2022 – oPEraÇÃo 
VErÃo 2022.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/ciME
destino: SaliNoPoliS/Pa
Servidor (es): 5696526 – aNdrÉ da SilVa adriÃo – aGENTE PriSio-
Nal; 5950075 – liValdo corrEa dE araÚJo – aGENTE PriSioNal; 
5953866 – adalBErTo JorGE da SilVa BarroS JUNior – aGENTE Pri-
SioNal; 57209992 – JoSÉ JUlio PaUliNo JUNior – aGENTE PriSioNal; 
54188814 – GUSTaVo dE Sá fraNco – aGENTE PriSioNal;  .
Período: 14 a 17/07/2022 - diária(s): 3 (três) e  ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840956
diÁria

Portaria Nº 2344/2022
objetivo: rEaliZar coBErTUra JorNaliSTica SoBrE iNaUGUraÇÃo 
da cENTral dE PaSSaGEM.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/NcS
destino: alTaMira/Pa
Servidor (es): 572029057 – ElcK daY coSTa dE oliVEira – coordE-
Nadora.
Período: 27 a 29/06/2022 - diária(s): 2 (duas) e  ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840953
Portaria Nº 2345/2022

objetivo: coNdUZir VTr coM GUarNiÇÃo do coPE Para fiNS dE 
SUBSTiTUiÇÃo oPEracioNal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 54188511 – Joao corrEa doS SaNToS – MoToriSTa.
Período: 20 a 21/07/2022 - diária(s): 1 (uma) e  ½ (meia).
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 840954
diÁria

Portaria Nº: 00302/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir a VrT aTÉ BElÉM a fiM dE SUBMETEr rEViSÃo.
origem: ToMÉ-aÇU
destino: BElÉM
Servidor(es):
8400423 - iZaiaS PaNToJa da SilVa - MoToriSTa
Período: 01/08/2022 a 02/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841277
diÁria

Portaria Nº: 00303/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
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destino: caMETá
Servidor(es):
5940827 - faBio fErrEira BiTENcoUrT - MoToriSTa
Período: 09/08/2022 a 09/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841279
diÁria

Portaria Nº: 00304/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: BElÉM
destino: BarcarENa
Servidor(es):
5879701 - JoNaS QUarESMa PiNHEiro - aGENTE PENiTENciário
57213406 - lEoNardo PaUlo MoNTEiro crUZ - aGENTE PENiTENciário
5879795 - MarcElo SoUSa MoraES - MoToriSTa
Período: 09/08/2022 a 09/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841281
diÁria

Portaria Nº: 00305/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EXEcUÇÃo da oBra dE TalUdE, coM oBJETiVo dE coNTEr a 
EroSÃo do TErrENo caUSada PEla áGUa da cHUVa.
origem: BElÉM
destino: MaraBá
Servidor(es):
5919102 - JoSiaNE coUTiNHo MaTHEWS - TEcNico EM GESTao dE iN-
fra-ESTrUTUra
5952546 - JailToN da SilVa cHaVES - TEcNico EM GESTao dE iNfra
-ESTrUTUra/ENGENHaria ciVil
5943292 - aNdErSoN JoSE dE aNdradE rEiS - MoToriSTa
Período: 16/08/2022 a 26/08/2022
diária(s): 10 e ½ (dez diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841286
diÁria

Portaria Nº: 00299/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: TUcUrUÍ
destino: XiNGUara
Servidor(es):
54197102 - BENiclEo fariaS daNTaS - MoToriSTa
5961061 - rENaTo loPES dE alMEida - Policial PENal
8400671 - JoSE roBErTo SilVa - aGENTE PENiTENciário
5953954 - SErGio fEliPE oliVEira GUEdES - 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: 841264

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito diÁria
Portaria Nº2363/2022/dGP/seaP, de 17/08/2022.

TorNar SEM EfEiTo, a Portaria nº 00267/22/diáriaS/dGP/SEaP, de 
12/08/2022, publicada no doE nº 35.079, de 17/08/2022, referente ao 
pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados:
Nº; NoME; MaT; carGo; cPf; Valor
01; EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdÃo; 5949514; Policial PE-
Nal;89330862268;r$ 237,38. 02; HErMES PErEira GoMES;5953952;Po-
licial PENal;00553358375;r$237,38. 03;raPHaEl PaTricK dUarTE dE 
oliVEira;5949461;Policial PENal; 01716860202;r$ 237,38.
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 841289

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 2362/2022/dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 17 de aGosto de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora MilKa doS SaNToS iGlEZiaS, matrícula funcional 
n° 55208319/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Ser-
viços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial (GSTP), com 
lotação no centro de reeducação feminino (crf), em substituição à ser-
vidora lUciaNa dE alMEida frEirE, matrícula funcional n° 5898638/1, 
em virtude de nomeação em cargo comissionado, a contar de 26 de julho 
2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 841147

terMo aditiVo ao coNVÊNio 010/2019
Nº: 03

data de assinatura: 08/08/2022
Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023
Justificativa: Este termo aditivo tem por objeto a alteração do preâmbulo 
do convênio nº 010/2019, em virtude da mudança de Secretário da 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, a retificação 
da cláusula Quinta, por ocasião do reajuste do valor do salário mínimo e 
da alteração da tarifa do transporte público e a prorrogação do instrumento 
por 12 (doze) meses.
convênio: 010
Exercício: 2019
Valor global: r$ 235.934,40 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e 
trinta e quatro reais e quarenta centavos).
Partes: 
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária - SEaP
concedente: Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e lazer – SEJEl
Nome do ordenador: Marco antônio Sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 841418

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 567 de 12 de aGosto de 2022.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso Vi, da 
Portaria de n° 160/2022; do artigo 35 do decreto de n° 1.434, de 13 de 
dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
o artigo 98, da lei nº 5.810, de 24.01.1994; e ainda, os termos do Proces-
so nº 2022/905788 de 18/07/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr, ao servidor adriaNo fiUZa da crUZ matrícula nº 80845896-1, 
ocupante do cargo de auxiliar operacional, 60 (sessenta) dias de licENÇa PrÊ-
Mio, para usufruto nos períodos de 08.09.2022 a 07.10.2022, e 10.10.2022 
a 08.11.2022, referentes aos triênios de 15.06.2014 a 14.06.2017 (30 dias) 
restantes e 15.06.2017 a 27.05.2020 (30 dias) iniciais, sendo que para que 
o servidor tenha direito ao usufruto  do segundo triênio, foi necessário com-
pletar 17 (dezessete) dias, no período de 01 a 17/01/2022, por força da lei 
complementar federal de nº 173 de 27.05.2020 (inciso iX do art. 8º), cuja 
vigência foi de 27.05.2020 a 31.12.2021.
 dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 12 de agosto de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 840986

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 577 de 16 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado do Pará, c/c o art. 
34, do regimento interno da Secretaria de Estado de cultura, aprovado 
pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e
coNSidEraNdo o art. 8º, §1º, da lei federal nº 12.527/2011, a qual 
dispõe sobre os procedimentos a serem observados a fim de garantir o 
acesso à informação;
coNSidEraNdo o ofício circular aGE/Pa nº 09/2022-GaB, de 08 de agos-
to de 2022, que solicita a designação de servidor para acompanhar todas 
as etapas relacionadas ao Programa Nacional de Transparência Pública;
r E S o l V E:
 i - dESiGNar a servidora MiciclÉia cUNHa doS PaSSoS GoNÇalVES, 
matrícula nº 55588560-3, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Gestão 
Pública - administrador, para ser responsável pelo preenchimento do formulá-
rio e acompanhamento do Programa Nacional de Transparência Pública.
ii – Esta Portaria entrará em vigo na data de sua publicação.
dE-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 16 de agosto de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 841003
Portaria Nº 574 de 12.08.2022

Processo nº2022/842944
Servidora: EdNo alEX Mafra riBEiro
Matrícula: nº 5964068/1
cargo: assistente administrativo
Objeto: Designado como fiscal do recebimento do Coletor de Resíduos, da 
cotação eletrônica Nº 017/2022, para atender as demandas desta SEcUlT.

Protocolo: 840938
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº575 de 16 de aGosto de 2022
Processo nº 2022/ 933231
Servidor: allaN PiNHEiro dE carValHo
Matrícula: 57188175/4
cargo: diretor do departamento de Música
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT, a ser realizada pelo profissional MÁRCIO 
JOSÉ GONÇALVES JARDIM, qualificado para realizar apresentação do Trio 
Manari, no evento “lançamento do Planejamento Estratégico de longo 
Prazo- Pará 2050”, que acontecerá no dia 05.08.2022, às 11h30, no Teatro 
da Paz. os efeitos desta Portaria retroagem à data do evento.

Protocolo: 840943

.

.

errata
.

errata da Portaria nº 230, de 29.04.2022, publicada no doe Nº 
34953, de 02.05.2022, que concedeu a servidora lUciaNa criSTiNa 
aKiM da ViTÓria, matrícula nº 54185767/3, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão cultural, 120 (cento e vinte) dias de licENÇa PrÊMio, 
referente aos triênios de 24.11.2010 a 23.11.2013 (60 sessenta dias), 
24.11.2013 a 23.11.2016 (60 sessenta dias).
onde se lê:  período de 06.05.2022 a 03.09.2022.
Leia-se: período de 06.05.2022 a 02.09.2022.

Protocolo: 841077

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 231/2022
Processo adMiNistratiVo N° 2022/455245

oBJETo: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa 
especializada segurança desarmada em eventos diversos para a realização 
da 25ª fEira PaNaMaZÔNica do liVro E daS MUlTiVoZES, que integra 
a programação cultural anual da SEcUlT. os serviços e valores podem ser 
discriminados da seguinte maneira:

Especificação Valor da diária de 12h Quantidade de Postos

Prestação de serviços, por diária, de se-
gurança desarmada para a feira do livro, 
com profissional com rádio  comunicador, 

com jornada diurna ou noturna.

r$ 675,00 680

ToTal: r$ 459.000,00

Valor GloBal: r$ 459.000,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil reais)
daTa da aSSiNaTUra: 17/08/2022.
VirGÊNcia do coNTraTo: 27/08/2022 a 04/09/2022.
oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico SrP NÚMEro 001/2021-SEcUlT.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 010106361 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339037 -locaÇÃo dE MÃo dE 
oBra PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 233279 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor rESPoNSáVEl: Maria do cÉU BraGa MarTiNS, matrícula n°: 
32280/1.
coNTraTado: EMPrESa BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli EPP, cNPJ n°: 
17.433.496/0001-90
ENdErEÇo: PaSSaGEM MaJor EliEZEr lEVY, 205, aV. alMiraNTE Bar-
roSo, SoUZa, cEP: 66.613-155, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841189

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 3

Processo Nº: 2022/880613
daTa dE aSSiNaTUra: 17/08/2022
JUSTificaTiVa: o presente instrumento contratual tem por objeto modi-
ficar o valor do contrato, nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/1993, 
da seguinte forma: a) fica acrescida a importância de r$ 1.932,99 (mil 
novecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), por motivo 
de acréscimo de quantidade, em 2 (duas) plataformas elevatórias e 1(um) 
elevador para atender às novas necessidades do Palacete faciola; após as 
modificações descritas, o valor global do contrato, após este termo, passa 
para r$ 34.793,94 (trinta e quatro mil setecentos e noventa e três reais e 
noventa e quatro centavos) a contar até o término contratual;
coNTraTo Nº: 034
EXErcÍcio: 2019
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 – oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 
231053 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338.
coNTraTado: ElEVadorES HEXcEl lTda EPP - cNPJ nº 10.599.628/0001-09.
ENdErEÇo: rUa dioGo Moia, Nº 868, Bairro UMariZal, BElÉM , cEP: 
66055-170, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841149

FÉrias
.

coNceder UsUFrUto de FÉrias
Portaria Nº 573/22 de 12.08.2022

Servidor: adEMar QUEiroZ SoarES JUNior
Matrícula: 80845899/1
cargo: auxiliar operacional
Período de Usufruto: 13.09.2022 a 12.10.2022 - 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 29.06.2021 a 28.06.2022.

Protocolo: 841249
coNceder UsUFrUto de FÉrias

Portaria Nº 572/22 de 12.08.2022
Servidor: NilToN GUEdES PErEira
Matrícula: 30333/1
cargo: Técnico em Gestão Pública
Período de Usufruto: 01.09.2022 a 30.09.2022 - 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 20.06.2020 a 19.06.2021.

Protocolo: 841237

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01632

ProcESSo Nº: 2022/1018867
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 12/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica 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.
coNTraTada: ÂNGEla Maria VaScoNcEloS SaMPaio GÓES – cPf Nº 
404.788.742-00.
ENdErEÇo: rUa do UNa, 156, cEP: 66.000-000, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841131
a comissão designada pela Portaria 377/2021-secULt, em cum-
primento ao item 4, 4.6, do edital 005/2021: Artistas, Profissionais e 
fazedores de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados.
allan Pinheiro de carvalho
antônio luciano Gomes do rosário;
Yvens Guerreiro Penna
reLaÇÃo – JULHo/2022

N° NoMe LiNGUaGeM cPF/cNPJ

1. aBÍlio caValcaNTE daNTaS 
NETo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

001.492.632-60

2. adElMa dE caSSia daS NEVES 
MENdES

acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 574.032.792-04

3. adriaNa do Socorro coSTa 
da coSTa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS

595.041.102-15

4. allaN rooSEVElT MiraNda 
coNcEiÇÃo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 009.863.022-95 

44.583.693/0001-68

5. álVaro JoSÉ dE alMEida 
NETo

acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 796.002.392-15

6. alYNNE MacEdo rodriGUES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 010.151.312-71

7. aMaNda lETÍcia PaNToJa 
BarroS

acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 555.416.312-20

8. aMaNda SaNToS caMPElo aPrESENTadora / PalESTraNTE/dEBaTE-
dor/ MEdiador

015.774.942-88 
33.874.012/0001-02

9. aNa caTariNa PiNHEiro 
MiraNda

acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 949.854.482-49

10. aNa d’arc MarTiNS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 223.997.042-15

11. aNa KaroliNE oliVEira 
fiGUEirEdo BarBoSa ProdUTora 763.269.342-49 

44.844.815/0001-22

12. aNa SElMa BarBoSa cUNHa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 423.724.102-53

13. aNaiZa VirGoliNo E SilVa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 000.156.362-91

14. aNdErSoN JoSÉ faVacHo doS 
SaNToS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 959.802.962-04

15. aNdrEa liMa dE SoUZa coZZi PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 580.934.352-04
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16. aNdrÉa MarTYrES dE 
oliVEira PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 558.377.602-10

17. ÂNGEla VaScoNcEloS SaM-
Paio GoES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 404.788.742-00

18. aNTÔNio MaUricio diaS da 
coSTa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 455.010.842-87

19. aSSociaÇÃo folclÓrica E 
cUlTUral coliBri dE oUTEiro GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 10.265.652/0001-01

20. aUrÉlio doS SaNToS BorGES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 634.621.090-00
21. BrENo PErEira da coSTa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 798.934.732-68
22. caMillE BENdaHaN BEMErGUY PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 779.614.717-15
23. clara GiaNNi ViaNa coSTa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 021.315.822-18

24. claUdia SUElY doS aNJoS 
PalHETa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 293.926.832-00

25. cláUdia ValÉria fraNÇa 
Vidal PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 443.706.522-00

26. clÓViS MaXWEll aNdradE 
MarTiNS

acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 72345373253

27. clEidSoN SEaBra dE alMEida

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa
dirETor MUSical

40.616.095.0001-97
018.860.096-28

28. cYro HolaNdo dE alMEira 
liNS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 009.940.954-02

29. daNiEl da rocHa lEiTE PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 207.295.022-87

30. diEGo dUarTE BorGES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 799.530.262-20
39.510.651/0001-67

31. doUGlaS BorGES NUNES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 052.010.322-06
32. EdEr BarBoSa crUZ PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 881.318.822.68

33. EdGar MoNTEiro cHaGaS 
JUNior PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 599.011.602-00

34. EdiMar aUGUSTo SaNToS 
da SilVa 

PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 

arTiSTaS EM cENa
661.337.932-87

35. EliaNE HElENa MoUra 
QUarESMa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 155.217.372-00

36. EldEr MoNTEiro fErNaNdES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

734.982.702-49
31.118.387/0001-09

37. EliNalda da SilVa MorEira acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 720.965.272-87

38. EliZaBETE da SilVa SoarES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 043.779.012-65

39. EliZaMa KaTE da SilVa 
PErEira

acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 021.476.572-55

40. EllEN SUSaN fErrErira 
forMiGoSa MariE roSE PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 674.987.792-34

41. EloiSa NiNfa da coSTa 
oliVEira PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 354.262.332-68

42. EriKa GUioMar MarTiNS dE 
aQUiNo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

846.339.642-91

43. faBia MaYara GoUlarT do 
NaSciMENTo

acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 913.529.832-49

44. fEliPE aNdrEi doS SaNToS 
diaS

acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 039.313.712-04

45. fEliPE BrUNo SilVa da crUZ PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 921.984.492-34

46. fEliPE liSBoa liNHarES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 775.370.682-91

47. fErNaNdo dE JESUS GUrJÃo 
SaMPaio NETo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 664.500.122-34

48. fláVia lUciaNa GUiMaraES 
MarÇal PaNToJa dE araÚJo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 794.169.692-49

49. fraNciSco cardoSo fEiToSa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS

182.010.402-87

50. fraNciSco PiNTo MENdES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU 
arTiSTaS EM cENa

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS

373.269.102-00

51. GaBriEla SoBral MarQUES 
fEiToSa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 088.877.912-20

52. GiSEllE PEdrEira dE MEllo 
carValHo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 695.267.372-53

53. GláUcio SaPUcaHY da SilVa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 304.125.362-34

54. GrUPo dE TEaTro PalHa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

04.731.147/0001-02

55. HUGo MENdES TaVarES NETo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 016.978.572-64
56. iaci GoMES PoNTES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 968.224.302-53

57. iZaBEla criSTiaN dE caSTro 
PaNToJa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 008.876.452-40

58. JadE SilVa JarES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 535.254.002-25 
43.285.176/0001-40

59. JaNETE da SilVa BorGES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 427.965.472-72

60. JEfErSoN lUiZ MoNTEiro 
cEciN

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa 297.686.162-53

61. JENiffEr Yara JESUS da SilVa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 015.598.282-69
62. JoaNa cHaGaS da SilVa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 248.284.402-91

63. JoaNa dE oliVEira lEal 
MarTiNS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 627.108.002-25

64. JoaNa cÉlia do Socorro Go-
MES dE aNdradE MarTiNS

acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 218.476.062-53

65. JoÃo cláUdio TUPiNaMBá 
arroYo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 148.292.822-15

66. JociclEidE BElÉM da coSTa 
SaNToS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 526.438.912-87

67. JoNaTHaN da SilVa cardoZo acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 013.222.882-32

68. JoSÉ alBErTo dE oliVEira 
farES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 147.359.202-00

69. JoSÉ dircEU GUErrEiro 
BraSil

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS (cUlTU-
ra PoPUlar) 028.008.892-25

70. JoSÉ Maria GUiMarÃES 
raMoS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 637.393.802-68

71. JoSÉ SaNTaNa PiNTo dE 
carValHo JUNior PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 002.650.922-99

72. JoSEaNa NUNES dE SoUZa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 691.522.412-20  
38.290.891/0001-30

73. JoSEaNE fraNco TElES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

624.694.792-15

74. JoSEBEl aKEl farES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 059.143.372-91

75. JoSÉ PEdro BaSToS caValÉro

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU 
arTiSTaS EM cENa

100.970.312-91

76. JoSiclEi dE SoUZa SaNToS PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 584.010.752-20

77. JordaN dE SoUZa fraNÇa acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 011.940.492-30

78. JUlio SoUZa SiQUEira 
MENdES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa
dirETor MUSical

785.392.502-68
41.598.794/0001-14

79. KariNa diaS aZEVEdo PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 842.637.842-00

80. KaTia rEGiNa PErEira do 
roSario

acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 370.441.412-34

81. KEila criSTiNa GENTil GoMES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

972.798.702-87
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82. laila rEBEca da SilVa NUNES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 930.355.512-00

83. laiS rUPf caValcaNTE

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU 
arTiSTaS EM cENa
dirETor MUSical

036.384.492-97
45.916.854/0001-50

84. lÂNGEla doS SaNToS carMo acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 995.104.642-07

85. lÉo TarcÍSio GoUVEia dE 
MoraES

acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 939.893.182-68

86. lETicia caMPoS da coSTa 
NUNES PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador 019.758.062-98

87. lia SoPHia fErrEira dE 
oliVEira

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

603.595.282-87

88. loUriVal MoNTEiro BarroS
PalESTraNTE
dEBaTEdor

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS
047.840.902-82

89. lUcaS da SilVa NEGrÃo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 018.156.932-90

90. lUcaS PacHEco BraGaNÇa
 

PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador
GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 137.140.742-87

91. lUciaNa dE aNdradE MorEi-
ra PorTo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa
dirETor MUSical

21.354.003/0001-01

92. lUiS SaNTa BaliEiro

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS

298.631.712-04

93. MarcEla caSTro da SilVa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 714.409.682-68

94. MarcÍlio BENEdiTo caldaS 
coSTa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 577.712.352-04

95. Marcio coUTo HENriQUE PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 393.203.082-68

96. MarcoS aNdrÉ daNTaS da 
cUNHa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 331.619.252-20

97. Maria alBENiZE fariaS 
MalcHEr PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 715.870.712-15

98. Maria criSTiNa NoGUEira 
da coSTa ProdUTor 228.406.212-15

99. Maria dE fáTiMa corrÊa 
aMador PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 043.989.472-72

100. MariaNo KlaUTaU filHo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 251.988.662-53
04.731.147/0001-02

101. MarilUcia BarroS dE 
oliVEria PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 374.614.002-15

102. MarlEY aNToNiaSilVa da 
SilVa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 877.567.062-34

103. MaTEUS raiol dE SoUZa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

777.723.852-34

104. MarToN SErGio MorEira 
MaUÉS PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 127.206.312-72

105. MaUro corrEa doS SaNToS

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

948.983.082-87
47.248.097/0001-10

106. MicHEl JacKSoN MoraiS 
SarMENTo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 451.904.292-53

107. MaXiNildo SoarES do 
NaSciMENTo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

ProdUTor

391.911.172-91

108. MicHElE criSTiNa oliVEira 
SilVa GoUlarT PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 573.998.082-87

109. MÔNica dE NaZarÉ carValHo acESSiBilidadE EM liBraS - aUdiodES-
criÇÃo 45882860210

110. NaTHália da coSTa crUZ PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 894.430.982-53

111. ocTaVio JoSE PESSoa 
fErrEira PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 029.251.332-15

112. oSEaS coSTa riBEiro filHo
PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 

arTiSTaS EM cENa
137.835.642-04

113. PaUla aNdrEa calUff 
rodriGUES PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 297.796.697-72

114. PaUlo JorGE MarTiNS NUNES PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 211.944.402-15

115. raiMUNda BErENicE PiNHEiro 
cardoSo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 379.565.902-72

116. raiMUNda HEliaNa MaGa-
lHÃES PErEira BarriGa

PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador/ 
coNTaÇÃo dE HiSTÓria

030.056.402-30 
12.736.372/0001-60

117. 
raiMUNda ViEira frEirE dE 

carValHo
 

PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador/
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 

arTiSTaS EM cENa
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 

arTiSTaS EM cENa
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 

arTiSTaS EM cENa
GrUPoS cUlTUraiS

486.702.432-53

118. raiMUNdo JoSÉ rodriGUES 
dE oliVEira PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 268.779.452-04

119. raiMUNdo TEiXEira NEVES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS

586.254.452-68

120. ridlEY PaTricK riBEiro dE 
oliVEira

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

021.725.172-24
40.472.726/0001-41

121. riTa dE caSSia MElEM da 
SilVa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

429.376.802-59  
03.659.160/0001-33

122. roBErT lEaNdro SilVa 
frEiTaS PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 020.674.172-31

123. roBErTa ViaNa loUriNHo dE 
JESUS MarTiNS

acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 742.280.722-91

124. rodriGo QUiTES rEiS PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 402.368.702-20

125. roSiNaldo PiNHEiro da 
foNSEca PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 480.752.052-00

126. rUi GUilHErME liMa do 
carMo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

127.931.162-20

127. rUY alEXaNdrE MoNTalVÃo 
MoNTEiro PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 592.200.662-20

128. SaloMÃo larEdo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 024.138.682-91

129. SaNdra SUElY da SilVa PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador
GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 557.989.002-82

130. SaNdro SaNToS BarBoSa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 638.595.562-15

131. SElENE Maria PlaTilHa doS 
SaNToS

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

268.927.072-20  
07.739.266/0001-08

132. SiMEi SaNToS aNdradE

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

198.268.182-91

133. SÔNia Maria fErNaNdES doS 
SaNToS PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 422.959.802-59

134. SUaNNY aNaSTácia aNdradE 
MarTiNS

acESSiBilidadE EM liBraS - aUdiodES-
criÇÃo 934.301.91-220

135. SUElEN da SilVa coSTa acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 83361855268

136. TaiSSa TaVErNard dE lUca PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 603.203.542-53
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137. THaiaNE rodriGUES MarTiNS PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 002.433.512-67
138. THaiNá oliVEira cHEMElo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 017.240.902-08

139. THaiS dE NaZarÉ cHaVES 
TraVaSSo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 041.520.782-78

140. THiaGo KaZU EGoSHi da SlVa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 47.285.707/0001-55 
019.539.262-07

141. THYaGo SilVa da coSTa PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 008.266.212-60

142. 
TiaGo BorGES PEdroSo do 

aMaral
 

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

MiNiSTraNTE oU iNSTrUTor(a) dE cUrSo 
oU oficiNa

985.114.402-91

143. VaNia liMa do NaSciMENTo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 558.035.802-44

144. VaNUZa da coNcEiÇÃo 
cardoSo PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 762.263.522-72

145. VolNEY NaZarENo dUarTE 
GoNÇalVES PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 378.022.082-20

146. WalTEr doS SaNToS oliVEria 
JÚNior PalESTraNTE/ dEBaTEdor/ MEdiador 598.599.462-72

147. WaNdErlEi fErrEira riBEiro acESSiBilidadE EM liBraS / aUdiodES-
criÇÃo 333.769.302-44

148. 
WElliSSoN ESTEfSoN GoMES 

daS SilVa
GrUPo crocodilo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

518.690.552-68

149. ZENEidE VaScoNcEloS 
cHaroNE

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

159.488.702-00

Protocolo: 841071
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01626
ProcESSo Nº: 2022/1016697
Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 12/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica 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.
coNTraTada: JoaNa cHaGaS da SilVa – cPf Nº 248.284.402-91.
ENdErEÇo: PaSSaGEM aNa dEUSa,271, cUrio UTiNGa, cEP: 66.610-
290, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841006
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01626
ProcESSo Nº: 2022/1021176
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 12/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica 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: JoSiclEi dE SoUZa SaNToS – cPf Nº 584.010.752-20.
ENdErEÇo: PaSSaGEM MariaNa, 27c, MaraMBaia, cEP: 66.615-060, 
BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841045
Portaria Nº 576 de 16 de aGosto de 2022

o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pela Portaria n° 160/22, 
publicada no Diário Oficial do Estado, de 06.04.2022, c/c o inciso VI; do 
artigo 35, do decreto n° 1.434, de 13 de dezembro de 2.004, e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/53087, de 13/01/2022,

r E S o l V E:
i- EXclUir, da Portaria nº 013/22, de 27.01.2022, publicada no diário 
Oficial do Estado, de 11.02.2022, a remoção da servidora MARIA DE 
fáTiMa GorETE SoarES loUriNHo, matrícula nº 57190452-1, ocupante 
do cargo de assistente administrativo.
ii - Permanece em vigor, a remoção do servidor EdGar fariaS da Sil-
Va, matrícula nº 55589213-2, ocupante do cargo de auxiliar operacional, 
ao departamento de Patrimônio Histórico, artístico e cultural – dPaHc, 
permanecendo em vigor os termos e efeitos do ato ordinatório quanto à 
remoção do servidor ao norte mencionado.
iii- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, mantendo-se 
a data originária quanto a movimentação concedida no ato anterior.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 16 de agosto de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 841166
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01606
ProcESSo Nº: 2022/842944
Valor: r$ 293,97 (duzentos e noventa e três reais e noventa e sete cen-
tavos)
daTa da EMiSSÃo: 08/08/2022
oBJETo: aquisição de lixeiras de coleta seletiva para atender às necessida-
des do espaço do Memorial da cabanagem.
oriGEM: cotação eletrônica 017/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MaTErial dE coNSU-
Mo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.122.1297-8338.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: EdNo alEX Mafra riBEiro, matrí-
cula: 5964068/1.
coNTraTado: MEGa BraSil coMErcio E SErVicoS dE coNSTrUcoES 
EirEli – cNPJ Nº 11.027.186/0001-99.
ENdErEÇo: TraVESSa WE, 62 a, coNJ. GUaJara i N,  1332, cEP: 
67143380, aNaNiNdEUa-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 841219

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo - 779408
Publicado no d.o.e nº 34.917 em 01/04/2022
onde se lê: [...] Favorecidos: FÁBRICA DE PROJETOS, inscrita no CNPJ 
35.674.435.0001/04 Valor Total: R$ 150.000,00 [...]
Leia-se: [...] Favorecidos: FÁBRICA DE PROJETOS, inscrita no CNPJ 
35.674.435.0001/04 Valor Total: R$ 100.000,00 [...]
ordenador: Humberto Bozi Spindola
*republicado por ter saído com incorreção no doe nº 34.957, de 
04 de maio de 2022

Protocolo: 841018

diÁria
.

Portaria Nº 1646 - cGP/FcP de 17 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1023110 – SEBP/dli/fcP de 11/08/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que na oportunidade irão participar da organização 
do acervo da Biblioteca da Pública Municipal do município de ourém/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

SEMiaS dE SoUZa araÚJo 57193524/1 TÉcNico EM GESTÃo cUl-
TUral - BiBlioTEcoNoMia

22 à 
27/08/2022 5,5liNdalVa caMPoS dE alMEida 5281296/2 TÉcNico EM GESTÃo cUl-

TUral - BiBlioTEcoNoMia
MarlY diaS dE oliVEira 2004356/2 BiBlioTEcario

criSTiaNo dE JESUS corrEa lEiTE 5892252/1 MoToriSTa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 841127
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 
Pe 008/2022 – srP 003/2022 – FcP

aos 11 (onze) dias do mês de agosto do ano de 2022, a fUNdaÇÃo 
cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede na av. Gentil Bittencourt nº. 650, 4º andar, bair-
ro: Nazaré, Belém/Pa, cEP: 66035-340, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.662.886/0001-43,  neste ato representado por seu Presidente, Sr. GUi-
lHErME rElVaS d’oliVEira, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
decreto Governamental publicado no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro 
de 2021, portador de cédula de identidade nº 255755 Pc-Pa e inscrito no 
cPf nº 640.526.802-00, considerando o julgamento da licitação na Mo-
dalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
008/2022, publicada no doE nº 34.992, de 02/06/2022, processo PaE Nº 
2022/39155, RESOLVE registrar os preços da empresa abaixo qualificadas 
e suas respectivas Ata, de acordo com a classificação por ela alcançadas 
e na quantidade cotada, e preços oferecidos pela proposta classificada em 
primeiro lugar, atendendo as condições previstas no Edital e seus anexos, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, da lei Estadual no 6.474,de 06 de agosto 
de 2002, do decreto Estadual nº 1.887, de 07 de novembro de 2017 e 
alterações, da instrução Normativa SEad nº 001, de 29 de maio de2018, 
instrução Normativa SEad nº 002, de 06 de novembro de 2018, e decreto 
Estadual no 534, de 04 de fevereiro de 2020, conforme abaixo:
ata nº 014/2022 – eMPresa: otc. doc orGaNiZacao tecNo-
LoGia e cUstodia de docUMeNtos eireLi (Nome fantasia: oTc.
doc), inscrita no cNPJ sob nº 04.361.968/0001-02, com  sede na Sof/N, 
Qd 1, cJB lT 12, Bairro Zona industrial, cidade Zona industrial, distri-
to federal, cEP: 70.634-120, telefone/fax nº (11) 4038-8156, neste ato 
representada pelo Sr. ricardo iVErSEN JUNior, brasileiro, casado, em-
presário, portador da cédula de identidade 18.227.752-5 SSP/SP e inscri-
to no cPf/Mf sob o  nº 098.445.828-06, residente e domiciliado na rua 
Ernesto Ermani, n° 415, Jardim Marambaia, Jundia/SP, cEP: 13.205-732. 
HoMoloGa para os iTENS do GrUPo/loTE UNico, do certame licita-
tório. ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 
11/08/2022 à 11/08/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 841191
Portaria Nº 1627 de 14 de JULHo de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janei-
ro de 2015, publicado no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e pelo 
decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE no 34.488 de 
10 de fevereiro de 2021.
cUMPriNdo o rito protocolar regulamentado pelo Edital nº 05/2022 o qual 
rege o “PrÊMio PaUTa liVrE” – apoio à Produção artística 2022” e as 
normas legais que impõem a necessidade de transparências nas ações 
relativas aos concursos públicos.
rESolVE:
art. 1º. realocar as datas de apresentação em consenso com os premiados 
em função da edição da Portaria nº 1434 - fcP dE 21 dE JUNHo dE 2022.
art. 2º. conforme Edital nº 05/2022, item 7.2 em função da não apre-
sentação de documentos, fica convocado o proponente RAFAEL DA SILVA 
MIRANDA para compor a seleção em função da classificação obtida no 
certame.
teatro Margarida schivasappa

ProPoNeNte ProPosta Politica inclusiva
(LGBtQia+ Pcd) Nota data

adaMor loBaTo riBEiro lEGado do MaraJoara adaMor BaNdoliM 
– 80 aNoS - Pcd 100 17/08

EdirlEY MarUZo SilVa da 
coSTa filHaS da NoiTE SUJa lGBT-

Qia+ - 100 18/08

WaldETE BriTo SilVa dE 
frEiTaS ESPETácUlo iXi - - 100 19/08

PENEloPE loPES dE liMa MaNifESTo PaUTa NEGra - - 100 20/08

rafaEl da SilVa MiraNda SHoW MUSical “BaTUQUE dE acENdEr” dE 
Marcio MacEdo - - 97 21/08

JEffErSoN lUiZ MoNTEiro 
cEciM BoUlEVard & GardENiaS - - 95 24/08

SaMia oliVEira MoraES dE 
SoUZa ErraTica - - 95 25/08

aMaNda HEllEN MElo fUrTado STEaMY froGS aPrESENTa: BicHo 
SolTrUBal - - 94 26/08

oliVar NaSciMENTo PaES 
BarrETo caNÇÕES dE Maria lidia lGBT-

Qia+  92 28/08

raidol TorrES SaldaNHa NETo MaNdiGa - raidol lGBT-
Qia+  90 31/08

Praça do artista

ProPoNeNte ProPosta Politica inclusiva
(LGBtQia+ Pcd) Nota data

JoHNaTaN rYdEr BaraTa JoHNaTaN rYdEr – ENTrE liNHaS - Pcd 85 04/08
MaTHEUS SoarES liMa – HTa 

SoarES liMa a florESTa Na cidadE lGBT-
Qia+ - 95 11/08

GilENo Marco fUrTado 
foiNQUiNoS Sr. MaXiXE - - 100 18/08

YUrE lEE alMEida MarTiNS o ESPETácUlo dE UM HoMEM SÓ 
(circo) - - 95 25/08

JaMillY JESSica BilBY BaiMa 
rEiS ESPETácUlo MUSical PiSada caBÔca - - 90 01/09

MErYaN lEÃo PErEira
i ENcoNTro rEGioNal dE cUlTUra 

PoPUlar “aGENTES cUlTUraiS dEfEN-
SorES da aMaZÔNia”

lGBT-
Qia+ - 87 08/09

JoSÉ riBaMar dE oliVEira 
coSTa ESPETácUlo ciraNda dE riSoS - - 80 15/09

GErSoN GUiMarÃES da SilVa SElVa MEcÂNica - - 71 29/09
TaYNara cHriSTiNNE carValHo 

Garcia
arTES NEGraS EM MoViMENTo - 2ª 

EdiÇÃo - - 94 30/09
 
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Guilherme relvas
Presidente da fundação cultural do Pará

Protocolo: 841261
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 001/2022 – FcP
Pae Nº 2021/1316320 – FcP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no art.38, inciso Vii e 
art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93, acolhendo a decisão da coMiSSÃo 
PErMaNENTE dE liciTaÇÕES – cPl/fcP. rESolVE: HoMoloGar o resultado 
do procedimento licitatório contido no PaE nº 2021/1316320 – fcP, cujo objeto é 
a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo doS SErViÇoS 
dE rEforMa No TEaTro MarGarida ScHiVaSaPPa e adJUdicar o objeto 
licitatório em favor da licitante coNSSErV coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, 
inscrita no cNPJ sob o nº 37.844.010/0001-13, pela proposta mais vantajosa no 
valor de r$ 2.010.445,14 (dois milhões, dez mil, quatrocentos e quarenta e cinco 
reais e quatorze centavos)
Belém, 17 de agosto de 20212
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará
PrESidENTE

Protocolo: 841414

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

Portaria
Portaria N° 48/2022/FcG

a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela Lei 5.939/96 e pelo Decreto 1.338/96;[...]
rESolVE:
dESiGNar a servidora EliSa TaVarES rodriGUES, assistente administrativo, 
matrícula funcional nº 5895184/3, para assumir a função de fiscal da contratação 
realizada através da nota de empenho Nº 2022NE00495, firmado com a empre-
sa NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS lTda, e o servidor rafaEl 
VallE MaraNHÃo, auxiliar operacional, matrícula funcional nº 5906323/1, para 
substituí-lo durante seus impedimentos e afastamentos legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 12 de agosto de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 841099
Portaria N° 46/2022/FcG

a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela Lei 5.939/96 e pelo Decreto 1.338/96; [...]
rESolVE:
dESiGNar o servidora EliSa TaVarES rodriGUES, assistente adminis-
trativo, matrícula funcional nº 5895184/3, para assumir a função de fiscal 
da contratação efetivada através da nota de empenho nº 2022NE00495, 
firmado com a empresa APOLO COMERCIAL LTDA , e a servidor RAFAEL 
VallE MaraNHÃo, auxiliar operacional, matrícula funcional nº 5906323/1, 
para substituí-la durante seus impedimentos e afastamentos legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 12 de agosto de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 841096

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 172/2022 - FcG de 10.08.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
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coNSidEraNdo os autos do processo nº. 2022/860017;
rESolVE:
dESiGNar o servidor dENYS aNToNio aMaNaJaS NoroNHa – asses-
sor - matrícula nº. 57192378/4, para substituir em virtude de férias, no 
período de 01.08.2022 a 30.08.2022 a servidora caMila dE araUJo Gil-
lET MacHado – coordenadora de apoio administrativo - matrícula nº. 
5890076/4.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da 
fcG

Protocolo: 840975

coNtrato
.

coNtrato: 41/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: prestação de serviço de limpeza de fossa séptica
daTa da aSSiNaTUra:16/08/2022.
ViGÊNcia:18/08/2022 a 17/08/2023.
coTaÇÃo ElETrÔNica: 06/2022.
Valor: r$ 1.298,30
orÇaMENTo: PT. 47201131221297, aT:8338, fT: 0101, Nd:3390
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: S.o.S Serviços operacionais de Saneamento ltda, cNPJ nº 
34.623.926/0001-55, com sede na av. conselheiro furtado, 3843, Guamá, 
cEP: 66.073-160, Belém/Pa.
Proc. Nº: 2022/179920.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 841151

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 01
coNtrato: 4/2021

EXErcÍcio: 2022
oBJETo: Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados de 
18/08/2022 a 17/08/2023.
daTa dE aSSiNaTUra: 17/08/2022.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes
coNTraTado:atlanta rent a car EirEli, cNPJ: 01.135.910/0001-44, com 
sede na rua oliveira Belo, Umarizal, Belém/Pa, cEP: 66.050-380.
aUToriZo do Proc. Nº: 2022/902839.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 841158
terMo aditiVo: 01
coNtrato: 3/2021

EXErcÍcio: 2022
oBJETo:
i - Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados de 
01/08/2022 a 31/07/2023;
ii - concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, em virtude dos re-
ajustes/correções salariais concedidos na convenção coletiva de Traba-
lho 2022/2023, registrada no MTE sob o nº Pa000017/2022, Processo nº 
13620.100086/2022-38, passando de global contratado de r$ 410.234,16 
para r$ 449.036,64.
daTa dE aSSiNaTUra: 29/08/2022
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes
coNTraTado: Belém rio Segurança EirEli, cNPJ 17.433.496/0001-90, 
com sede na av. almirante Barroso, Pass. Maj Eliezer levy, nº 205, bairro 
Souza, em Belém/Pa
aUToriZo do Proc. Nº: 2022/892886.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 841180

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo: 2022Ne00495.

oBJETo: aquisição de material de expediente.
Valor: r$ 352,00.
daTa dE EMiSSÃo: 25/07/2022.
PrEGÃo ElETrÔNica: SEPlad/dGl/SrP Nº 011/2021.
orÇaMENTo: PT: 47201131221297, aT: 8338, Nd: 339030 fT: 0101.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTada: Neo Brs comércio de Eletrodomésticos ltda, cNPJ: 
07.041.480/0001-88.
Proc. Nº: 2022/157106.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 841084
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo: 2022Ne00500.
oBJETo: fornecimento de materiais para prevenção, higiene e limpeza(álcool)
Valor: r$ 5.929,00
daTa dE EMiSSÃo: 26/07/2022.
coTaÇÃo ElETrÔNica: 08/2022/fcG.
orÇaMENTo: PT: 47201131221297, aT: 8338, Nd: 339030 fT: fonte: 0101.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTada: container comércio e Serviços lTda, cNPJ: 
41.243.002/0001-99.
Proc. Nº: 2022/582142.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 841089

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo: 2022Ne00499.

oBJETo: aquisição de material de expediente.
Valor: r$ 2.445,00.
daTa dE EMiSSÃo: 25/07/2022.
PrEGÃo ElETrÔNica: SEPlad/dGl/SrP Nº 011/2021.
orÇaMENTo: PT: 47201131221297, aT: 8338, Nd: 339030 fT: 0101.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTada: apolo comercial lTda, cNPJ: 02.567.637/0001-90.
Proc. Nº: 2022/156831.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 841061
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

diÁria
Portaria Nº 725 de 16 de aGosto de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1035149/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que se des-
locou para o município de abaetetuba nos dias 15 a 16 de agosto de 2022, 
para conduzir equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MaTrÍcUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 841346
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

Portaria N.º 210/2022, de 17 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 13/2022 – coJor/fUNTElPa, 
11/08/2022, contidos nos autos do Processo N.º 2022/1030873, de 11/08/2022;
rESolVE:
coNcEdEr 3 e 1/2 (três e meia) diária ao servidor dioGo PUGET dE 
frEiTaS, ocupante do cargo em comissão de aSSiSTENTE ii, Matrícula 
funcional n.º 57206220/4, para custear despesas com viagem ao município 
de Santarém, no período de 15 à 18/09/2022, com o objetivo de realizar a
transmissão ao vivo do SairÉ em Santarém, mais reportagem para o jor-
nal cultura e entrada ao vivo dentro do jornal.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 841201
Portaria Nº 211/2022, de 17 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 74/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 12/08/2022 de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2022/1031033 de 12/08/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor SÉrGio carloS fa-
riaS dE oliVEira, ocupante do cargo em comissão de GErENTE, Matrícula nº 
3181855/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de Eldorado 
dos carajás, floresta do araguaia, São félix do Xingú, São João do araguaia e 
Goianésia, no período de 22/08/2022 a 26/08/2022, com o objetivo de realizar 
visita técnica para a reforma das edículas para migração do sistema digital.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 841197
Portaria Nº 212/2022, de 17 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 05/2022 da coloG/fUN-
TElPa, de 11/08/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2022/1026680 de 12/08/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diária(s) ao servidor BrUNo dE araÚ-
Jo MoUra, matrícula n.º 5946608/1, ocupante do cargo em comissão de 
coordENador dE NÚclEo, para custear despesas com viagem ao(s) Mu-
nicípio(s) de São félix do Xingú, floresta do Xingú e São João do araguaia,
no período de 22/08/2022 a 26/08/2022, com o objetivo de realizar visita
técnica às rTV`S da fUNTElPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 841198
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 795/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 734/2022-NdE/SEdUc, 
de 03/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 367/2022-GaB/Pad 
de 24/03/2022, publicada no doE n° 34.909 de 28/03/2022, prorrogado 
pela PorTaria nº 755/2022-GaB/Pad de 26/07/2022, publicada no doE 
nº 35.068 de 04/08/2022, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 796/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 752/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 1238/2021-GaB/Pad 
de 24/08/2022, publicada no doE n° 34.680 de 25/08/2021, prorrogado 
pela PorTaria nº 1690/2021-GaB/Pad de 18/11/2021 publicada no doE 
nº 34.770 de 19/11/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 797/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 751/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 712/2021-GaB/Pad 
de 27/05/2021, publicada no doE n° 34.598 de 28/05/2021, prorrogado 
pela PorTaria nº 1079/2021-GaB/Pad de 20/07/2021 publicada no doE 
nº 34.645 de 21/07/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;

ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 798/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 748/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 174/2022-GaB/Pad 
de 26/11/2020, publicada no doE n° 34.421 de 30/11/2020, prorrogado 
pela PorTaria nº 15/2021-GaB/Pad de 12/01/2021 publicada no doE 
nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 799/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 747/2022-NdE/SEdUc, de 
01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 55/2020-GaB/Pad de 29/07/2020, 
publicada no doE n° 34.296 de 30/07/2020, prorrogado pela PorTaria 
nº 11/2021-GaB/Pad de 12/01/2021 publicada no doE nº 34.548 de 
13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais 
referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 800/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 746/2022-NdE/SEdUc, de 
01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 54/2020-GaB/Pad de 29/07/2020, 
publicada no doE n° 34.296 de 30/07/2020, prorrogado pela PorTaria 
nº 10/2021-GaB/Pad de 12/01/2021 publicada no doE nº 34.548 de 
13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais 
referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 840914
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Portaria de redes. Nº 804/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 741/2022-NdE/SEdUc, de 
01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 168/2019-GaB/Pad de 05/082019, 
publicada no doE n° 33.943 de 06/08/2019, prorrogado pela PorTaria 
nº 245/2019-GaB/Pad de 16/10/2019 publicada no doE nº 34.013 de 
17/10/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais 
referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 805/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 740/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 417/2018-GaB/Pad 
de 30/11/2018, publicada no doE n° 33.751 de 03/12/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 66/2019-GaB/Pad de 15/03/2019 publicada no doE 
nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 806/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 739/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 205/2018-GaB/Pad 
de 02/08/2018, publicada no doE n° 33.675 de 08/08/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 267/2018-GaB/Pad de 17/10/2018 publicada no doE 
nº 33.722 de 18/10/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 807/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 738/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 157/2018-GaB/Pad 

de 07/06/2018, publicada no doE n° 33.634 de 11/06/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 211/2018-GaB/Pad de 14/08/2018 publicada no doE 
nº 33.681 de 17/08/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 840927
Portaria de redes. Nº 808/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 738/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 157/2018-GaB/Pad 
de 07/06/2018, publicada no doE n° 33.634 de 11/06/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 211/2018-GaB/Pad de 14/08/2018 publicada no doE 
nº 33.681 de 17/08/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 809/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 737/2022-NdE/SEdUc, de 
01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 74/2018-GaB/Pad de 22/03/2018, 
publicada no doE n° 33.589 de 03/04/2018, prorrogado pela PorTaria 
nº 160/2018-GaB/Pad de 27/06/2018 publicada no doE nº 33.648 de 
03/07/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais 
referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 810/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 736/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 515/2017-GaB/Pad 
de 07/12/2017, publicada no doE n° 33.515 de 12/12/2017, prorrogado 
pela PorTaria nº 75/2018-GaB/Pad de 28/02/2018 publicada no doE 
nº 33.568 de 01/03/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 



96  diário oficial Nº 35.080 Quinta-feira, 18 DE AGOSTO DE 2022

processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 811/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 742/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 216/2019-GaB/Pad 
de 20/09/2019, publicada no doE n° 33.989 de 23/09/2019, prorrogado 
pela PorTaria nº 337/2019-GaB/Pad de 12/12/2019, publicada no doE 
nº 34.059 de 13/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 812/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 17/2022-NdE/SEdUc, 
de 12/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 382/2017-GaB/Pad 
de 11/09/2017, publicada no doE n° 33.460 de 18/09/2017, prorrogado 
pela PorTaria nº 10/2018-GaB/Pad de 03/01/2018, publicada no doE 
nº 33.539 de 17/01/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 840934
Portaria de redes. Nº 801/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 745/2022-NdE/SEdUc, de 
01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 53/2020-GaB/Pad de 29/07/2020, 
publicada no doE n° 34.296 de 30/07/2020, prorrogado pela PorTaria 
nº 09/2021-GaB/Pad de 12/01/2021 publicada no doE nº 34.548 de 
13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais 
referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.

r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 802/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 744/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 232/2019-GaB/Pad 
de 03/10/2019, publicada no doE n° 34.001 de 04/10/2019, prorrogado 
pela PorTaria nº 340/2019-GaB/Pad de 13/12/2019 publicada no doE 
nº 34.061 de 16/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 803/2022-GaB/Pad. 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 743/2022-NdE/SEdUc, 
de 01/08/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 230/2019-GaB/Pad 
de 03/10/2019, publicada no doE n° 34.001 de 04/10/2019, prorrogado 
pela PorTaria nº 338/2019-GaB/Pad de 13/12/2019 publicada no doE 
nº 34.061 de 16/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 840919
Portaria Nº 793/2022-GaB/Pad 
Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo Eletrônico nº 
2021/879426 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação , exarada pelo ouvidor/
SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar em desfavor do servidor r.c.S., matrícula nº 5507707-3, pelo cometi-
mento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 178, V, 
XVii c/c arT. 190, iV, X (1ª parte), Xiii e XiX, da lei 5.810/94
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rENaTa SaNToS 
da foNSEca, mat.: 57176254-2, Maria daS GraÇaS dE oliVEira, mat. 
745510-1, GilValdo da cUNHa oliVEira, mat.: 406910-1, para sob a 
Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias 
úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e 
necessidade da administração Pública;
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iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 794/2022-GaB/Pad Belém, 16 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/606052e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo a Manifestação nº: 1109/2021 exarada pelo con - aSJUr/
SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo a Manifestação exarada pelo consultor Jurídica do Estado.
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março 
de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar SiMPlificado em desfavor do servidor J.r.G.S., matrícula nº nº 
418013-1, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de 
abandono de cargo, de acordo com o previsto nos arts. 178, iV c/c 190, 
ii, da lei nº 5.810/94.
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rENaTa SaNToS 
da foNSEca, mat. 57176254-2 e Maria daS GraÇaS dE oliVEira, mat. 
745510-1, para sob a Presidência do primeiro, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado até 15 (quinze) dias por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 813/2022-GaB/Pad Belém, 17 de agosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/575182 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo a Manifestação nº 904/2021 exarado pela consultora Ju-
rídica do Estado/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191 § 2º da lei nº 9.230, de 24 de 
março de 2021, que alterou a lei 5.810/94, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado, em desfavor do servidor V.N.c.P, mat. nº 5811627-2, 
pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de acúmulo ilegal 
de cargos públicos, de acordo com o previsto nofuncional descrita nos arts. 
178, iV c/c 190, ii, da lei nº 5.810/94.
ii - coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras alciNETE do So-
corro liMa da coSTa, matrícula n° 57211696-1 e SaYoNara caMarGo 
foNTaNa mat. 773573-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por até 15 
(quinze) dias, por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-
ouvidoria/seduc

Protocolo: 840945
Portaria Nº 904/2022-GaB/sedUc
a Secretária de Estado de Educação, no exercício das atribuições previstas 
no artigo 138, parágrafo único, V, da constituição do Estado do Pará; que 
lhe são conferidas pelo decreto Estadual nº 1.359, e coNSidEraNdo os 
termos do Processo nº. 2022/857276,

r E S o l V E:
i.dispensar a servidora efetiva Maria cElESTE GoMES dE fariaS do car-
go em comissão de assessor de Planejamento ii, código GEP-daS-04, com 
lotação na Secretaria de Estado de Educação, a pedido, da referida servi-
dora, a partir do dia 28.06.2022.
ii.designar a servidora efetiva carla dE araÚJo rEiS E SoUZa - Mat. 
nº 5901695-1, para exercer o cargo em comissão de assessor de Plane-
jamento ii, código GEP-daS-03, com lotação na Secretaria de Estado de 
Educação, a contar de 28.06.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 12 de agosto de 2022.
EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 841193

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

ProrroGaÇÃo de LiceNa cUrso / ccVs
Portaria Nº 007276 / 2022 - saGeP - 16 de aGosto de 2022
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado 
EM ciÊNcia aNiMal, Na UNiVErSidadE fEdEral do Pará, do(a) SEr-
Vidor(a) HaMilToN SilVa do NaSciMENTo, MaTrÍcUla Nº 5863392-2, 
ProfESSor claSSE ii, loTado(a) No(a) diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E EN-
QUadraMENTo, No MUNicÍPio dE BElÉM, No PErÍodo dE 28/08/2022 
a 27/08/2023

Protocolo: 841174
.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento 2022
contrato: 001/2015 – congregação Missionária redentorista
dispensa de licitação nº 001/2015 - Nlic/SEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel urbano situado na rodovia arthur 
Bernardes, 459, Bairro: Telegrafo - Belém/Pa, para uso da Secretaria de 
Estado de Educação/SEdUc, para funcionamento da escola EEEf. Santo 
afonso
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 23.017,24 (vinte e três mil, dezessete reais e vinte 
e quatro centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 276.206,88 (duzentos e setenta e 
seis mil, duzentos e seis reais e oitenta e oito centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789. funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 11/08/2022
Vigência: a partir de 01/06/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 840978

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54544/2022
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo iN loco Para coNSTaTar a NEcES-
SidadE dE Troca oU rEPoSiÇÃo dE EQUiPaMENToS ElETrodoMÉS-
TicoS Para PrEParo E arMaZENaMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
(PraTElEiraS, arMárioS E MESaS) foGÃo iNdUSTrial, frEEZEr, li-
QUidificador iNdUSTrial, GEladEiraS, UTENSilioS dE coZiNHa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Eldorado doS caraJaS / 22/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 4
Eldorado doS caraJaS / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lEila do Socorro MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57212633
cPf: 63487721287
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 841024
Portaria de diarias No. 54531/2022
oBJETiVo: Serviços de vistoria técnica nas EEEfM Prof. Nelson dos Praze-
res Henrique e EEEM irmã laura de Martins carvalho, visando o andamen-
to das obras firmadas com a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, 
bem como visita técnica na Escola Nova com 12 salas de aula, localizada 
no Município de Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS / caNaa doS caraJaS / 29/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 1
caNaa doS caraJaS / ParaUaPEBaS / 30/08/2022 - 31/08/2022 Nº di-
árias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 31/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUaNa fariaS PaiXao
MaTrÍcUla: 5962467
cPf: 78734495215
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 841027
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Portaria de diarias No. 54539/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE coMPUTador coMPlETo No NÚclEo 
TEcNolÓGico EdUcacioNal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BENEVidES / 30/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES / BElEM / 30/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNa TaVarES SilVEira
MaTrÍcUla: 5958848
cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 841028
Portaria de diarias No. 54546/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar aValiaÇÃo iN loco 
Para coNSTaTar a NEcESSidadE dE Troca oU rEPoSiÇÃo dE EQUi-
PaMENToS ElETrodoMÉSTicoS Para PrEParo E arMaZENaMENTo dE 
GÊNEroS aliMENTÍcioS (PraTElEiraS, arMárioS E MESaS) foGÃo iN-
dUSTrial, frEEZEr, liQUidificador iNdUSTrial, GEladEiraS, UTEN-
SilioS dE coZiNHa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Eldorado doS caraJaS / 22/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 4
Eldorado doS caraJaS / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE EliaS araUJo GaMa
MaTrÍcUla: 761249
cPf: 20787839272
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 841029
Portaria de diarias No. 54533/2022
oBJETiVo: Serviços de vistoria técnica nas EEEfM Prof. Nelson dos Praze-
res Henrique e EEEM irmã laura de Martins carvalho, visando o andamen-
to das obras firmadas com a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, 
bem como visita técnica na Escola Nova com 12 salas de aula, localizada 
no Município de Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS / caNaa doS caraJaS / 29/08/2022 - 30/08/2022 Nº diárias: 1
caNaa doS caraJaS / ParaUaPEBaS / 30/08/2022 - 31/08/2022 Nº di-
árias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 31/08/2022 - 31/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MEliSSa MarTiNEZ frEdErico
MaTrÍcUla: 55589243
cPf: 51690985291
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 841030
Portaria de diarias No. 54545/2022
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo iN loco Para coNSTaTar a NEcES-
SidadE dE Troca oU rEPoSiÇÃo dE EQUiPaMENToS ElETrodoMÉS-
TicoS Para PrEParo E arMaZENaMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
(PraTElEiraS, arMárioS E MESaS) foGÃo iNdUSTrial, frEEZEr, li-
QUidificador iNdUSTrial, GEladEiraS, UTENSilioS dE coZiNHa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Eldorado doS caraJaS / 22/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 4
Eldorado doS caraJaS / BElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia MariNHo PErEira
MaTrÍcUla: 6400388
cPf: 20788274287
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 841031
Portaria de diarias No. 54556/2022
oBJETiVo: Participação nas Paralimpiadas Escolares 2022 - regional 02 - 
rio Grande do Norte.
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: JoSE dE riBaMar aBrEU cUNHa
MaTrÍcUla: 5329035
cPf: 07955545320
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841157
Portaria de diarias No. 54571/2022
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: KaTia criSTiNa GoNcalVES BarroS
MaTrÍcUla: 6033393
cPf: 30299560244
carGo/fUNÇÃo:
EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841156

Portaria de diarias No. 54595/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que participará da 2ª fase Jogos da 
integração JEPS 2022 no município 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: MarlUcE dE carValHo fariaS
MaTrÍcUla: 57210662
cPf: 68543050200
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841153
Portaria de diarias No. 54331/2022
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: ViNiciUS JoSE ViEira PaliToT
MaTrÍcUla: 6309062
cPf: 45147272453
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841148
Portaria de diarias No. 54475/2022
oBJETiVo: realização de atendimento Técnico, Pedagógico e administrati-
vos nas escolas jurisdicionadas aos municípios da 13ª regional.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES / aNaJaS / 16/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 3
aNaJaS / BrEVES / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JEffErSoN NoGUEira oToNi
MaTrÍcUla: 57210357
cPf: 52654907287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841144
Portaria de diarias No. 54475/2022
oBJETiVo: realização de atendimento Técnico, Pedagógico e administrati-
vos nas escolas jurisdicionadas aos municípios da 13ª regional.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES / aNaJaS / 16/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 3
aNaJaS / BrEVES / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JEffErSoN NoGUEira oToNi
MaTrÍcUla: 57210357
cPf: 52654907287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841145
Portaria de diarias No. 53879/2022
oBJETiVo: Participação no V Encontro regional no município de Marabá, 
destinado a trabalhadores e gestores de entidades e órgãos que compõem 
o Sistema de Garantia de direitos de crianças e adolescentes.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 20/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 23/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fEliPE liSBoa liNHarES
MaTrÍcUla: 57216197
cPf: 77537068291
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841140
Portaria de diarias No. 54541/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 15/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 4
alTaMira / BElEM / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa carla TaVarES fraNco
MaTrÍcUla: 57217569
cPf: 69754411204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 840849
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Portaria de diarias No. 54407/2022
oBJETiVo: realização do Seminário Novo Ensino Médio e a Educação para 
as relações Étnico raciais no município de Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 16/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 3
BraGaNca / BElEM / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KaTia SiMoNE araUJo coSTa
MaTrÍcUla: 5902256
cPf: 29528739253
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841176
Portaria de diarias No. 54552/2022
oBJETiVo: Participação nas Paralimpiadas Escolares 2022 - regional 02 - 
rio Grande do Norte.
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: alBErTo lUiZ BENTES da SilVa
MaTrÍcUla: 538272
cPf: 04162854220
carGo/fUNÇÃo:
Prof. colaBorador NiVEl SUPErior / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841165
Portaria de diarias No. 54561/2022
oBJETiVo: Participação nas Paralimpiadas Escolares 2022 - regional 02 - 
rio Grande do Norte.
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 diárias: 0.5
NoME: JoSE lUiZ MoUra da SilVa
MaTrÍcUla: 5906078
cPf: 57218463215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841160
Portaria de diarias No. 54432/2022
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: roSa Maria raYol rEiS
MaTrÍcUla: 5787947
cPf: 39148793272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841171
Portaria de diarias No. 54333/2022
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: JoYcE Marcia BraGa do aMaral
MaTrÍcUla: 57197635
cPf: 69025592287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841169
Portaria de diarias No. 54351/2022
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: WEriVaNa araNHa MaToS
MaTrÍcUla: 5896408
cPf: 58416811253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 841173

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de coNVocaÇÃo
a comissão de Processo administrat ivo discipl inar, const ituí-
da nos termos da PorTaria nº 319/2018 de 21/11/2018/, publica-
da no doE nº 33.744 de 22/11/2018 (Processo nº 1122782/2017) coN-
Voca na forma do art. 219 da lei nº 5.810/1994-rJU, o servi-
dor JorGE JoSÉ aMaro JUNior, matrícula nº 57234983-4, qu-
e achando-se em local incerto e não sabido, deve apresentar-
se no prazo de 15 (quinze) dias úteis, perante a comissão Proces-
sante. a comissão está sediada no Núcleo de disciplina e Ética/
SEdUc, térreo da Secretaria de Estado de Educação, com endere-
ço na rodovia augusto Montenegro, Km 10, s/n, distrito de icoaraci, Be-
lém/Pa – cEP: 66.820-000, fone: (91)3201-5159.
c o n s i d e r e  o  s e r v i d o r  N o T i f i c a d o  e m  r a z ã o  d a s  i m p u -
t a ç õ e s  c o n t i d a s  n o  P r o c e s s o  s u p r a c i t a d o ,  p e l o  c o m e -
t i m e n t o  d e  t r a n s g r e s s õ e s ,  e m  t e s e ,  a o  q u e  d i s p õ e m  o -
s arts.177, Vi, 178, V, c/c art. 190, iV, Xiii, e XiX, da lei Estadu-
al nº 5.810/94, sendo garantido o direito da ampla defesa e do contradi-
tório.
__________________________________
renata Santos da fonseca
Presidente da comissão

Protocolo: 841257

.

.

oUtras MatÉrias
.

instrumento substitutivo de contrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne06549
Processo nº 2022/752040
Valor: r$ 7.400,00
data: 12/08/2022
objeto: TaXa dE iNScricÃo dE 02 SErVidorES No coNGrESSo dE 
EXcElÊNcia dE liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS coM a EXcE-
lÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda., a SEr rEaliZado EM GoiÂNia/Go, 
No PErÍodo dE 24 a 26/08/2022.
inexigibilidade de licitação Nº 008/2022 - Nlic/SEdUc.
dotação orçamentária:
fonte: 0102. Produto: 2066. funcional Programática: 16101.12 128.1508 
– Projeto atividade: 8887 – Natureza de despesa: 3390.39.
contratada: EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda., com cNPJ nº 
26.855.539/0001-16, com sede na av. Portugal, 1148, Qd. l 29, lote 1E, 
Sala c, nº 2501, Ed. orion Business – Set Marista - Goiânia/Go
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 841104
coMissÃo de toMada de coNtas esPeciaL
edital de convocação n° 25
a Secretaria de Estado de Educação/SEdUc/Pa, com sede nesta cidade, 
cito à rodovia augusto Montenegro S/Nº, KM 10/icoaraci, no uso de 
suas atribuições legais e em atendimento as resoluções 18.784/2016, 
18.585/16/TcE/Pa, art. 7° das leis PETE 8846/2019 e PEaE 8847/2019 de 
9/05/2019 e o art. 13 do decreto Estadual n° 173 de 17/06/2019.
convoca, sua Excelência, Heverton dos Santos Silva, Prefeito Municipal 
de alenquer/Pa, a comparecer perante a comissão de Tomada de con-
tas Especial desta SEdUc, nomeada através da PorTaria 498/2021/GaB/
SEdUc de 24/06/2021, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para tratar de as-
suntos referente a ausência de Prestação de contas dos programas acima 
citados, dos exercícios 2019 e 2020.
claudia T. Sadala dos S. aragão
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 841265
desiGNar
Portaria nº.:7282/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo Nº 998756/2022
designar HiGor iVaN dE SoUSa PalHETa, Matrícula nº 5905175/1, Pro-
fessor, responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) da EEEfM 
Profª Maria araujo de figueiredo/ananindeua,a contar de 18/08/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 7280/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 998756/2022
dispensar HiGor iVaN dE SoUSa PalHETa, Matrícula nº 5905175/1, Pro-
fessor, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf icui laranjeiras/ananin-
deua, a contar de 18/08/2022.
Portaria Nº.: 7278/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 983129/2022
formalizar a dispensa da servidora EdNa VEroNica dE oliVEira,, Matrí-
cula nº 590290/1, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEM anexo raimundo Henrique de Miranda/Xinguara, a partir de 
29/11/2021, para fins de regularização funcional.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.7244/2022 de 12/08/2022
Nome:lEila SUElY loNdrES dE oliVEira
Matrícula: 55589259/2cargo:consultor Juridico
lotação:assessoria Juridica/Belém
Período:08/08/22 a 06/09/22
Triênios:26/07/13 a 25/07/16
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Portaria nº.7271/2022 de 16/08/2022
Nome:lUciaNa da SilVa dUarTE
Matrícula:5287197/2cargo:Professor
lotação:Erc.Nossa Senhora da Paz/Marituba
Período:25/08/2022 a 23/10/2022
Triênios:02/03/2001 a 01/03/2004
Portaria nº.7272/2022 de 16/08/2022
Nome:lUciaNa da SilVa dUarTE
Matrícula:5287197/2cargo:Professor
lotação:Erc.Nossa Senhora da Paz/Marituba
Período:24/10/2022 a 22/11/2022
Triênio/s:02/03/2004 a 01/03/2007
Portaria nº7270/2022 de 16/08/2022
Nome:TaNia dE NaZarE PaMPloNa SEaBra
Matrícula:5618460/3cargo:Espec. em Educação
lotação:corregedoria/Belém
Período:12/09/2022 a 11/10/2022
Triênios:04/05/2011 a 03/05/2014
Portaria nº.7269/2022 de 16/08/2022
Nome:lUZiNEia do Socorro dE liMa SoUSa BriTo
Matrícula:57208626/1cargo:Espec. em Educação
lotação:EEi.Silvestre carneiro/capanema
Período:29/08/2022 a 27/10/2022-28/10/2022 a 26/12/2022
Triênios:06/11/2011 a 05/11/2014-06/11/2014 a 05/11/2017
aProVaÇÃo EScala dE fEriaS
Portaria nº.:7277/2022 de 16/08/2022
Nome: liVia MoNTEiro MElo
Matrícula:54194765/2 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:7275/2022 de 16/08/2022
Nome: fraNciSco aUGUSTo liMa PaES
Matrícula:57205135/1 Período:05/09/22 à 19/10/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:7273/2022 de 16/08/2022
Nome: PaUlo SErGio SoarES dE MaToS
Matrícula:303364/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:depto Educacional de ativ. fisicas/Belém
Portaria nº.:7274/2022 de 16/08/2022
Nome: Marcia Maria da coNSolaÇÃo alVES doS SaNToS
Matrícula:5940841/2 Período:24/10/22 à 22/11/22Exercício:2022
Unidade:Nucleo contratos e convenios/Belém
Portaria nº.:7291/2022 de 16/08/2022
Nome: EliS NaZarE SarMENTo GaYa
Matrícula:5017114/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém
Portaria nº.:7292/2022 de 16/08/2022
Nome: Maria TErEZa doS rEMEdioS QUarESMa
Matrícula:5941471/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém
Portaria nº.:7293/2022 de 16/08/2022
Nome: JUlia fErrEira alBUQUErQUE froTa
Matrícula:628077/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2021
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém
Portaria nº.:7294/2022 de 16/08/2022
Nome: liVia Maria GaMa MoNTEiro
Matrícula:57220983/2 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém
Portaria nº.:7295/2022 de 16/08/2022
Nome: MarcElo dE NaZarE rEiS MoraES
Matrícula:5137268/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém
Portaria nº.:7296/2022 de 16/08/2022
Nome: SElMa do Socorro dE SoUSa araGÃo
Matrícula:57224155/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém
Portaria nº.:7297/2022 de 16/08/2022
Nome: SilVaNia dE JESUS PErEira SaNTaNa
Matrícula:5941244/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém
Portaria nº.:7298/2022 de 16/08/2022
Nome: riTa do Socorro SaNTiaGo doS rEiS
Matrícula:5942231/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém
Portaria nº.:7299/2022 de 16/08/2022
Nome: ErMiTE frEiTaS da SilVa
Matrícula:302368/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém
Portaria nº.:7300/2022 de 16/08/2022
Nome: cilENa Maria roSario da coSTa
Matrícula:5907525/2 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém
Portaria nº.:7301/2022 de 16/08/2022
Nome: claUdia diaS PaiVa liMa
Matrícula:57224802/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém
Portaria nº.:7302/2022 de 16/08/2022
Nome: alicE Maria liMa SoarES alENcar
Matrícula:57212204/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém

Portaria nº.:7303/2022 de 16/08/2022
Nome: arlENE criSTiNa loPES BarroS
Matrícula:5218667/3 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém
Portaria nº.:7304/2022 de 16/08/2022
Nome: ESTEr SoUZa da coSTa
Matrícula:688223/2 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2021
Unidade:EEEf cinderela/ananindeua
Portaria nº.:7305/2022 de 16/08/2022
Nome: Maria do Socorro coSTa da SilVa
Matrícula:5901662/1 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEf cinderela/ananindeua
Portaria nº.:7306/2022 de 16/08/2022
Nome: Marco aNToNio VilHENa carValHo
Matrícula:57208531/1 Período:19/09/22 à 02/11/22Exercício:2021
Unidade:EE Prof ruth rosita de Nazare Gonzales/Belém
Portaria nº.:7307/2022 de 16/08/2022
Nome: Marcia criSTiNa cHaVES dE JESUS
Matrícula:5902784/1 Período:19/09/22 à 02/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Jaderlandia/ananindeua
Portaria nº.:7308/2022 de 16/08/2022
Nome: clEoNicE alVES PaNToJa da SilVa
Matrícula:57215281/1 Período:08/09/22 à 07/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Novo Horizonte/ananindeua
Portaria nº.:7309/2022 de 16/08/2022
Nome: liliaNE laMEira PiMENTEl
Matrícula:5586185/2 Período:12/09/22 à 26/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Pitagoras/ananindeua
Portaria nº.:7310/2022 de 16/08/2022
Nome: GEraldo alMEida liMa
Matrícula:470236/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2021
Unidade:EE rui Barata/ananindeua
Portaria nº.:7333/2022 de 16/08/2022
Nome: SirlEia SodrE do NaSciMENTo
Matrícula:5901770/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE rui Barata/ananindeua
Portaria nº.:7334/2022 de 16/08/2022
Nome: PaUlo SErGio PorTo QUarESMa
Matrícula:528480/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Waldemar ribeiro/Belém
Portaria nº.:7335/2022 de 16/08/2022
Nome: lUiS carloS BriTo MoNTEiro
Matrícula:675156/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:Erc São Jose/Marituba
Portaria nº.:7336/2022 de 16/08/2022
Nome: lUcY Mara BalEiXo da SilVa
Matrícula:57209290/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2021
Unidade:EE Visconde de Souza franco/Belém
Portaria nº.:7337/2022 de 16/08/2022
Nome: MEriaM BaSToS roliM
Matrícula:5361729/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Temistocles araujo/Belém
Portaria nº.:7338/2022 de 16/08/2022
Nome: rENaTa THaiSE loUcHard lEal
Matrícula:54194666/2 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Justo chermont/Belém
Portaria nº.:7339/2022 de 16/08/2022
Nome: roBErTo GoNÇalVES doS SaNToS
Matrícula:5941629/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Pitagoras/ananindeua
Portaria nº.:227/2022 de 09/08/2022
Nome:NEUZilENE do Socorro rodriGUES PEiXoTo
Matrícula:3229254/1Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.São francisco Xavier/abaetetuba
Portaria nº.:36/2022 de 24/06/2022
Nome:KlEVErSoN doS SaNToS coElHo
Matrícula:57209897/1Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.dr.Sergio Mota/Muaná
Portaria nº.:084/2022 de 12/05/2022
Nome:HElio SiQUEira BarBaoSa
Matrícula:5901761/1Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.flora Teixeira/faro
Portaria nº.:107/2022 de 09/08/2022
Nome:laildo JEffErSoN riBEiro fErrEira
Matrícula:5777356/1Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.Prof. Mauricio Hamoy/Óbidos
Portaria nº.:7311/2022 de 16/08/2022
Nome:Maria do Socorro da SilVa corrEa
Matrícula:198463/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Placidia cardoso/Belém
Portaria nº.:7312/2022 de 16/08/2022
Nome:Maria loPES da SilVa
Matrícula:756601/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Placidia cardoso/Belém
Portaria nº.:7313/2022 de 16/08/2022
Nome:WalENa PErEira fErNaNdES SilVa
Matrícula:5942902/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Santana Marques/Belém
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Portaria nº.:7314/2022 de 16/08/2022
Nome:MarlUcia dE SoUZa aGUiar
Matrícula:5890939/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Santana Marques/Belém
Portaria nº.:7316/2022 de 16/08/2022
Nome:SaNdra HElENa GoMES
Matrícula:5357667/3Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.João renato franco/Belém
Portaria nº.:7317/2022 de 16/08/2022
Nome:MEliSSa raPoSo dE PaUla cUSTodio
Matrícula:5902358/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.João renato franco/Belém
Portaria nº.:7318/2022 de 16/08/2022
Nome:raiMUNdo faUSTiNo da SilVa
Matrícula:6021778/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Pedro carneiro/Belém
Portaria nº.:7319/2022 de 16/08/2022
Nome:rENaTa dE MacEdo cardoSo
Matrícula:5902611/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Pedro carneiro/Belém
Portaria nº.:7320/2022 de 16/08/2022
Nome:GilciaNE NEila coSTa riBEiro
Matrícula:5901484/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.canarinho/Belém
Portaria nº.:7321/2022 de 16/08/2022
Nome:caMilE diaS PErEira MENdES
Matrícula:5898337/3Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. raimundo Vera cruz/ananindeua
Portaria nº.:7322/2022 de 16/08/2022
Nome:Maria EliSaBETH daMaScENo PiNTo
Matrícula:5743036/2Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.lauro Sodre/Belém
Portaria nº.:7323/2022 de 16/08/2022
Nome:HildENilcE SoUZa da SilVa
Matrícula:3237214/3Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof. regina coeli S. Silva/ananindeua
Portaria nº.:7324/2022 de 16/08/2022
Nome:MaUro cEZar rodriGUES da SilVa
Matrícula:5902603/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.luci correa de araujo/ananindeua
Portaria nº.:7325/2022 de 16/08/2022
Nome:JoaQUiM da rocHa VEloSo
Matrícula:446785/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Jose Verissimo/Belém
Portaria nº.:7326/2022 de 16/08/2022
Nome:Mara aNToNia ESPiNdola da SilVa cUNHa
Matrícula:5559979/1Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.dr.José Marcio ayres/icoaraci
Portaria nº.:7327/2022 de 16/08/2022
Nome:KEila do Socorro oliVEira
Matrícula:5901513/1Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Waldomiro rodrigues de oliveira/Belém
Portaria nº.:7328/2022 de 16/08/2022
Nome:faBiaNa MorEira MarTiNS MoNTEiro
Matrícula:5901041/1Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.rui Paranatinga Barata/Belém
Portaria nº.:7329/2022 de 16/08/2022
Nome:EliZaBETH PErEira raBElo MENdES
Matrícula:5586496/1Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade: UT.Yolanda Martins/Belém
Portaria nº.:7330/2022 de 16/08/2022
Nome:aNa PaUla NoBrE alaYoN da SilVa
Matrícula:2013347/2Período:04/10/22 à 17/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Presid. castelo Branco/Belém
Portaria nº.:7331/2022 de 16/08/2022
Nome:lEoNildES laMEira E SilVa
Matrícula:5901516/1Período:24/10/22 à 07/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.luiza de Barros Pires/Mosqueiro
Portaria nº.:7332/2022 de 16/08/2022
Nome:arcilENE daS GraÇaS Barra MacHado
Matrícula:5901683/1Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.claudine Gabriele lima Silva/icoaraci
Portaria nº.:13/2022 de 11/08/2022
Nome: florENTiNa da SilVa fiGUEirEdo
Matrícula:6300626/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª Edda de Sousa Gonçalves/Soure
Portaria nº.:412/2022 de 03/08/2022
Nome: oSValdo BriTo dE QUadroS
Matrícula:958760/1 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº argentina Pereira/Bragnça

Portaria nº.:413/2022 de 03/08/2022
Nome: JoSE dE riBaMar liSBoa fErrEira
Matrícula:5899854/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria nº.:360/2022 de 16/08/2022
Nome: HElio GlEYSoN da coSTa araGÃo
Matrícula:5905580/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Tauriano Gil de Sousa/Vigia de Nazare
Portaria nº.:1508/2022 de 11/08/2022
Nome: aNa Maria alMEida rodriGUES
Matrícula:5721829/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria nº.:529/2022 de 09/08/2022
Nome: Marli SoUSa dE aNdradE
Matrícula:5941770/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Jader fontenele Barbalho/Santarem
Portaria nº.:530/2022 de 10/08/2022
Nome: alZENira SoUSa
Matrícula:5734720/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2020
Unidade:EE Pedro alvares cabral/Santarem
Portaria nº.:531/2022 de 10/08/2022
Nome: Maria dE JESUS da SilVa PErEira
Matrícula:269778/1 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EE rodrigues dos Santos/Santarem
Portaria nº.:147/2022 de 11/08/2022
Nome: ildETE rodriGUES dE alMEida Gloria
Matrícula:54182155/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Joao Pinto Pereira/cumaru do NorteSantarem
Portaria nº.:156/2022 de 09/08/2022
Nome: BENEdiTa do Socorro PiNTo BorGES
Matrícula:6305733/3 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucurui
torNar seM eFeito
Portaria nº.:7268/2022 de 16/08/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 110/2022 de 21/03/2022, que concedeu 
férias, no período de 01/05/2022 à 30/05/2022, a servidora daNdara 
MoNTElo aUad,matricula 57214498/1,assistente administrativo,lotada 
na EE luiz Paulino Martires/Bragança, referente ao exercício de 2022.

Protocolo: 841242
coMissÃo de toMada de coNtas esPeciaL
edital de convocação n° 24
a Secretaria de Estado de Educação/SEdUc/Pa, com sede nesta cidade, 
cito à rodovia augusto Montenegro S/Nº, KM 10/icoaraci, no uso de 
suas atribuições legais e em atendimento as resoluções 18.784/2016, 
18.585/16/TcE/Pa, art. 7° das leis PETE 8846/2019 e PEaE 8847/2019 de 
9/05/2019 e o art. 13 do decreto Estadual n° 173 de 17/06/2019.
convoca, sua Excelência, davi Xavier de Moraes, Prefeito Municipal de Prai-
nha/Pa, a comparecer perante a comissão de Tomada de contas Especial 
desta SEdUc, nomeada através da PorTaria 498/2021/GaB/SEdUc de 
24/06/2021, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para tratar de assuntos refe-
rente a ausência de Prestação de contas dos programas acima citados, dos 
exercícios 2019 e 2020.
claudia T. Sadala dos S. aragão
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 841252
coMissÃo de toMada de coNtas esPeciaL
edital de convocação n° 26
a Secretaria de Estado de Educação/SEdUc/Pa, com sede nesta cidade, 
cito à rodovia augusto Montenegro S/Nº, KM 10/icoaraci, no uso de 
suas atribuições legais e em atendimento as resoluções 18.784/2016, 
18.585/16/TcE/Pa, art. 7° das leis PETE 8846/2019 e PEaE 8847/2019 de 
9/05/2019 e o art. 13 do decreto Estadual n° 173 de 17/06/2019.
convoca, sua Excelência, carlos alberto Gomes, Prefeito Municipal de 
Salvaterra/Pa, a comparecer perante a comissão de Tomada de contas 
Especial desta SEdUc, nomeada através da PorTaria 498/2021/GaB/
SEdUc de 24/06/2021, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para tratar de 
assuntos referente a ausência de Prestação de contas dos programas 
acima citados, dos exercícios 2019 e 2020.
claudia T. Sadala dos S. aragão
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 841284
Portaria Nº 905, de 12 de aGosto de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE EdUcaÇÃo, no uso das atribuições pre-
vistas no art. 138, parágrafo único, V, da constituição do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de descentralização de poderes para des-
burocratizar e conferir maior eficiência às rotinas administrativas da Secre-
taria de Estado de Educação - SEdUc;
coNSidEraNdo que o art. 138, inciso V da constituição do Estado do Pará 
permite aos Secretários de Estados a delegação de atribuições, por ato 
expresso, aos seus subordinados;
rESolVE:
art. 1º delegar aos servidores a seguir relacionados, a competência para 
a prática, revogação e anulação de ofício dos atos administrativos relacio-
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nados à concessão de diárias e suprimento de fundos, assim como a com-
petência para autorizar a instauração e demais atos inerentes à tomada de 
contas e inscrição em dívida ativa decorrente desta concessão:
i - Marco antônio da Silva Pereira, matrícula nº. 57230978/2, em relação 
aos servidores lotados na ouvidoria;
ii - danielle alves Guerra lopes, matrícula nº. 8022537/3 em relação aos 
servidores lotados no Núcleo de licitação;
iii - José alexandre Buchacra araújo, matrícula nº. 57217305/2 e luciana 
oliveira Silva, matrícula nº. 5955987/2, em relação aos servidores lotados 
na Secretaria-adjunta de logística Escolar;
iV – Nilda Maria Santos de oliveira, matrícula nº. 5794854/3, em relação 
aos servidores lotados na Secretaria-adjunta de Ensino;
V - claudia Tatiana Sadala dos Santos aragão, matrícula nº. 5946706/3 e 
claudia Sobrinho lima, matrícula nº. 57212642/1, em relação aos Secre-
tários-adjuntos e ao servidores lotados na Secretaria-adjunta de Planeja-
mento e Gestão;
Vi – cleide Maria amorim de oliveira, matrícula nº. 14516/1 e Norberto 
ferreira cardoso Júnior, matrícula nº. 57213450/1, em relação aos servi-
dores lotados na Secretaria-adjunta de Gestão de Pessoas;
Vii – Trycia Gomes Moura carreira, matrícula nº. 5953822/1, e rodrigo 
Nunes Polaro, matrícula nº. 6403130/2, em relação à Secretária de Educa-
ção e aos demais servidores;
Viii  – delciene loureiro corrêa, matrícula nº. 5946649/3, em relação aos 
servidores elencados nos incisos anteriores.
art. 2º os atos praticados pelos servidores elencados no art. 1º, no exercício 
dos poderes delegados, devem mencionar expressamente o ato de delegação.
art. 3º as competências delegadas por esta Portaria serão exercidas com 
observância da legislação em vigor e sem prejuízo das atribuições formais 
e acessórias próprias aos titulares dos setores delegados, respeitada a 
faculdade de serem os expedientes avocados pela Secretária de Estado de 
Educação, a qualquer tempo e a seu critério.
art. 4º os poderes delegados nesta Portaria não podem ser objeto de subdelegação.
art. 5º a delegação de poderes estabelecida nesta Portaria não revoga os 
termos da Portaria nº. 008/2021-GaB/SEdUc.
Art. 6º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Portaria nº. 011/2022-GaB/SEdUc.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 841411
desiGNar
Portaria nº.:7284/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 849078/2022
designar Maria ValcEliNa araUJo dE liMa, Matrícula nº 57217410/1, 
assistente administrativo, para  responder interinamente pela função de 
Secretaria (GEd-1) da EEEf Emiliana Sarmento ferreira/Belém, a contar 
de 18/08/2022.
Portaria nº.:7286/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 935460/2021
designar adJaNilSoN rodriGUES dE aQUiNo, Matrícula nº 54184439/2, 
Professor, para  responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEM Macario dantas (anexo) São Geraldo do araguaia, a 
contar de 18/08/2022.
Portaria nº.:7281/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 999954/2022
designar KariNa riBEiro da SilVa corrEa, Matrícula nº 57209251/1, Espec. 
em Educação, para  responder interinamente  pela função de diretor i (GEd-3) 
da EEEf Gregorio de almeida Brito/ananindeua, a contar de 18/08/2022.
Portaria nº.:7290/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 814584/2022
designar SiMoNE araUJo dE SoUSa , Matrícula nº 5891076/1, Espec. 
em Educação, para  responder interinamente pela função de Vice-dire-
tor (GEd-2) da EEEM luis Gualberto Pimentel/dom Eliseu, a contar de 
22/08/2022.
Portaria nº.:7285/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 1002290/2022
designar Maria criSTiNa MiraNda alMEida, Matrícula nº 57209198/1, 
Espec. em Educação, para  responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEfM Proª laura dos Santos ribeiro/abaetetuba, a 
contar de 18/08/2022.
Portaria nº.:7283/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 1002342/2022
designar UZiNaldo da coNcEiÇÃo PaNToJa fErrEira , Matrícula nº 
57208284/1, Espec. em Educação, para  responder interinamente pela fun-
ção de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Prof leonardo Negrao de Sousa/
abaetetuba, a contar de 18/08/2022.

Portaria nº.:7261/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 991045/2022
designar Joao PaTricio dE liMa JUNior, Matrícula nº 57212386/1, assis-
tente administrativo, para  responder pela diretoria do Nucleo de licitação, 
durante o impedimento do titular, no periodo de 15/08/2022 a 13/09/2022.
Portaria nº.:7288/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 611790/2022
designar Maria lUcia lEao alEXaNdriNo, Matrícula nº 57208701/1, 
Espec. em Educação, para  responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEfM Mario Barbosa/Belém, durante o impedimento do titular, no perido 
de 06/08/2022 a 19/09/2022.
Portaria nº.:7287/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 220839/202
designar Maria QUiTEria daS cHaGaS aTaidE, Matrícula nº 5902041/1, 
Espec. em Educação, para  responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf XV de Novembro/ananindeua, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria nº.:7289/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 486597/2022
designar JoSE doS SaNToS PErEira , Matrícula nº 3218317/1, Espec. em 
Educação, para  responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM 
Prof Maria luiza da costa rego/Belém, durante o impedimento do titular, 
no periodo de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:7342/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 40457/2022
designar Erica BrElaZ da SilVa MoraES, Matrícula nº 57219389/3, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEfM. acacio felicio Sobral/Belém, durante o impedimento do titular, no 
período de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:7343/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 176697/2022
designar dUlcilENE QUarESMa riBEiro dE caSTro, Matrícula nº 
57208775/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEfM. Marluce Pacheco ferreira/Belém, durante o impedi-
mento do titular, no período de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:7341/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 541951/2022
designar EMilia doS Socorro SaNTiaGo BarroS, Matrícula nº 
5525535/2, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i 
(GEd-3) da EEEf. Vereador Manuel Matos costa/Belém, durante o impedi-
mento do titular, no período de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:7346/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 298853/2022
designar aNa criSTiNa ParaENSE ESPiriTo SaNToS, Matrícula nº 
5901518/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEf. ingles de Souza/Mosqueiro/Belém, durante o impedi-
mento do titular, no período de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:7347/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 539875/2022
designar aNa lUcia MoNTEiro da cUNHa, Matrícula nº 492116/2/2, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EE-
EfM. Min.alcides carneiro/ananindeua, durante o impedimento do titular, 
no período de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:73444/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 482358/2022
designar carloS EdUardo da SilVa caMPoS, Matrícula nº 6400675/1, 
Professor, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEfM. Sub. 
Oficial Edvaldo Brandão de Jesus/Belém durante o impedimento do titular, 
no período de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:7345/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 515401/2022
designar JoSÉ raiMUNdo do NaSciMENTo SaMPaio, Matrícula nº 
57234971/2, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
ii (GEd-3.1) da EEEf. Padre francisco Berton/Belém, durante o impedi-
mento do titular, no período de 01/07/2022 a 14/08/2022.
Portaria Nº.:7348/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 234525/2022
designar alcioNE diNiZ NEVES MoUra, Matrícula nº 54189519/2, Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) da EE-
EfM. Barão de igarape Miri/Belém, durante o impedimento do titular, no 
período de 01/07/2022 a 14/08/2022
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 7279/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 992954/2022
dispensar KariNa riBEiro da SilVa corrEa, Matrícula nº 57209251/1, 
Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf Gregorio 
de almeida Brito/ananindeua, a contar de18/08/2022.
Portaria Nº.:7340/2022 de 16/08/2022
de acordo com o Processo nº 38784/2022
dispensar, a pedido, ValciNEidE lira carrEra, Matrícula nº 5376106/1, 
Espec. em Educação, da função de Vice-diretor(GEd-2) da EEEM. Presi-
dente Kennedy/Maracanã,  a contar de 17/08/2022.

Protocolo: 841412
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo

NÚcLeo de LicitaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo

No dia 09 de maio de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais da chamada Pública nº. 01/2021, Processo PaE nº. 2021/541629, 
realizada pela Secretaria de Estado de Educação do Pará - SEdUc, foi HoMoloGado o referido processo de compra cujo objeto é a aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, para o atendimento do Programa Nacional de alimentação 
Escolar (PNaE), destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica de 16 (dezesseis) Municípios do Estado do Pará que não assinaram o Termo 
de Anuência em 2021, conforme especificações constantes no edital da chamada pública e em seus anexos. Esta publicação substitui a publicação da 
homologação da chamada Pública 001/2021, de 09 de maio de 2022. Esta homologação é referente às associações, cooperativas e grupos formais. Será 
publicado em até 05 dias úteis a contar da data desta publicação, o resultado referente aos agricultores individuais. 
No processo ora homologado, a Comissão para Avaliação da Chamada Pública indicou os proponentes credenciados em ordem de classificação e respec-
tivos produtos (indicados detalhadamente no Termo de referência do Processo administrativo devidamente publicado no sítio da SEdUc-Pa) a serem 
fornecidos, conforme abaixo:
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BElÉM

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE BElÉM

12ª BElÉM

aSSociaÇÃo do 
ProJETo dE aSSEN-
TaMENTo ESTadUal 
aGroEXTraTiViSTa 

VElaSco do MUNicÍ-
Pio dE iGaraPÉ-Miri 

- VElaSco

09.605.451/0001-
27 1 11, 12, 29.  

crE-
dEN-

ciado

iGara-
PÉ-Miri 132 2º

rEGiÃo GEo-
Gráfica iMEdia-

Ta dE BElÉM

12ª BElÉM

cooPEraTiVa doS 
aGricUlTorES faMi-
liarES dE MariTUBa 
- cooP MariTUBa

43.683.105/0001-
03 1 3, 4, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 20, 

21, 23, 24, 25, 26, 27, 29.
22 - (aUSENTE HaB Para 

caJU)

crE-
dEN-

ciado 
BElEM 143 3º local

12ª BElÉM

cooPEraTiVa MiSTa 
dE ProdUÇÃo E 

coMErcialiZaÇÃo 
caMPoNESa do ESTa-
do do Pará - cMPa

15.486.914/0001-
81 1 1, ,2,4, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.  
crE-

dEN-
ciado

aNaNi-
dEUa 497 4º

rEGiÃo GEo-
Gráfica iMEdia-

Ta dE BElÉM

12ª BElÉM

aSSociaÇÃo daS 
coMUNidadES aGro
-EXTraTiViSTaS da 
ilHa dE TraMBioca 

- acaiT

10.543.409/0001-
08 1 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29.  

crE-
dEN-

ciado

Barca-
rENa 179 5º

rEGiÃo GEo-
Gráfica iMEdia-

Ta dE BElÉM

12ª BElÉM

aSSociaÇÃo doS 
MoradorES E 

ProdUTorES rUraiS 
dE BEla ViSTa do 

carMElo - aProVic

08.639.562/0001-
91 1 16, 17, 18  

crE-
dEN-

ciado

Barca-
rENa 61 6º

rEGiÃo GEo-
Gráfica iMEdia-

Ta dE BElÉM

12ª BElÉM

aSSociaÇÃo dE 
SUSTENTaBilidadE 
Social do Pará - 

aGroPará

04.993.559/0001-
10 1

2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 27.
 

crE-
dEN-

ciado

iGara-
PÉ-Miri 284 7º

rEGiÃo 
GEoGráfica 
iMEdiaTa dE 
aBaETETUBa

12ª BElÉM

cooPEraTiVa 
aMaZÔNia aGroiN-
dUSTrial - aMaZoN 

cooP

14.359.146/0001-
32 1

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 

26, 27, 29.

17 e 22 - (ausente hab 
para ovo e para polpa 

de caju) 

crE-
dEN-

ciado 

caSTa-
NHal 394 8º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

caSTaNHal
rEGiÃo iNTEr-
MEdiária dE 
caSTaNHal

12ª BElÉM

cooPEraTiVa 
aGroiNdUTrial frU-

ToS da aMaZÔNia 
- coafra

43.003.212/0001-
35 1 2, 11, 15, 16.  

crE-
dEN-

ciado

caSTa-
NHal 40 9º

rEGiÃo 
GEoGráfica 
iMEdiaTa dE 
caSTaNHal

12ª BElÉM

cooPEraTiVa aGro-
PEcUária dE ProdU-
TorES dE BElÉM do 

Pará - coPaBEl

19.718.729/0001-
26 2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 29.
 

crE-
dEN-

ciado
BElÉM 352 1º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

BElÉM
local
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12ª BElÉM

cooPEraTiVa MiSTa 
dE ProdUÇÃo E 

coMErcialiZaÇÃo 
caMPoNESa do ESTa-
do do Pará - cMPa

15.486.914/0001-
81 2 1, ,2,4, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.  
crE-

dEN-
ciado

aNaNi-
dEUa 497 2º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

BElÉM

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE BElÉM

12ª BElÉM GrUPo PorTo 
SEGUro

04.368.055/0001-
00 2 1, 2, 4, 5, 14, 16, 20, 21, 

26, 27.  
crE-

dEN-
ciado

Barca-
rENa 196 3º

rEGiÃo GEo-
Gráfica iMEdia-

Ta dE BElÉM

12ª BElÉM

aSSociaÇÃo daS 
coMUNidadES aGro
-EXTraTiViSTaS da 
ilHa dE TraMBioca 

- acaiT

10.543.409/0001-
08 2 11, 12, 29  

crE-
dEN-

ciado

Barca-
rENa 179 4º

rEGiÃo GEo-
Gráfica iMEdia-

Ta dE BElÉM

12ª BElÉM

aSSociaÇÃo dE 
SUSTENTaBilidadE 
Social do Pará - 

aGroPará

04.993.559/0001-
10 2

2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 27.
 

crE-
dEN-

ciado

iGara-
PÉ-Miri 284 5º

rEGiÃo 
GEoGráfica 
iMEdiaTa dE 
aBaETETUBa

12ª BElÉM

aSSociaÇÃo do 
ProJETo dE aSSEN-
TaMENTo ESTadUal 
aGroEXTraTiViSTa 

VElaSco do MUNicÍ-
Pio dE iGaraPÉ-Miri 

- VElaSco

09.605.451/0001-
27 2 1, 2, 29  

crE-
dEN-

ciado

iGara-
PÉ-Miri 132 6º

rEGiÃo 
GEoGráfica 
iMEdiaTa dE 
aBaETETUBa

12ª BElÉM

cooPEraTiVa dE 
ProdUÇÃo doS 

aGricUlTorES faMi-
liarES do MUNicÍPio 

dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá - cooPaSMiG

29.359.372/0001-
90 2 11, 12, 16, 28.  

crE-
dEN-

ciado

SÃo 
MiGUEl 

do 
GUaMá

66 7º
rEGiÃo GEoGrá-

fica iMEdiaTa dE 
caSTaNHal

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE caSTaNHal

12ª BElÉM

cENTral dE EXTra-
TiViSTaS E aGricUl-
TorES daS rEGiÕES 

METroPoliTaNa, 
MaraJÓ E NordESTE 
do ESTado do Pará 

- cEarEPa

18.725.004/0001-
00 3 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 

15, 16, 18, 19, 29, 28.  
crE-

dEN-
ciado

BElÉM 293 1º
local - rEGiÃo 

GEoGráfica iME-
diaTa dE BElÉM

 

12ª BElÉM

cooPEraTiVa MiSTa 
dE ProdUÇÃo E 

coMErcialiZaÇÃo 
caMPoNESa do ESTa-
do do Pará - cMPa

15.486.914/0001-
81 3

1, ,2,4, 5, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 29.
 

crE-
dEN-

ciado

aNaNi-
dEUa 497 2º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

BElÉM

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE BElÉM

12ª BElÉM

aSSociaÇÃo dE 
SUSTENTaBilidadE 
Social do Pará - 

aGroPará

04.993.559/0001-
10 3

2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 27.
 

crE-
dEN-

ciado

iGara-
PÉ-Miri 284 3º

rEGiÃo 
GEoGráfica 
iMEdiaTa dE 
aBaETETUBa

12ª BElÉM

cooPEraTiVa 
rEGioNal do BaiXo 

TocaNTiNS - co-
orBaTo

30.445.153/0001-
03 3 4, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 

25, 27  
crE-

dEN-
ciado

caME-
Tá 202 4º

rEGiÃo GEo-
Gráfica iMEdia-
Ta dE caMETá

12ª BElÉM

cooPEraTiVa 
aGroPEcUária do 
SalGado ParaENSE 

- caSP

11.885.783/0001-
54 3 1, 4, 11, 12, 17.  

crE-
dEN-

ciado
ViGia 102 5º

rEGiÃo GEo-
Gráfica iMEdia-

Ta dE BElÉM

12ª BElÉM
cooPEraTiVa aGro-

PEcUária dE BENEVi-
dES - cooPaBEN

10.249.079/0001-
42 3 6, 7, 8, 9, 10, 13, 21.  

crE-
dEN-

ciado

BENE-
VidES 23 6º

rEGiÃo GEo-
Gráfica iMEdia-

Ta dE BElÉM

12ª BElÉM

cooPEraTiVa 
dE TraBalHo dE 

aGricUlTorES faMi-
liarES dE caPaNEMa 
- cooaf caPaNEMa

20.801.457/0001-
02 3 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27.  
crE-

dEN-
ciado

caPa-
NEMa 89 7º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

caPaNEMa

rEGiÃo iNTEr-
MEdiária dE 
caSTaNHal

12ª BElÉM

cooPEraTiVa MiSTa 
dE ProdUÇÃo E 

coMErcialiZaÇÃo 
caMPoNESa do ESTa-
do do Pará - cMPa

15.486.914/0001-
81 4

1, ,2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
 

crE-
dEN-

ciado

aNaNi-
dEUa 497 1º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

BElÉM

local

12ª BElÉM

aSSociaÇÃo dE 
ProdUTorES E Hor-
TifrUTiGraNJEiro 
da GlEBa GUaJará 

- aPHa

22.980.536/0001-
53 4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29.

 
crE-

dEN-
ciado

aNaNi-
dEUa 260 2º

rEGiÃo GEo-
Gráfica iMEdia-

Ta dE BElÉM

12ª BElÉM

aSSociaÇÃo dE 
SUSTENTaBilidadE 
Social do Pará - 

aGroPará

04.993.559/0001-
10 4 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

16, 18, 19, 21, 22, 24, 25.  
crE-

dEN-
ciado

iGara-
PÉ-Miri 284 3º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

aBaETETUBa

rEGiÃo iNTEr-
MEdiária dE 

BElÉM
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12ª BElÉM

cooPEraTiVa MiSTa 
dE ProdUÇÃo E 

coMErcialiZaÇÃo 
caMPoNESa do ESTa-
do do Pará - cMPa

15.486.914/0001-
81 5

1, ,2, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 29.
 

crE-
dEN-

ciado

aNaNi-
dEUa 497 1º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

BElÉM

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE BElÉM12ª BElÉM

aSSociaÇÃo dE 
ProdUTorES E Hor-
TifrUTiGraNJEiro 
da GlEBa GUaJará 

- aPHa

22.980.536/0001-
53 5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29.

 
crE-

dEN-
ciado

aNaNi-
dEUa 260 2º

rEGiÃo GEo-
Gráfica iMEdia-

Ta dE BElÉM

12ª BElÉM

aSSociaÇÃo dE 
SUSTENTaBilidadE 
Social do Pará - 

aGroPará

04.993.559/0001-
10 5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29.

 
crE-

dEN-
ciado

iGara-
PÉ-Miri 284 3º

rEGiÃo 
GEoGráfica 
iMEdiaTa dE 
aBaETETUBa

1ª - 
rEaBEr-
TUra

Bra-
GaNÇa

cooPEraTiVa MiSTa 
doS aGricUlTorES 

faMiliarES E EXTra-
TiViSTaS doS caETES 

- cooMac

12.330.741/0001-
10 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28 E 29.

 
crE-

dEN-
ciado

Bra-
GaNÇa 31 1º

local

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE caSTaNHal

 Bra-
GaNÇa

aSSociaÇÃo doS 
ProdUTorES rUraiS 
da coMUNidadE do 

cariaMBá

05.031.035/0001-
01 6

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26 E 27.
 

crE-
dEN-

ciado

Bra-
GaNÇa 26 2º

 Bra-
GaNÇa

aSSociaÇÃo 
doS PEQUENoS 

ProdUTorES rUraiS 
da coMUNidadE dE 
Boa ESPEraNÇa - 

araJiVU

06.122.929/0001-
70 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 25, 28 E 29.

22, 26 E 27 - (ausente 
regularidade das polpas de 
caju, muruci e taperebá)

crE-
dEN-

ciado

Bra-
GaNÇa 22 3º

1ª - 
rEaBEr-
TUra

Bra-
GaNÇa

aSSociaÇÃo doS 
aGricUlTorES 
faMiliarES da 

coMUNidadE do KM 
8 da rodoVia doM 

EliSEU - aGrifa

06.077.128/0001-
30 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 25,  28 E 29.

22, 26 E 27 - (ausente 
regularidade das polpas de 
caju, muruci e taperebá)

crE-
dEN-

ciado 

Bra-
GaNÇa 17 4º

 Bra-
GaNÇa

aSSociaÇÃo doS 
aGricUlTorES faMi-
liarES dE BraGaNÇa 

- aGrifaBra

34.297.495/0001-
84 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16,18, 19, 20, 21, 

23, 24, 25, 28, 29

22, 26 E 27 - (ausente 
regularidade das polpas de 
caju, muruci e taperebá)

crE-
dEN-

ciado

Bra-
GaNÇa 16 5º

1ª - 
rEaBEr-
TUra

Bra-
GaNÇa

aSSociaÇÃo doS 
ProdUTorES da co-
MUNidadE dE MoNTE 

alEGrE

34.604.215/0001-
33 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 25, 28 E 29.

22, 26 E 27 - (ausente 
regularidade das polpas de 
caju, muruci e taperebá)

crE-
dEN-

ciado

Bra-
GaNÇa 14 6º

1ª - 
rEaBEr-
TUra

Bra-
GaNÇa

aSSociaÇÃo doS 
criadorES E cria-
doraS dE aBElHaS 
do MUNicÍPio dE 
BraGaNÇa - aME-

liaPiS

08.360.626/0001-
10 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 25, 28 E 29.

22, 26 E 27 - (ausente 
regularidade das polpas de 
caju, muruci e taperebá)

crE-
dEN-

ciado

Bra-
GaNÇa 13 7º

1ª 
- aBEr-
TUra

Bra-
GaNÇa

cooPEraTiVa 
aGroPEcUária 

dE TracUaTEUa - 
cooPaT

41.430.930/0001-
62 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 

28 e 29
 

crE-
dEN-

ciado

Tra-
cUa-
TEUa

110 8º

rEGiÃo 
GEoGráfica 
iMEdiaTa dE 
BraGaNÇa

1ª - 
rEaBEr-
TUra

Bra-
GaNÇa

aSSociaÇÃo dE 
SUSTENTaBilidadE 
Social do Pará - 

aGroPará

04.993.559/0001-
10 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

(20 - ausente regularida-
de da polpas de açaí)

crE-
dEN-

ciado 

iGara-
PÉ-Miri 284 9º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

aBaETETUBa

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE BElÉM

5ª Barca-
rENa

cooPEraTiVa 
dE EXTraÇÃo E 

dESENVolViMENTo 
aGricola dE Barca-

rENa - cEdaB

05.737.344/0001-
00 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29.

 
crE-

dEN-
ciado

Barca-
rENa 88 1º local

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE caSTaNHal

 Barca-
rENa

cooPEraTiVa 
dE ProdUÇÃo E 

coMErcialiZaÇÃo 
doS aGricUlTorES 
faMiliarES - coo-

ProcofaM

32.916.754/0001-
82 7

1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27.
 

crE-
dEN-

ciado

ca-
PiTÃo 
PoÇo

60 2º

rEGiÃo 
GEoGráfica 
iMEdiaTa dE 
caSTaNHal
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4ª caME-
Tá

cooPEraTiVa 
rEGioNal do BaiXo 

TocaNTiNS - co-
orBaTo

30.445.153/0001-
03 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21,23, 24, 25, 27, 28, 29.

17, 22, 26  (ausente certi-
ficação para ovo e polpas 

de muruci e caju)

crE-
dEN-

ciado

caME-
Tá 100 1º local

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE BElÉM

 caME-
Tá

cooPEraTiVa doS 
ProdUTorES E aGri-
cUlTorES rUraiS dE 

caMETá E rEGiÃo

23.934.644/0001-
52 8  20.

17 -  ( ausente regulari-
dade para oVo)  - 1,4,11
,12,16,19,21,22,23,24,2
5,26,27 valores acima do 

estimado

crE-
dEN-

ciado

caME-
Tá 49 2º local

4ª caME-
Tá

cooPEraTiVa aGri-
cUla rESiSTÊNcia 
dE caMETá - carT

00.760.735/0001-
13 8 11, 12 E 15  

crE-
dEN-

ciado

caME-
Tá 92 3º local

4ª caME-
Tá

cooPEraTiVa 
rEGioNal do BaiXo 

TocaNTiNS - co-
orBaTo

30.445.153/0001-
03 9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29.

17, 22, 26  (ausente certi-
ficação para ovo e polpas 

de muruci e caju)

crE-
dEN-

ciado

caME-
Tá 100 1º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

caMETá

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE BElÉM

7º
Pa-

raUaPE-
BaS 

cooPEraTiVa doS 
ProdUTorES rUraiS 

da rEGiÃo dE 
caraJáS

02.412.359/0001-
00 12 1,2,14,18,19,20,21,22,23.   

Pa-
raUaPE-

BaS
80 1º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

ParaUaPEBaS

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE MaraBá

7º
Pa-

raUaPE-
BaS 

cooPEraTiVa doS 
ProdUTorES rUraiS 

da rEGiÃo dE 
caraJáS

02.412.359/0001-
00 13 1,2,14,18,19,20,21,22,23.  

crE-
dEN-

ciado

Pa-
raUaPE-

BaS
80 1º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

ParaUaPEBaS
rEGiÃo 

GEoGráfica 
iNTErMEdiária 

dE MaraBá

7º
Pa-

raUaPE-
BaS 

cooPEraTiVa 
aGroEcolÓGica E 

da aGricUlTUra fa-
Miliar dE caraJáS

28.660.138/0001-
36 13 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16

,17,24.

1,2,11,14,15,18,19,20,
21,22,23 (aUSENTE 

alVará, MaPa, 
aUToriZaÇÃo Para 
coMErcialiZaÇÃo 

dE oVo)

crE-
dEN-

ciado

caNaÃ 
doS ca-
raJaS

36 2º

rEGiÃo 
GEoGráfica 
iMEdiaTa dE 

ParaUaPEBaS

6º XiN-
GUara 

cooPEraTiVa doS 
ProdUTorES rUraiS 

da rEGiÃo dE 
caraJáS

02.412.359/0001-
00 14 1,2,3,4,5,7,8,10,12,13,14,16,

17,18,19,20,21,22,23,24.  
crE-

dEN-
ciado

Pa-
raUaPE-

BaS
80 1º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

ParaUaPEBaS

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE MaraBá

8ª iTai-
TUBa

cooPEraTiVa 
TaPaJÓS da aGri-
cUlTUra faMiliar 

- cooPErTaf

29.404.831/0001-
00 15 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16  

crE-
dEN-

ciado

iTai-
TUBa 35 1º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

iTaiTUBa

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE SaNTarÉM

10ª BElTEr-
ra

cooPEraTiVa 
aGricola MiSTa 
dE ProdUTorES 

do oESTE do Para- 
ccaMPo

10.575.783/0001-
95 16 1,2,3,4,5,7,8,10,11,

12,13,14 ,20.  
crE-

dEN-
ciado 

BEl-
TErra 95 1º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

SaNTarÉM

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE SaNTarÉM

10ª MoNTE 
alEGrE

cooPEraTiVa 
aGrÍcola MiSTa dE 

ProdUTorES do 
oESTE do Pará - 

ccaMPo

10.575.783/0001-
95 17 1, 2, 8, 10, 13,  20, 22, 

23, 24

3, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 - 

acima do estimado

crE-
dEN-

ciado

BEl-
TErra 102 1º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiaTa dE 

SaNTarÉM

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE SaNTarÉM

3ª
Ulia-

NÓPo-
liS

cooPEraTiVa doS 
ProdUTorES rUraiS 
dE ParaGoMiNaS - 

cooPErUraiM

14.821.287/0001-
25 18

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17.

(18, 19, 22 e 23 - aUSEN-
TE HaB PolPa)

crE-
dEN-

ciado 

Para-
GoMi-
NaS

103 1º
rEGiÃo GEoGrá-

fica iMEdiaTa dE 
ParaGoMiNaS

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNTErMEdiária 
dE caSTaNHal

3ª
Ulia-

NÓPo-
liS

cooPEraTiVa 
dE ProdUÇÃo E 

coMErcialiZaÇÃo 
da aGricUlTUra fa-
Miliar do NordESTE 
ParaENSE - cooPfaN

15.232.790/0001-
08 18 1, 2, 5, 11, 12, 14, 17, 

18, 19, 21, 22, 23, 24.
(20 -aUSENTE HaB. 
PolPa dE caJU)

crE-
dEN-

ciado 

aUro-
ra do 
Pará

86 2º

rEGiÃo 
GEoGráfica 
iMEdiaTa dE 

ParaGoMiNaS

3ª
Ulia-

NÓPo-
liS

aSSociaÇÃo doS 
ProdUTorES rUraiS 
MaraJoara - a.P.r.M

02.932.916/0001-
05 18 18, 19, 20, 21, 22, 23.  \’ doM 

EliSEU 11 3º

rEGiÃo 
GEoGráfica 
iMEdiaTa dE 

ParaGoMiNaS

Belém, 17 de agosto de 2022.
EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 841422
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..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

recoLocaÇÃo de caNdidato aProVado eM coNcUrso PUBLico
Protocolo: 2022/572848
Portaria N° 3393/22, de 16 de agosto de 2022
rEcolocar, JoSE SaloMao aMoUrY NETo, nomeado através da 
PorTaria n° 3108/22 de 28.07.2022, publicada no d.o.E nº 35.064 
de 02.08.2022, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, Para a ÚlTiMa 
colocaÇÃo dENTrE oS claSSificadoS do referido cargo, referente ao 
concurso Público realizado pelo Edital nº 80/2019.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 840961
NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico editaL 
080/2019-UePa
Protocolo: 2022/572848
Portaria N° 3394/22, de 16 de agosto de 2022
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, clara daNiEllE 
GoMES dE carValHo, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTi-
Vo, lotado(a) no caMPUS dE MaraBa
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 840968
coMissÃo de siNdicÂNcia
Protocolo: 2022/781707
Portaria N° 3370/22, de 16 de aGosto de 2022
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE SiNdicÂNcia, para apurar os 
fatos supramencionados,
composta dos seguintes servidores;
PrESidENTE da coMiSSÃo id. fUNcioNal carGo
Messias furtado da Silva 5719739/2 TEcNico c
MEMBroS
Kátia regina Bezerra 5519640/1 ProfESSor aUXiliar iii
christian lauro do couto 55588279/2 MoToriSTa
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório 
conclusivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único 
do rJU, a contar da data de publicação da presente PorTaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 840923
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
ProtocoLo:2021/1276446
Portaria N° 3371/22, de 16 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria JoSE coSTa faria, id. funcional nº 
57202808/ 1, cargo de TEcNico EM PEdaGoGia c - i, lotada no caMPUS 
dE MaraBa, Progressão funcional por Merecimento-avaliação de desem-
penho, período aquisitivo 2018/2020, para referência ii da classe c, do 
cargo de TEcNico EM PEdaGoGia integrante do quadro permanente de 
servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência 
retroativa a contar de 08.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
ProTocolo: 2022/821875
Portaria N° 3372/22, de 16 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) odiNEa loPES da SilVa, id. funcional nº 
5052130/ 2, cargo de TEcNico EM PEdaGoGia B - ii, lotada na coordE-
Nadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, Progressão funcional por anti-
guidade, período aquisitivo 2017/2019, para referência iii da classe B, do 
cargo de TEcNico EM PEdaGoGia, integrante do quadro permanente de 
servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência 
retroativa a contar de 29.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/215859
Portaria N° 3373/22, de 16 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) alESSaNdra GoNcalVES MarTiNS, id. 
funcional nº 57201174/ 2, cargo de TEcNico EM MEdiciNa PEdiaTri-
ca B - ii, lotada na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 
Progressão funcional por Merecimento-avaliação de desempenho, período 
aquisitivo 2018/2020, para referência iii da classe B, do cargo de TEcNi-
co EM MEdiciNa PEdiaTrica integrante do quadro permanente de ser-
vidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência 
retroativa a contar de 21.02.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/841760
Portaria N° 3395/22, de 16 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) dEBora GoNcalVES da SilVa SarMaNHo, 
id. funcional nº 54181574/ 3, cargo de TEcNico EM fiSioTEraPia B - iV, 
lotada na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão 
funcional por antiguidade, período aquisitivo 2020/2022, para referência i 
da classe c, do cargo de TEcNico EM fiSioTEraPia, integrante do qua-
dro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da 

UEPa, com vigência retroativa a contar de 04.07.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
ProTocolo:2022/992829
Portaria N° 3374/22, de 16 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Marcio NEVES da SilVa, id. funcional nº 
57201581/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c - ii, lotado na SEcrE-
Taria GEral da rEiToria, Progressão funcional por antiguidade, período 
aquisitivo 2020/2022, para referência iii da classe c, do cargo de aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, integrante do quadro permanente de servidores Téc-
nicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a 
contar de 05.08.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
ProTocolo:2022/749201
Portaria N° 3375/22, de 16 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) HElK JaNE aBrEU dE JESUS ViaNa, id. 
funcional nº 54189533/ 1, cargo de TEcNico EM fiSioTEraPia c - iii, 
lotada na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progres-
são funcional por Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisi-
tivo 2020/2022, para referência iV da classe c, do cargo de TEcNico EM 
fiSioTEraPia integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, 
administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar 
de 14.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/811456
Portaria N° 3385/22, de 16 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) BErNardo roBErTo MoraiS SaNToS, id. 
funcional nº 57223981/ 1, cargo de MoToriSTa c - iii, lotado no caMPUS 
dE SaNTarEM, Progressão funcional por antiguidade, período aquisitivo 
2018/2020, para referência iV da classe c, do cargo de MoToriSTa, in-
tegrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 28.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/723817
Portaria N° 3388/22, de 16 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) GEiciaNE dE NaZarE coSTa da SilVa, id. 
funcional nº 57229983/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B - iV, 
lotada no caMPUS dE Sao MiGUEl do GUaMa, Progressão funcional por 
Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2020/2022, 
para referência i da classe c, do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo in-
tegrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 08.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 840931
coNcessÃo de LiceNÇa Para coNcorrer a carGo eLetiVo
Protocolo: 2022/959161
Portaria N° 3387/22, de 16 de agosto de 2022
coNcEdEr, licENÇa Para coNcorrEr a carGo ElETiVo ao(a) servi-
dor(a) Maria idaliNa dE BarroS facaNHa, id. funcional nº 6400701/ 
1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) no coordENadoria 
adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, a contar de 01.07.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 840944
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2014/577344
Portaria N° 3386/22, de 16 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) rUTH Maria diaS fErrEira ViNaGrE, id. 
funcional nº 81884/ 7, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE SaUdE iNTEGrada progressão  VErTical, para re-
ferência i  da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 
11.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/509607
Portaria N° 3389/22, de 16 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) lUciENE BorGES TaVarES, id. funcional nº 
5134633/ 3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) NÚclEo 
dE rEPrESENTaÇÃo do GoVErNo do Pará - NrPa progressão  VErTi-
cal, para referência i  da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a 
contar de 02.05.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 840937

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/767842
Portaria N° 3345/22, de 12 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) raiMUNdo oTaVio do carMo SaNToS, id. 
funcional nº 5041155/ 1, na função de aUXiliar dE SErVico, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de 01.03.2015 a 28.02.2018, no 
período de 01.09.2022 a 30.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/654944
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Portaria N° 3390/22, de 16 de agosto de 2022
dETErMiNar ao(a) servidor(a) lUcia raMoS SPaNNEr NEHlS, id. 
funcional nº 57202586/ 1, cargo de aUXiliar dE laBoraTorio, 
lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, goze 
de 30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria 
nº 1711, de 15.06.2015, referente ao triênio de 06.08.2011 a 05.08.2014, 
no período de 01.09.2022 a 30.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/876830
Portaria N° 3391/22, de 16 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) PEdro orlaNdo rodriGUES rocHa, 
id. funcional nº 3183599/ 1, cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, 
lotado(a)  no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 02.07.2013 a 
01.07.2016, no período de 17.08.2022 a 15.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/919994
Portaria N° 3392/22, de 16 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EdilToN aNToNio liMa dE aNdradE, id. 
funcional nº 57200829/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a)  
no(a) caMPUS dE iGaraPE acU, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, re-
ferente ao triênio de 28.07.2014 a 27.07.2017, no período de 01.09.2022 
a 30.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 840950

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
Protocolo: 2022/1036210
laUdo nº: 91089 de 18 de maio de 2022
NoME da SErVidora: iSaBEl criSTiNa SilVa daGUEr
MaTrÍcUla: 81850/ 2
carGo: ProfESSor aUXiliar
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo: 16.03.2022 a 11.09.2022

Protocolo: 840928

.

.

errata
.

errata
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3340/22, de 11.08.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.079 de 17.08.2022, referente a PorTaria de 
diária do (a) servidor (a) lUciaNa BarBalHo PoNTES.
oNde se LÊ :
“…,no período de 22/08/2022 á 11/09/2022 , …”
Leia-se:
“…,No PEriodo dE 22/08/2022 á 09/09/2022, …”
Belém, 17 de agosto de 2022.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 841109
errata
Protocolo: 2022/1029953
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 2600/22, de 23.07.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.024 de 28.07.2022, referente a remoção pro - 
tempore da servidora SHirlENE cardoSo Gaia o seguinte:
oNde se LÊ : “…, SHirlENE cardoSo Maia…”
Leia-se: “…, SHirlENE cardoSo Gaia…”

Protocolo: 840925

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 026/2017– UePa
N° TErMo: 5° (quinto)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 16/08/2022
MoTiVo: Prorrogação do Prazo de Vigência
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a Prorrogação 
do Prazo de Vigência do contrato nº 026/2017-UEPa.
iNÍcio da ViGÊNcia: 16/08/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 15/10/2022
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
PErSoNalidadE: física
NoME: adENilToN PaNToJa BraGa
loGradoUro: av. Marechal castelo Branco, n° 173
Bairro: centro Moju
cidadE: Moju
Uf: Pa
cEP: 68450.000
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 840813

..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 42/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material Permanente (computadores) para dar su-
porte aos setores administrativos, coordenações de cursos e laboratórios 
de informática para o centro de ciências Sociais e Educação da Universi-
dade do Estado do Pará ccSE/UEPa. ENTrEGa do EdiTal: o Edital encon-
tra-se acessível nos sites: www.gov.br/compras/pt-br/, www.compraspara.
pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 18/08/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 30/08/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 449052
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 841114
.

coNVÊNio
.

eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto
oBJETo: o presente Termo de convênio tem por objeto a cooperação Téc-
nica-Científica entre a FAAMA e a UEPA, visando à estruturação e ofere-
cimento do “MESTrado E doUTorado ProfiSSioNal do ProGraMa 
dE PÓS-GradUaÇÃo EM ENSiNo EM SaÚdE Na aMaZÔNia” em nível de 
pós-graduação stricto sensu, a ser ministrado no campus da UEPa (Belém 
do Pará).
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 16/08/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 16/08/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 16/08/2026
foro: Benevides-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-540
logradouro: rua do Una, nº 156 Bairro: Telégrafo
cidade: Belém Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: clay anderson Nunes chagas 
coNcEdENTE:
cNPJ/Mf: 83.367.326/0105-75
razão Social: faaMa
cEP: 68795-000
logradouro: rodovia augusto Meira filho, Km 01 Bairro: Paricatuba
cidade: Benevides Uf: Pará
dados do responsável pela Parte: adimilson Vieira duarte 
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 840809

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3410/2022, de 17 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: rENaTo da SilVa loBaTo
Matrícula funcional: 57223979/ 1
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 841088

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias.
Portaria N° 3396/2022, de 17 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/963132.
coNcEdEr ao servidor (a ) PaTricia dE oliVEira NUNES, id.funcional nº 
80015603/1, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) departamen-
to de ciências Naturais, cPf: 790.124.692-87, 11,5 (onze e meia) diárias, de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao município do conceição do araguaia/
Pa no período de 04/09/2022 á 15/09/2022, para ministrar disciplina.
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Portaria N° 3397/2022, de 17 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/836411.
coNcEdEr ao servidor (a ) lEila dE faTiMa oliVEira dE JESUS roBErT, 
id.funcional nº 57193305/1, no cargo de Professor assistente, lotado (a) 
no (a) departamento de Engenharia de Produção, cPf: 371.543.382-53, 
12,5 (doze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao mu-
nicípio do cametá/Pa no período de 01/08/2022 á 13/08/2022, para mi-
nistrar disciplina.
Portaria N° 3398/2022, de 17 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/980408.
coNcEdEr ao servidor (a ) JoSE aNToNio dE caSTro SilVa, id.fun-
cional nº 5878543/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) 
departamento de Engenharia de ambiental, cPf: 453.967.362-91, 19,5 
(dezenove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao mu-
nicípio de Paragominas/Pa no período de 29/08/2022 á 17/09/2022, para 
ministrar disciplina.
Portaria N° 3399/2022, de 17 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/949198.
coNcEdEr ao servidor (a ) ElEN VaNESSa coSTa da SilVa, id.funcional 
nº 55589875/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) de-
partamento de Tecnologia de alimentos, cPf: 746.857.082-53, 6,0 (seis) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/
Pa no período de 01/08/2022 á 13/08/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3400/2022, de 17 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/974542.
coNcEdEr ao servidor (a) JaMir alEXaNdrE fErrrEira fErNaNdES, 
id.funcional nº 55586931/2, no cargo de Professor Substituto, lotado 
(a) no (a) departamento de Matemática, Estatística e informática, cPf: 
629.525.872-72, 14,5 (quatorze e meia) diárias, devido seu deslocamen-
to de Belém/Pa ao município de cametá/Pa no período de 31/08/2022 á 
14/09/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3401/2022, de 17 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/980260.
coNcEdEr ao servidor (a) aNiBal corrEia BriTo NETo, id.funcional 
nº 54181345/3, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) Pro 
reitoria de Pesquisa e Pos-Graduação, cPf: 704.723.782-87, 4,5 (quatro 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa a cidade de Belo 
Horizonte/Pa no período de 31/08/2022 á 04/09/2022, para Participar de 
evento voltado ao Empreendedorismo e Marketing Digital.
Portaria N° 3402/2022, de 17 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/980181.
coNcEdEr ao servidor (a) NaTacia da SilVa E SilVa, id.funcional nº 
57190313/3, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) campus 
de cametá, cPf: 940.261.902-00, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa a cidade de Belo Horizonte/Pa no período de 
31/08/2022 á 04/09/2022, para Participar de evento voltado ao Empreen-
dedorismo e Marketing Digital.
Portaria N° 3403/2022, de 17 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/980237.
coNcEdEr ao servidor (a) KaraN roBErTo da MoTTa ValENTE, id.fun-
cional nº 57189868/4, no cargo de Professor auxiliar, lotado (a) no (a) 
departamento de desenho industrial, cPf: 954.504.832-87, 4,5 (quatro 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa a cidade de Belo 
Horizonte/Pa no período de 31/08/2022 á 04/09/2022, para Participar de 
evento voltado ao Empreendedorismo e Marketing Digital.
Portaria N° 3404/2022, de 17 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/943271.
coNcEdEr ao servidor (a) JoSE fErNaNdo PErEira lEal, id.funcional 
nº 5895283/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
campus de castanhal, cPf:620.502.812-34, 18,5 (dezoito e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de castanhal/Pa ao município de Barcarena/Pa 
no período de 30/08/2022 a 17/09/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3405/2022, de 17 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/958646.
coNcEdEr ao servidor (a) WilliaMS da SilVa riBEiro, id.funcional nº 
5928904/2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ciÊNciaS NaTUraiS, cPf:707.006.212-53, 14,5 (qua-
torze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de conceição do araguaia/Pa no período de 01/09/2022 a 15/09/2022, 
para ministrar disciplina.
Portaria N° 3406/2022, de 17 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1023521.
coNcEdEr ao servidor (a) ilMa PaSTaNa fErrEira, id.funcional nº 
5429137/2, no cargo de VicE-rEiTora, lotado (a) no (a) Vice-reitoria, 
cPf:145.869.162-49 ,0,5 (meia) diárias, devido seu deslocamento de Be-
lém/Pa ao município de Salvaterra/Pa no dia 12/08/2022, para participar 
da cerimonia para a assinatura do contrato referente a construção do au-
ditório do campus.
Portaria N° 3408/2022, de 17 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/994521.
coNcEdEr ao servidor (a) ilMa PaSTaNa fErrEira, id.funcional nº 
5429137/2, no cargo de VicE-rEiTora, lotado (a) no (a) Vice-reitoria, 
cPf:145.869.162-49, 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 participar da cerimonia do Jaleco e visita Técnica.
Portaria N° 3409/2022, de 17 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/982888.
coNcEdEr ao servidor (a) iVaNa dE frEiTaS cUNHa, id.funcional nº 
5966007/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) cam-
pus de Marabá, cPf:919.616.702-59, 16,5 (dezesseis e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Marabá/Pa ao município de altamira/Pa no 
período de 31/08/2022 a 16/09/2022, para ministrar disciplina
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 841107

..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1127/2022 - 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: 2022/973112
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 12/09/2022 
a 11/10/2022, correspondente ao triênio de 27/12/2008 a 26/12/2011, 
para a servidora, BENEdiTa dE loUrdE BarBoSa dE caSTro, Matrícula 
nº. 5350271/1, carGo:
TEcNico EM GESTÃo do TraBalHo, lotada na diSaN, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
17 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1128/2022 - 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: 2022/764990
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 12/09/2022 
a 11/10/2022, correspondente ao triênio de 19/10/2014 a 18/10/2017, 
para a servidora, alBaNiSE ValENTE aSSiS riBEiro, Matrícula nº. 
54190773/2, carGo:
aSSiSTENTE Social, lotada na daS, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
17 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1129/2022 - 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: 2022/1010354
r E S o l V E:
coNcEdEr, 360 (TrEZENToS E SESSENTa) dias de licença Prêmio no perío-
do de 10/09/2022 a 09/09/2023, correspondente aos triênios de 17/06/1994 
a 16/06/1997, 1997/2000, 2000/2003, 2003/2006, 2006/2009 e 2009/2012, 
para a servidora, Maria dE faTiMa alVES MaToS, Matrícula nº. 3224503/1, 
carGo: SErVENTE, lotada na daS, nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
17 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 841168

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

12º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
14/2017/seaster
Processo nº 2022/565939
objeto: repactuação do contrato administrativo nº 14/2017/SEaSTEr, 
visando incorporar o índice de reajuste salarial da categoria profissional 
envolvida na execução dos serviços.
data da assinatura: 08/08/2022
funcional Programática: 43101.08.122.1297.8338 / 43104.08.244.1505.8
.865/87101.08.244.1505.8.860
Elemento de despesa: 3390.37
ação detalhada: 0101006361/0166006361 0166006361/0107006361 
0107006361
fonte: 189.517/253.937/253.938/243.078/243.153
Valor Mensal: r$ 209.929,82 x 7 (sete)
Valor Global: 1.469.508,74
Valor da diferença de Jan/fev/2022: r$ 28.017,82
Valor da diferença de Mar/abr/Mai/Jun/Julho: r$ 79.727,45
contratado: Pará Brasil Segurança Especializada ltda
cNPJ: 11.493.735/0001-10
Endereço: conj. Mendara,ii, rua B, nº 154, Bairro: Marambaia, Belém/Pa
cEP: 66.615-630
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 841013
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1114/2022 – 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/ 1025598
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 700,00 (Setecen-
tos reais), em favor do servidor: adriaNo TaVarES rocHa, Matrícula: 
5942381/2, cPf: 013.064.192 - 80,para atender as despesas necessárias 
à realização da assembleia Geral de Elwição do cEdPi/Pa.
43.104- 08.241.1505.8865. 0166 267.418
dESPESa:
339030 – coNSUMo r$ 700,00
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: 841163

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1134/2022 – 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/ 1037062
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
fraNciSco dE aSSiS rodriGUES PacHEco, 555895 – 12, aUXiliar ad-
MiNiSTraTiVo que se deslocara para os Municípios de Soure/Pa e Salva-
terra/PA no período de 29/08 a 02/09/2022 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, 
17 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1133/2022 – 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/ 1034858
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Maria de Nazaré cardoso da rocha, 80845759/3, diretora que se deslocara 
para o Município de MaraBá/Pa no período de 23/08 a 26/08/2022 com 
objetivo de EdUcaÇÃo EM SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal.
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, 
17 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1136/2022 – 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/ 1031423
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
BrUNo daNiEl da coSTa doS SaNToS, 5957338/1, dirETor – dQPE/
SEaSTEr que se deslocara para os Municípios de Santarém Novo/Pa, São 
João de Pirabas/Pa e Salinópolis/Pa no período de 28/08 a 25/08/2022 
com objetivo de apoio a abertura e fortalecimento de Mercados.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 f:01011006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1137/2022 – 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/ 1030524
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
HidElBraNdo fErrEira dE fraNÇa, 57231951/2, GErENTE – cQP/
dQPE que se deslocara para o Município de BaGrE/Pa no período de 30/08 
a 02/09/2022 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, 
17 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1125/2022 – 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/ 1011360
rESolVE:
autorizar o pagamento de 07 e ½ (sete e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
TaiaNa NaSciMENTo da SilVa,5946558, GErENTE,adriaNa SoUZa dE
BarroS,5875412/2, aSSiSTENTE Social, raQUEl doS SaNToS SoUSa,
55587724/1, aGENTE dE PorTaria que se deslocara para o Município de 
aNaJaS/Pa no período de 20/08 a 27/08/2022 com objetivo de capacita-
ção de Trabalhadores do SUaS, SiNaSE e SiSaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.128.1505.8399 f:0339002241 246.896 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 1140/2022 – 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/ 1008001
rESolVE:
autorizar o pagamento de 09 e ½ (nove e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Márcia dE JErUZalÉM Garcia PiNHEiro,57206519-2, coordENado-
ra que se deslocara para os Municípios de Muaná e limoeiro do ajuru/Pa 
no período de 25/08 a 03/09/2022 com objetivo de apoio à Gestão e aos 
Serviços Socioassistenciais.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0339002241 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 841160

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 1138/2022 – seaster, 17 de aGosto de 2022
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, e considerando ainda, as disposições da lei federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993
e demais normas regulamentares.
rESolVE:
i - dESiGNar, como PrESidENTE, o servidor aNdErSoN claYToN airES
riBEiro, matrícula nº. 54190370/1; como MEMBroS, os servidores: BrU-
Na HEroNdiNa MENEZES da SilVa PaVÃo, matrícula nº 57191681/1, 
laUro JoSÉ MEirElES, matricula nº 54190385/1 e PEdro PaUlo PiNTo 
VEloSo JUNior matrícula nº 5918023/2, para compor a coMiSSÃo PEr-
MaNENTE dE liciTaÇÃo da Secretaria de Estado de assistência Social, 
Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr;
ii - rEVoGar, a partir desta data, a PorTaria nº. 716/2021 – SEaS-
TER, de 18 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.675 de 
19/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
17 de aGoSTo de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda.
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Portaria Nº1139/2022 – seaster, 17 de aGosto de 2022
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, e considerando ainda, as disposições da lei federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993;
lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; lei Estadual nº. 6.474, 
de 06 de agosto de 2002, decreto Estadual nº 534 de 04 de fevereiro de 
2020; decreto Estadual nº 991 de 24 de agosto de 2020 e demais normas 
regulamentares.
rESolVE:
i - dESiGNar, como PrEGoEiro, o servidor aNdErSoN claYToN airES
riBEiro, matrícula nº. 54190370/1, para realização dos procedimentos 
pertinentes aos pregões da Secretaria de Estado de assistência Social, 
Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr.
ii - dESiGNar como EQUiPE dE aPoio para realização dos pregões desta
SEaSTEr os servidores, BrUNa HEroNdiNa MENEZES da SilVa PaVÃo,
matrícula nº 57191681/1, laUro JoSÉ MEirElES, matricula nº 54190385/1 
e PEdro PaUlo PiNTo VEloSo JUNior matrícula nº 5918023/2.
iii - rEVoGar, a partir desta data, a PorTaria nº. 717/2021 – SEaSTEr, de 
18 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.675 de 19/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
17 de aGoSTo de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda.
editaL de coNVocaÇÃo Para iNscriÇÃo No Processo eLeito-
raL do coNseLHo estadUaL dos direitos da Pessoa idosa 
– cedPi/Pa (BiÊNio 2022-2024)
  o conselho Estadual dos direitos da Pessoa idosa – cEdPi/Pa com base 
na lei n° 6.634, de 29 de março de 2004 e no regimento interno, consi-
derando o encerramento da oiTaVa Gestão colegiada, constituiu comissão 
eleitoral publicada pela Resolução 02/2022 em diário oficial Nº 35.079, de 17 
de agosto de 2022, e torna público a abertura das inscrições de organizações 
da sociedade civil, no âmbito estadual, que estejam habilitadas a participar da 
assembleia Geral para condução do processo eletivo à composição do cEdPi/
Pa, biênio 2022-2024, a ocorrer no dia 28 de setembro de 2022.
1.0 - das vagas
 as vagas para os representantes das organizações da Sociedade civil no 
conselho Estadual de direitos da Pessoa idosa, serão em número de sete 
representações.
Podem se inscrever:
1. a) representante de Sindicato e/ou associação de aposentados;
2. b) representante de organização de grupo ou movimento da pessoa 
idosa, devidamente legalizada e em atividade;
3. c) representantes de outras entidades que comprovem possuir políticas ex-
plícitas permanentes de atendimento e promoção dos direitos da pessoa idosa;
2.0 – das inscrições:
as entidades não governamentais interessadas deverão enviar, de forma 
digital através do endereço eletrônico: eleicaocedpi2022@gmail.com, no 
período de 19 a 29 de agosto de 2022, até as 23h59min., ofício solicitando 
sua inscrição, anexado aos documentos descritos no item 2.2 desse edital.
2.1) ofício deve conter:
 - Nome da organização
- cNPJ
- Sede e foro (nome do município)
- E-mail e Telefone
- indicação de duas pessoas autorizadas a votar no dia da eleição e a apre-
sentar os trabalhos da organização, por no máximo três minutos, antes 
de iniciar a votação, mas somente uma dessas indicações precisa estar 
presente no dia da assembleia.
- indicação de titular e suplente para compor o assento no cEdPi, caso a 
entidade se re/eleja.
- assinatura do presidente/ diretor da organização não governamental;
  2.2) cópias Simples:
2.2.1)  Estatuto próprio registrado em cartório;
• Certidão atual de CNPJ;
• Ata de posse da atual diretoria;
• Relatório das atividades dos últimos 02 (dois) anos, especificando as 
ações de atenção à pessoa idosa, devidamente comprovadas (registros 
fotográficos e outros);
• RG e CPF do representante legal da organização.
o nome das organizações habilitadas ao processo eletivo será divulgado 
no site da SEaSTEr: www.seaster.pa.gov.br, e ou Diário Oficial, até 09 de 
setembro de 2022, e o processo eletivo obedecerá ao seguinte calendário: 

Procedimento data prevista

recebimento de inscrição 19 a 29 de agosto de 2022

Período de análise das inscrições até 01 de setembro de 2022

divulgação das entidades habilitadas até 09 de setembro de 2022

recebimento de recurso 09 a 12 de setembro de 2022

análise de recurso 12 a 13 de setembro de 2022.

Divulgação do resultado final das entidades habilitadas até 21 de setembro de 2022

assembleia Geral 28 de setembro de 2022

Publicação em Diário Oficial das entidades eleitas. até 07 de outubro de 2022

Belém, 19 de setembro de 2022
riane reis da Silva
Presidente da comissão Eleitoral.

regulamento eleitoral Para escolha de entidades representantes 
da sociedade civil do cedPi/ParÁ
 Biênio 2022-2024
capítulo i - da coMissÃo eLeitoraL
art. 1°. a comissão Eleitoral do conselho Estadual dos direitos da Pessoa 
idosa- cEdPi/Pará, instituída pela resolução n°. 02- 2022/cEdPi, de 16 de 
agosto de 2022, publicada no doE nº Nº 35.079, de 17 de agosto de 2022, 
tem finalidade organizar e conduzir o processo eleitoral em todas as suas 
etapas, para a escolha das entidades representantes da Sociedade civil 
para o biênio 2022-2024, nos termos do art. 5º ii, do regimento interno 
deste conselho.
art. 2°. compete a comissão eleitoral:
i - Estabelecer critérios, normas, cronograma e organização do processo 
eleitoral dos representantes da Sociedade civil no conselho;
ii - Preparar e divulgar o Edital de convocação, o regimento interno e os 
demais atos normativos da comissão;
iii - receber pedidos 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 requererem revisão das decisões de 
habilitação;
Viii - registrar todos os atos e decisões da comissão Eleitoral;
iX – Providenciar/ solicitar todo o material, equipamento e pessoal neces-
sário à realização do processo eleitoral, inclusive credenciamento para os 
seus representantes;
X - organizar o local de votação, formar a 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 documentos 
e registros, que deverão ser encaminhados ao cEdPi.
capítulo ii - da iNscriÇÃo
art. 3°. as entidades não governamentais interessadas deverão enviar, 
de forma digital através do endereço eletrônico: eleicaocedpi2022@gmail.
com, no período de 19 a 29 de agosto de 2022, ofício solicitando sua ins-
crição, anexado aos documentos descritos no item “b” desse regulamento.
1. a) ofício deve conter:
 - Nome da organização
- cNPJ
- Sede e foro (nome do município)
- E-mail e Telefone
- indicação de duas pessoas autorizadas a votar no dia da eleição e a apre-
sentar os trabalhos da organização, por no máximo três minutos, antes 
de iniciar a votação, mas somente uma dessas indicações precisa estar 
presente no dia da assembleia.
- indicação de titular e suplente para compor o assento no cEdPi, caso a 
entidade se re/eleja.
- assinatura do presidente/ diretor da organização não governamental;
1. b) cópias Simples:
-  Estatuto próprio registrado em cartório;
- certidão atual de cNPJ;
- ata de posse da atual diretoria;
- Relatório das atividades dos últimos 02 (dois) anos, especificando as 
ações de atenção à pessoa idosa, devidamente comprovadas (registros 
fotográficos e outros);
- rG e cPf do representante legal da organização.§1º No ato de inscrição as 
entidades deverão indicar seu representante, para exercer o direito de voto na 
assembleia Geral que será realizada no dia 28 de setembro de 2022.
art. 4°. os resultados da habilitação ou inabilitação do credenciamento e 
do deferimento ou indeferimento da inscrição será afixado no endereço do 
conselho, enviado para o e-mail indicado pelas entidades no ato da inscri-
ção e/ou divulgado no Diário Oficial do Estado até 09 de setembro de 2022.
art. 5°. a Entidade interessada em recorrer do resultado, deverá protocolar 
o recurso no período de 09 a 12 de setembro de 2022, de forma digital, 
através do endereço eletrônico: eleicaocedpi2022@gmail dirigido ao Presi-
dente da Comissão eleitoral, devidamente justificado.
art. 6º. a análise ao recurso interposto será realizada no período de 12 a 
13 de setembro de 2022.
Art. 7º. O resultado final será divulgado até 21 de setembro de 2022, devendo 
ser afixado na sede do Conselho, enviado para o e-mail indicados pelas Enti-
dades no ato de inscrição e /ou divulgado no Diário Oficial do Estado.
capítulo iii - da asseMBLÉia de eLeiÇÃo
art. 8º. a assembleia Geral das Entidades habilitadas para o processo elei-
toral do cEdPi/Pará dar-se-á no dia 28 de setembro de 2022, no auditório 
da Secretaria de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr 
localizado na av. Gov. José Malcher, 1006 - São Brás, Belém – Pa, no horá-
rio das 9:00h às 12:00h, na presença da comissão Eleitoral, servidores da 
secretaria executiva do CEDPI designados para esse fim e do representante 
do Ministério Público.
art.9. a assembleia será presidida por um dos membros da comissão Elei-
toral do conselho Estadual dos direitos da Pessoa idosa-cEdPi/Pará, que 
procederá à abertura do evento explicitando os procedimentos que serão 
adotados e, após o encerramento dos trabalhos da eleição, receberá o re-
sultado da apuração dos votos e proclamará o resultado, encaminhando-o 
para o chefe do poder executivo para as nomeações.
art. 10. Será formada uma Mesa Eleitoral composta por 02 (dois) mem-
bros da comissão Eleitoral, sendo 01 (um) presidente, 01 (um) relator e 
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o representante do Ministério Público, tendo por função receber e apurar 
os votos.
art.11. os representantes das Entidades devidamente credenciados, em 
ordem alfabética, deverão perante a assembleia apresentar os trabalhos 
desenvolvidos por suas Entidades, com a duração de até 3 minutos.
art. 12. a votação será secreta realizadas através de cédulas de papel 
rubricadas pelo presidente da comissão Eleitoral e do Ministério público, 
entregue para cada representante de Entidade, pela Mesa Eleitoral.
• 1º Antes do inicio da votação, a urna será vistoriada obrigatoriamente 
pela Mesa Eleitoral;
• 2º Após o recebimento da cédula eleitoral o/a representante da Entidade 
deve encaminhar-se à cabine de votação, para realizar o seu voto;
• 3º Cada representante terá direito a apenas a uma cédula eleitoral, onde 
poderá votar até em sete entidades;
• 4º Concluída a votação, a Mesa Eleitoral iniciará os trabalhos de apuração 
dos votos;
• 5º Serão considerados votos nulos os que forem destinados à entidades 
não habilitadas no processo, ou que contenham rasuras, marcações ou 
alterações de qualquer natureza na cédula de votação;
art. 13. Serão consideradas eleitas as Entidades que obtiverem maior nú-
mero de votos válidos.
art.14. No caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios na se-
guinte ordem:
1. a) Antiguidade que será verificada pela data de fundação da Entidade; e
2. b) a entidade que realiza ações com pessoas idosas há mais tempo.
art.15. Havendo somente 07 (sete) entidades habilitadas, dar-se-á a elei-
ção por aclamação pela assembleia.
art. 16. concluída a eleição, a comissão eleitoral proclamará a nominata 
dos eleitos, sendo lavrada ata do processo eleitoral,  e assinada pelas en-
tidades presentes.
capitulo iV - da Posse
art. 17. as entidades não governamentais eleitas em assembleia Geral, 
informarão seus respectivos titulares e suplentes, via ofício, até 10 (dez) 
dias após sua proclamação (regimento interno art.5º ii), caso não o te-
nham feito no ato da inscrição.
art. 18. os Órgãos do segmento governamental deverão indicar seus re-
presentantes titulares e suplente, via ofício, a compor assento no conselho 
Estadual dos direitos da Pessoa idosa cEdPi/Pa, Biênio 2022-2024, no 
período de 21 a 28 de setembro de  2022.
art. 20. os conselheiros governamentais e não governamentais serão no-
meados pelo Governador do Estado do Pará.
art. 21. a posse dos conselheiros será realizada em solenidade própria.
capitulo V - das disPosiÇÕes Gerais
art. 22. a competência da comissão eleitoral cessará com a nomeação e 
posse dos eleitos.
art. 23. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação.
Belém,  19 de agosto de  2022.
riane reis da Silva
Presidente da comissão Eleitoral
Secretaria de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda - SEaSTEr
Sônia Maria chermont arruda
vice- presidência da comissão Eleitoral
Secretaria de Estado de Turismo – SETUr
letícia  Martins  Bitar de Moraes
Primeira Secretaria da comissão Eleitoral
ordem dos advogados do Brasil – oaB
Marta Elizabete Trindade Santos
Segunda Secretaria
associação Brasileira de alzheimer – aBraZ.

Protocolo: 841154

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 735/2022-GaB/Pres. 
BElÉM, 17 dE aGoSTo dE 2022. o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE 
aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará no uso das atribuições legais 
conferidas pelo decreto Governamental de 30/04/2021, publicado no doE 
nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 30/04/2021 e pelos dispositivos 
da lei nº 5.810/94. considerando o Memorando nº 08/2022-cPad-2 de 
16/08/2022 e os despachos da coordenação da aSPad de 17/08/2022 e do 
Presidente da faSEPa de 17/08/2022; rESolVE: art. 1º. dESiGNar que a 
servidora Paula daniele Bastos lins, matrícula nº 5896647/1, substitua a 
servidora francimar Soares franco, matrícula nº 5896647/1, membro desta 
comissão, nos atos apuratórios do Processo administrativo disciplinar/Pad 
nº 18/2022 (Processo nº 2018/518164), a partir de 16/08/2022, haja vista 
que esta servidora estará em gozo de licença prêmio no período de 01 a 
30/08/2022; art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor a contar com data 
retroativa de 16/08/2022. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E 
cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa. Presidente da faSEPa.

Portaria nº 736/2022-GaB/Pres. 
BElÉM, 17 dE aGoSTo dE 2022. o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE 
aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará no uso das atribuições legais 
conferidas pelo decreto Governamental de 30/04/2021, publicado no doE 
nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 30/04/2021 e pelos dispositivos 
da lei nº 5.810/94. considerando o Memorando nº 07/2022-cPad-2 de 
16/08/2022 e os despachos da coordenação da aSPad de 17/08/2022 e do 
Presidente da faSEPa de 17/08/2022; rESolVE: art. 1º. dESiGNar que a 
servidora Paula daniele Bastos lins, matrícula nº 5896647/1, substitua a 
servidora francimar Soares franco, matrícula nº 5896647/1, membro desta 
comissão, nos atos apuratórios do Processo administrativo disciplinar/Pad 
nº 19/2022 (Processo nº 2018/518171), a partir de 16/08/2022, haja vista 
que esta servidora estará em gozo de licença prêmio no período de 01 a 
30/08/2022; art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor a contar com data 
retroativa de 16/08/2022. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E 
cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa. Presidente da faSEPa.
Portaria nº 737/2022-GaB/Pres. 
BElÉM, 17 dE aGoSTo dE 2022. o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE 
aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará no uso das atribuições legais 
conferidas pelo decreto Governamental de 30/04/2021, publicado no doE 
nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 30/04/2021 e pelos dispositivos 
da lei nº 5.810/94.considerando o Memorando nº 07/2022-cPad-2 de 
16/08/2022 e os despachos da coordenação da aSPad de 17/08/2022 e do 
Presidente da faSEPa de 17/08/2022; rESolVE: art. 1º. dESiGNar que a 
servidora Paula daniele Bastos lins, matrícula nº 5896647/1, substitua a 
servidora francimar Soares franco, matrícula nº 5896647/1, membro desta 
comissão, nos atos apuratórios do Processo administrativo disciplinar/Pad 
nº 20/2022 (Processo nº 2018/518193), a partir de 16/08/2022, haja vista 
que esta servidora estará em gozo de licença prêmio no período de 01 a 
30/08/2022; art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor a contar com data 
retroativa de 16/08/2022. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E 
cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa. Presidente da faSEPa.
Portaria nº 738/2022-GaB/Pres. 
BElÉM, 17 dE aGoSTo dE 2022. o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE 
aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará no uso das atribuições legais 
conferidas pelo decreto Governamental de 30/04/2021, publicado no doE 
nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 30/04/2021 e pelos dispositivos 
da lei nº 5.810/94. considerando o Memorando nº 26/2022-cPad-2 de 
16/08/2022 e os despachos da coordenação da aSPad de 17/08/2022 e do 
Presidente da faSEPa de 17/08/2022; rESolVE: art. 1º. dESiGNar que 
a servidora Paula daniele Bastos lins, matrícula nº 5896647/1, substitua 
a servidora francimar Soares franco, matrícula nº 5896647/1, membro 
desta comissão, nos atos apuratórios da Sindicância Punitiva nº 10/2022 
(Processo nº 2019/395560 - 2019/395492), a partir de 16/08/2022, haja 
vista que esta servidora estará em gozo de licença prêmio no período de 01 
a 30/08/2022; art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor a contar com data 
retroativa de 16/08/2022. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E 
cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa. Presidente da faSEPa.

Protocolo: 841209

.

.

diÁria
.

Portaria nº 419, de 17 de agosto de 2022.
Processo nº 1025291/2022.
oBJETiVo: realizar visita técnica de inspeção nas UaSES do cSEBa e cSS, 
bem como assinar o Plano operativo Municipal de atenção integral à Saúde 
dos Adolescentes em Conflito com a Lei, conforme justificado nos termos 
do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: SaNTarÉM/Pa.
PErÍodo: 23/08/2022 a 26/08/2022. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: lUiZ cElSo da SilVa, PrESidENTE, Matricula 5959748/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 841368

.

.

FÉrias
.

Portaria N°731/2022-GP/GeMPs de 12 de agosto  2022
TraNSfErir gozo de férias regulamentares dos servidores abaixo relacio-
nados:por motivo de trabalho.

NoMe traNsFereNcia Portaria Nº doe

Paulo Sylber Paixão 
Gusmão

de: 01/09/2022  a 30/09/2022
693/22 35068 de 

04/08/2022Para:16/09/2022 a 15/10/2022

Jose Evandro araújo 
duda

de: 05/02/2022  a 06/03/2022
001/22 34820 de 

05/01/2022Para:01/09/2022 a 30/09/2022

Maria da Guia conceição 
lima

de: 01/08/2022  a 30/08/2022
617/22 35034 de 

05/07/2022Para:01/11/2022 a 30/11/2022

Portaria N°730/22-GP/GeMPs de 12 de agosto 2022
coNcEdEr 30(trinta)dias de férias regulamentares aos servidores abaixo 
relacionados:

NoMe P.aQUis GoZo de FÉrias
Tiago Nasser Sefer 18/19 26/09/2022 a 10/10/2022

Thatianny Nazare azevedo Paixão 21/22 01/09/2022  a 30/09/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 840996
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.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 727 de 11 de aGosto de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora JacilEia Bor-
GES cardoSo, matrícula nº. 54196446/2, ocupante do cargo de MoNi-
Tor, correspondente ao triênio 07.09.2010/2013, com gozo no período de 
25.08.2022 à 23.09.2022.
Portaria Nº 734 de 16 de aGosto de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora JoSEllY GoMES 
MoUrÃo, matrícula nº. 5853931/2, ocupante do cargo de MoNiTor, cor-
respondente ao triênio 2009/2012 complemento, com gozo no período de 
03.10.2022 à 01.11.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 841037
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

diÁria
.

Portaria N° 487 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, publi-
cação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
  coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1005895
  fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr  UMa E MEia diária, em favor das colaboradoras Eventuais, 
abaixo identificadas, para participarem de evento referente à Campanha 
do agosto lilás, no município de São Miguel do Guamá - no período de 25 
à 26 de agosto de 2022. 

Nome cargo Matrícula
clÉa diaS GoMES colaboradora Eventual  

SolaNGE Maria SoUZa raMalHo colaboradora Eventual  

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: 841056
Portaria N° 493  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 2022/1003035
r E S o l V E:
coNcEdEr  TrÊS  E MEia  diárias em favor dos servidores desta SEJUdH,  
abaixo identificados, para REALIZAR AÇÃO de Implantação de Conselhos 
Municipais de defesa de direitos da Mulher e organismo para Mulher . Que 
será realizado nos municípios de rondon do Pará e aurora do Pará,  no 
período de 31/08 à 03/09/2022. 

Nome cargo Matrícula
roSaNa riBEiro MoraES assistente Social 57202517

NiXoN raiMUNdo NoNaTo GUiMarÃES Motorista 54180171/2
Marcia aNdrEia JorGE dE liMa coordenadora/ciPM 57190023/4

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: 841047
Portaria N° 498 de 11 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 2022/1013601.
r E S o l V E:
coNcEdEr UMa E MEia diária em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados, para formação em Direitos Humanos com foco na 
prevenção às drogas para alunos e professores da EEEfM Jõao Santos, no 
município de capanema, no período de 18 a 19/08/2022. 

Nome cargo Matrícula
caMila MaciEl MarTiNS Terapêutica ocupacional 55587171/3

ElEoNora Maria MENdoNÇa fiGUEira Técnico em Gestão de cidadania 
e dH 54194430/2

NiXoN raiMUNdo NoNaTo GUiMarÃES Motorista 5418017/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 11 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 841072
Portaria N° 497 de 11 de aGosto de 2021
 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, publi-
cação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2021/1012109.
r E S o l V E:
coNcEdEr MEia diária, em favor dos servidores desta SEJUdH, abaixo 
identificados, para visitas às comunidades de refugiados Venezuelanos 
da Etnia Warao, situadas no município de Ananindeua, para identificação 
de demandas referentes à documentação para regularização Migrató-
ria, a partir de solicitação de atendimento a esta coordenadoria, no dia 
29/08/2022. 

Nome cargo Matrícula

ElaYNE criSTiNa araÚJo roMário assistente Social 54183017/3

aNTÔNio EUclidES do NaSciMENTo Motorista 5898164/1

aNa GiSElE riBEiro caNcEla assistente Social 57234439

EliaNa do Socorro diaS carMo dE aNdradE assistente Social 54183017/3

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS,  11 dE 
aGoSTo dE 2021
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 841067

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 505/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 17 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 2022/1044049.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulares ao servidor listado a baixo. 

Matrícula servidor exercí-
cio Período

57201162/1 Klemer Maciel do carmo 2020 01/09/2022 a 30/09/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 841359

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 483/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 11 de aGosto de 2022.
Nome:ZUlEidE rafaEla PiMENTEl BaraTa/Matricula:n°6402945/2/car-
go:diretora/origem:Belém-Pa/destino:rio de Janeiro-rJ/Período: 31/08 
a 04/09/2022/diárias:4,5(quatro e meia)/objetivo: participar do GrEEN 
rio 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 840926
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.

FÉrias
.

Portaria N° 080/2022 - GGa/sedeMe - 
Belém, 16 de agosto de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNSidEraNdo o teor do Memorando nº 04/2022 – GcErM/SEdEME, de 03/08/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor BrUNo 
MEdEiroS PoMPEU, matrícula 5948369/1, ocupante do cargo de Gerente, 
no período de 26/09/2022 a 10/10/2022, referente ao período aquisitivo 
de 01/05/2021 a 30/04/2022, permanecendo 15 (quinze) dias a ser goza-
do em momento oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 840884
Portaria N° 079/2022 – GGa/ sedeMe - 
Belém, 16 de agosto de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNSidEraNdo o teor do Memo. Memo Nº 033/2022 – aTEc/SEdEME, de 09/08/2022;
r E S o l V E:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
da servidora EdiENE alMEida, identidade funcional nº 5959946/2, 
ocupante do cargo de coordenadora, concedida através da PorTaria Nº 
047/2022 – GGa/SEdEME, de 09/06/2022, publicada no doE nº 35.004, 
de 10/06/2022, a partir de 09/08/2022, permanecendo 15 (quinze) dias a 
ser gozado em momento oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 840877
..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

H o M o L o G a Ç Ã o
decLaraÇÃo de LicitaÇÃo Fracassada
Processo Nº 026/2022
liciTaÇÃo ESPEcial daS ESTaTaiS Nº 02/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada na execução de serviços 
de implantação de gasodutos e de estações para a companhia de Gás 
do Pará (GáS do Pará), que compreendem, mas não se limitando a: 
construção, montagem, ensaios e testes de gasodutos, comissionamento, 
montagem e conexão das Estações de regulagem de Pressão e Medição, 
construção de abrigos, bases, cercas, infraestrutura elétrica, hidráulica e 
de comunicação que garantam o funcionamento do Sistema de distribuição 
de Gás Natural de Barcarena, incluindo o atendimento aos novos clientes, 
em conformidade com o memorial descritivo (Md.002.000.GEP.014).
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e 
nas observações feitas pela área técnica e pelo responsável pela condução 
da licitação, HoMoloGo os atos praticados na sessão pública referente a 
licitação Especial das Estatais nº 02/2022 e informo que a presente lici-
tação foi declarada fracaSSada por não haver propostas com preços em 
condições de aceitabilidade. conforme artigo 56, inciso iii e iV da lei nº 
13.303/2016.
Belém, 17 de agosto de 2022
claudia Bitar
diretora Presidente

Protocolo: 841102
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 145/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1000275, rESolVE:
coNTraTar a partir de 22/08/2022, o Sr. ricardo carNEiro raYMUN-
do, para ocupar o emprego público comissionado de Gerente de desenvol-
vimento e Estudos Econômicos nesta codEc.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 17 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 840981

..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 255/2022 de 16/08/2022. 
art. 1º dESiGNar a servidora Mônica Suely fonseca Salomão, matrícula 
nº 57192556/2, para responder pelo cargo de coordenador de Núcleo - 
GEP-daS.011.4, durante as férias da titular renata Belo da Silva Borges, 
matrícula nº 5898267/1, no período de 09/08/2022 a 07/09/2022, 
conforme processo nº 2022/961723 . VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente 
em exercício.

Protocolo: 841074

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

Portaria Nº 126/2022 – 17 de aGosto de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
Lei 7.774, de 23/12/2013 e Decreto publicado no Diário Oficial do Estado 
n°34.918 de 1° de abril de 2022 e;
Considerando a lei federal n°12.527/2011 art. 8° que trata acerca da fiscaliza-
ção e monitoramento do portal da transparência, no uso das suas atribuições:
rESolVE:
dESiGNar, a servidora Samya Julia Souza Borges, matricula n°5960091 para a 
inserção de informações do NGPM-crEdcidadÃo, no portal da transparência.
ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 841376

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

Portaria Nº. 1075/2022, de 17 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1020748, de 11/08/2022/
difiN/SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora caSSia rEGiNa SaNTaNa rEiS, matrícula nº. 
5843880/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Públicas - conta-
dor, para responder pelo cargo de diretor, no período de 18/08/2022 a 
16/09/2022 (30 dias), com ônus para esta SEdoP, sem prejuízo de suas 
atribuições, em razão da titular a servidora VicToria GErMaNo SilVa, 
matrícula nº. 5946540/2, está usufruindo do gozo de férias.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 841241

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º tac Nº 76/2020 – tP Nº 10/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Mais Brasil construtora Eireli – cNPJ 26.916.786/0001-85
objeto: Pavimentação de vias no município de aveiro/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1o, II da Lei no 8.666/93.
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023
data da assinatura: 12/08/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 840912

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº18/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Marituba – cNPJ 01.611.666/0001-49
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objeto: realização de etapas técnicas destinadas à concepção de Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana com fundamento na nova política nacional 
de mobilidade urbana, criada pela lei nº 12.587/2012, conforme especifi-
cações e de acordo com a necessidade do município.
Vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023
foro: Justiça Estadual do Pará
data da assinatura: 12/08/2022
responsável pela Entidade:
Patrícia ronyelli ramos alencar Mendes
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 840989

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 25/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de anapú – cNPJ 01.613.194/0001-63
objeto do convênio: Execução de quadra poliesportiva na Vila Surubim, 
Zona rural, no Município de anapú, Neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo.
Vigência: 15/08/2022 a 15/02/2023
data da assinatura: 12/08/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 840900

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 18/2022 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna público a abertura do processo licitatório referente 
ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 18/2022, tendo critério de julgamento o tipo 
“Menor Preço do iTEM” cujo objeto é o fornecimento de 6.000 (seis mil) 
Quilos de antiespumante à Base água, destinados aos Sistemas perten-
centes a companhia de Saneamento do Pará – coSaNPa em Santarém e 
Belém, no estado do Pará, conforme características técnicas e condições 
para o fornecimento estabelecidas no Termo de referência nº do/03/2022 
(anexo i), parte integrante do Edital. a abertura do certame ocorrerá dia 
30 de agosto de 2022, às 10 horas (dez horas), horário de Brasília, no 
endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/UaSG 
925802. o Edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, 
nos endereços eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, 
http://www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2022.
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 840842

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 124/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994.
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/656000, que trata de 
solicitação de licença Prêmio;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr a assistente Social NaZilda rodriGUES PacHEco, Matrí-
cula nº 33111/1, servidora da fundação centro de Hemoterapia e Hemato-
logia do Pará (HEMoPa), ora cedida a esta companhia, 60 (sessenta) dias 
de licença Prêmio, no período de 19.07.2022 a 16.09.2022, referente ao 
período aquisitivo 06.01.2014/05.01.2017.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 16 de agosto de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 840970

Portaria N.º 122/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará – coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo os termos do Memorando circular nº 2/2022 diTEc-
coHaB, que deu origem ao processo eletrônico nº 2022/791104, que tra-
ta sobre o convênio nº 02/2022, celebrado entre a coHaB e o SEHaB / 
Município de ananindeua, destinado à consecução de ações no âmbito do 
Programa Habitacional Morar BEM aNaNiNdEUa.
coNSidEraNdo a necessidade de designar pessoal para acompanhar e 
fiscalizar a execução do objeto do citado convênio;
rESolVE:
1. dESiGNar os engenheiros, JoSÉ fErrEira PUTY, matrícula nº 3190897/1 
e fErNaNdo cESar liMa MoNTEiro NoroNHa, matrícula nº 57176193/1, 
para realizarem o acompanhamento e fiscalização do objeto do Convênio nº 
02/20222, celebrado entre a coHaB e o SEHaB / Município de ananindeua, 
em conformidade com o processo eletrônico acima mencionado.
2. Esta PorTaria entra em vigor a contar de 31/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 11 de agosto de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 840915
Portaria N.º 123/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o que dispõe a resolução de diretoria nº 04/2019, de 15 
de maio de 2019;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 030/2022 diafi-coHaB, 
datado de 09.08.2022, referente ao Processo Eletrônico nº 2022/1005116;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr à Sra. EliZaBETH dE carValHo MElo, Gerente Estratégica 
de logística, em exercício, Matrícula nº 27200/1, cPf nº 135.898.062-49, 
a importância de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), para correr com despesas 
de Pronto Pagamento, com período de aplicação de 60 dias após o recebi-
mento, conforme abaixo: 

ProGraMa de 
traBaLHo PLaNo iNterNo FoNte Nº

aÇÃo
NatUreZa da 

desPesa
VaLor 

(r$ 1,00)

16 122 1297 8338 412.000.8338c 0261
232632 339030-96 3.000,00
232498 339039-96 1.000,00

ToTal 4.000,00

2. 2. dETErMiNar que a prestação de contas deverá ser apresentada no 
prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao término do período de aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 16 de agosto de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 840942

.

.

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 12/2022
objeto: contratação de empresa ou instituição especializada na prestação 
de serviços de levantamento/identificação de ativos mobiliários da Com-
panhia de Habitação do Estado do Pará – coHaB, avaliação, recuperação, 
atualização e negociação de ativos mobiliários na Bolsa de Valores.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 04/2022
Valor do contrato: o valor do contrato será obtido a partir da aplicação 
do percentual de 20% (vinte por cento), à título de taxa administrativa, 
sobre o valor dos créditos financeiros efetivamente ingressados na conta 
corrente da coNTraTaNTE.
dotação orçamentária: 16.122.1297.8338 – fonte: 0261 - Natureza da 
despesa: 339039 – Plano interno: 412.000.8338-c
Vigência: 10.08.2022 a 09.02.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Jf Múltiplos asses-
soria Empresarial lTda
data da assinatura: 10.08.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 841157

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 752 de 17 de aGosto de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
coNSidEraNdo a lei Estadual nº 7.017/2007 (e alterações), em especial 
o art. 3º, ii, V, e lei 9.104 de 14 de julho de 2020, e, os princípios consti-
tucionais de eficiência, e o Art. 205 da Constituição Federal;
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CONSIDERANDO o Termo de Execução Descentralizada nº 08/2019, firma-
do entre esta SEcTET E UfPa;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2019/284591;
rESolVE:
art. 1º - alTErar comissão Técnica de fiscalização atual composta por 
JoaNa alMEida lEÃo, identidade funcional n º 5804515/3; rafaEl 
calliNS NEVES SiQUEira, identidade funcional n º 57233945/1 e ro-
BErTo adriaNo SalES liMa, identidade funcional n º 51855899/2.
 art. 2° - dESiGNar como substitutos os seguintes membros: rodriGo 
coUTiNHo lEliS doS SaNToS, identidade funcional n º5965665/1; como 
Presidente, e aTHoS MaTHEUS da SilVa GUiMarÃES, identidade funcio-
nal n º55208118/1, como Suplente.
art. 3° - caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar 
em registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existen-
tes com a execução do convênio supracitado, devendo tomar providências 
para a regularização das faltas ou defeitos observados.
art. 4° - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e Tecnológica, em 17 de agosto de 2022.
 EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 841236

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 750 de 17 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 81 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, laudo Médico nº 92879 de 10.08.2022;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde ao servidor, PaUlo fErNaNdo caMPoS MaciEl, 
identidade funcional nº 5134110/1, ocupante do cargo, aUXiliar adMi-
NiSTraTiVo lotada nesta Secretaria, por 30 (Trinta) dias, no período de 
23/05/2022 a 21/06/2022.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 17 de agosto de 2022
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 841194

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato: 021/2021- seNar
Processo Nº 2021/10288
Nº do TErMo adiTiVo: 01
daTa dE aSSiNaTUra: 16/08/2022
ViGÊNcia: 16/08/2022 a 15/08/2023
oBJETo do TErMo adiTiVo: o presente termo aditivo tem por objeto:
1.Prorrogar por 12 (doze) meses, a contar de 16/08/2022 a 15/08/2023, o 
prazo de vigência do contrato nº 021/2021, atendendo a conveniência ad-
ministrativa da SEcTET, de acordo com o que prevê a cláUSUla dÉciMa 
PriMEira – daS alTEraÇÕES coNTraTUaiS;
2.as despesas decorrentes do presente contrato correrão por con-
ta da seguinte dotação orçamentária: funcional Programática: 
48101.19.363.1501.8507, Elemento de despesa: 339039, ação: 267546, 
fontes: 0101 / 0324 e Plano interno: 101.000.8507c.
coNTraTado: SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM rUral – SENar 
(cNPJ nº. 04.309.367/0001-42).
ENdErEÇo: Trav. dr. Moraes, nº 21.  Ed. Palácio da agricultura, 7º andar, 
bairro de Nazaré, Belém - Pa, cEP nº 66035-080, Belém-Pa.
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 841248

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 749 de 17 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 2022/1034852;
r E S o l V E:
i – aUToriZar o bolsista JoSÉ JÚlio MarQUES BEZErra NETo, cPf nº 
636.518.742-49, a viajar aos municípios de ananindeua/Pa, Marituba/Pa, 
Santa izabel/Pa, castanhal/Pa, capanema/Pa e Bragança/Pa, nos dias 18 
e 19/08/2022, a fim de participar de reuniões para articulação e programa-
ção de cronograma de editais da
oferta de cursos técnicos pelo Programa Nacional de acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (ProNaTEc).
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 17 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 841138

Portaria 747 de 17 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 2022/1029719;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor EdSoN da SilVa rodriGUES, identidade funcio-
nal nº 5900189/1, ocupante do cargo Técnico em Gestão de desenvolvi-
mento, ciência e Tecnologia - Engenheiro de Pesca, lotado na diretoria de 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, EDILAINE CRISTI-
Na PaMPloNa MENEZES, identidade funcional nº 55586180/2, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e 
inovação – Engenharia Sanitária, na diretoria de Educação Superior, Pro-
fissional e Tecnológica – DETEC, a viajar ao município de Muaná-PA, nos 
dias 22 a 24/08/2022, a fim de participar como representante desta SEC-
TET na solenidade entrega de Certificados dos Cursos FIC.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 17 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 841068
Portaria Nº 746 de 17 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 2022/1035074;
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade fun-
cional nº 57176393/5, ocupante do cargo de Secretária de Estado, 01 e ½ 
(uma e meia) diárias, para atender despesas com a viagem ao município 
de Marabá-PA, nos dias 22 e 23/08/2022, a fim de Compor a mesa de 
abertura do “Encontro de colaboradores docentes, Técnicos e discentes 
dos Programas institucionais de Ensino, Pesquisa e Extensão entre SEc-
TET, faPESPa e UNifESSPa”, que ocorrerá no dia 22 de agosto, às15h00, 
no auditório da Unidade i do campus UNifESSPa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 17 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 841060
Portaria Nº 748 de 17 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/ 1035519;
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade fun-
cional nº 57176393/5, ocupante do cargo de Secretária de Estado, 02 e ½ 
(duas e meia) diárias, para atender despesas com a viagem ao município 
de Almeirim-PA, nos dias 27 e 29/08/2022, a fim de acompanhamento das 
atividades do Programa forma Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 17 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 841080
Portaria Nº 753 de 17 de aGosto de 022
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 2022/1034749;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor JoSÉ PErEira E SilVa NETo, identidade funcional 
nº 5905193/3, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar ao município de 
ananindeua/Pa, Marituba/Pa, Santa izabel/Pa, castanhal/Pa, capanema/Pa 
e Bragança/PA, nos dias 18 e 19/08/2022, a fim de participar da certificação 
de termos do sistema S na região metropolitana de Belém, (ananindeua, Ma-
rituba, Santa izabel e castanhal) e reuniões para articulação e programação 
de cronograma de editais da oferta de cursos técnicos pelo Programa Nacio-
nal de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (ProNaTEc), e o servidor MaX 
rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade funcional nº 54195916/1, ocupante 
do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá o servidor, 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 17 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 841351
Portaria Nº 745 de 17 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 2022/1032105;
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r E S o l V E:
i – aUToriZar o bolsista JoSÉ JÚlio MarQUES BEZErra NETo, cPf 
nº 636.518.742-49, a viajar ao município de Bragança-Pa, nos dias 18 e 
19/08/2022, a fim de participar de reuniões para articulação e programa-
ção de cronograma de editais da oferta de cursos técnicos pelo Programa 
Nacional de acesso ao ensino técnico e emprego (ProNaTEc).
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 17 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 840913

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 751 de 17 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 2022/1025602;
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora abaixo relacionada, 30 (trinta) dias de férias regu-
lamentares:

MatrÍ-
cULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo

5897939/2 Maria JoSÉ dE SoUSa TriNdadE 2021/2022 19/08 a 17/09/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e Tecnológica, em 17 de agosto de 2022,
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 841186
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

errata
.

errata
Portaria N° 124/2022 – dirad/FaPesPa, de 08 de agosto de 2022.
Publicada no doE n° 35.073 de 09/08/2022, referente à diárias:
onde se lê: oBJETiVo: dar continuidade nas ações relacionadas ao pro-
jeto “forma Pará”. Leia-se: oBJETiVo: Participar do encontro jurídico do 
coNfaP e cNPQ

Protocolo: 840868
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 03/2022
Processo n°738.877/2022
Valor mensal de r$1.450,00
objeto:
contratação de locação de área com o objetivo de instalação de torre na 
ilha de mosqueiro,
em local com capacidade de visada de modo a atingir as áreas da ilha,onde 
se deseja
prover ao acesso de internet aos clientes do Esta do Pará.
fundamentação legal: art. 29, V da lei nº13.303/2016
Data da Retificação: 16.08.2022
orçamento:
Programa de Trabalho Natureza de dispensa fonte de recurso
origem do recurso
23.122.1297.8338-33.90.39 - 0261
Entre a empresa:
ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado do Pará
cNPJ: 05.059.613/0001-18
E o condomínio Solar da Tatiana, localizado à av. Beira Mar s/n Praia do 
farol, Vila do Mosqueiro,
no município de Belém, estado do Pará
responsável Sr. laurence câmara lins
cPf: 033.726.468-60.
ordenador de despesas:
Marcos antônio Brandão da costa

Protocolo: 840906

..

diÁria
.

Portaria Nº 447, de 16 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de 
Manutenção, matrícula 72113, 16/08/2022 a 16/08/2022, à Belém-
Pa/Barcarena/Belém-Pa, para Manutenção no HoTZoNE PraÇa 
JOSÉ PINHEIRO RODRIGUES EM BARCARENA. Tdesk: 2021043423. 
região Tocantins. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 448, de 16 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador BrUNo da SilVa PiMENTEl, analista de rede, 
matrícula 73418, 16/08/2022 a 16/08/2022, à Belém-Pa/Barcarena/Belém-
Pa, para Manutenção no HoTZoNE PraÇa JoSÉ PiNHEiro rodriGUES EM 
BARCARENA. Tdesk: 2021043423. Região Tocantins. MARCOS ANTONIO 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 449, de 17 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, 
Motorista, matrícula 57203796, 17/08/2022 a 17/08/2022, à Belém-Pa/
Vigia/Belém-Pa, para ativação de clientes na cidade de Vigia de Nazaré 
(Sem Pernoite). MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 450, de 17 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador MarcElo rENaTo BaraTa doS SaNToS, analista 
de Suporte, matrícula 73408, 17/08/2022 a 17/08/2022, à Belém-Pa/
Vigia/Belém-Pa, para ativação de clientes na cidade de Vigia de Nazaré 
(Sem Pernoite), MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 840814
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 351/2022-seeL, 16 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas, pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, alterada 
pela lei nº 6.879, de 29 de junho de 2006, publicada no doE nº 30.714, de 
30/06/2006 e considerando decreto nº 795, de 29/05/2020, publicado no 
doE nº 34.240 de 01/06/2020, e ainda o processo 2022/868308.
rESolVE ProrroGar o prazo de cessão da servidora aciBETHaNia SilVa 
dE arrUda, matrícula n° 5901254/1, ocupante do cargo de assistente ad-
ministrativo, para a Procuradoria Geral de Justiça, pelo prazo de 02 (dois) 
anos, a contar de 05 de dezembro de 2022, conforme os termos do art. 3º 
parágrafo § 3º do decreto Estadual nº 795/2020.
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 840941
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 350/2022-seeL, de 12 de aGosto de 2022.
o SEcrETáro dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, fundamentado pela lei 
nº 6.215 de 28 de abril de 1999, alterada pela lei nº 6.879, de 29 de ju-
nho de 2006, publicada no doE nº 30.714 de 30/06/2006, coNcEdE, as 
servidoras listadas abaixo, licença para tratamento de Saúde, conforme os 
dados da planilha:

serVidores MatricULa carGo PerÍodo da 
LiceNÇa

Nº. 
LaUdo 

MÉdico

lUciaNa coSTa dE carValHo 57233946/2 assist. adminis-
trativo

06/04/2022 a 
04/07/2022 92497

raiMUNdo Maia dE BriTo 3280950/1 faXiNEiro 14/06/2022 a 
13/07/2022 92502

carla dE faTiMa SilVa da cUNHa 
frEiTaS 57234846/1 Téc. Em Gestão 

Publica
27/06/2022 a 
01/07/2022 92521

ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa.
Protocolo: 840840

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 353/2022-seeL, de 16 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram delegadas, pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, 
alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho de 2006, publicada no doE nº 
30.714 de 30/06/2006,
rESolVE dESiGNar o servidor MaUrÍcio BaraTa fiGUEirEdo, matrícula 
nº 5381878/7 para responder pela diretoria do Estádio olímpico do Pará - 
EoP desta Secretaria, a contar de 16 de agosto de 2022.
i – rEVoGaM-SE aS diSPoSiÇÕES EM coNTrário
ii – rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, 16 de agosto de 2022.
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 840924
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..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 013/2022 seeL
com base na documentação acostada nos autos do processo 2022/881443, 
da dispensa de licitação nº 013/2022, cujo objeto é a fornecer os serviços de 
internet, link de dados de 50Mbps (fibra óptica) e Hospedagem de Websites 
(30GB) através da rede de comunicação de dados do Estado do Pará, vincu-
lado a proposta comercial nº 167/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Esporte e lazer do Pará - SEEl e EMPrESa dE TEcNoloGia da iNfor-
MaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, HoMoloGo o 
presente procedimento dE diSPENSa licitatório, nos termos do art. 75, inciso 
iX, da lei federal 14.133/2021, para que se produza efeitos jurídicos e legais. 
Vencedora: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado do Pará–ProdEPa, cNPJ: 05.059.613/0001-18, que apresen-
tou a proposta de r$ 124.949,04 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e 
quarenta e nove reais e quatro centavos).
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr/SEEl

Protocolo: 841106

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 352/2022-seeL, de 16 de aGosto de 2022.
coNcEdEr, 01 e ½ (uma e meia) diárias aos servidores KáTia Maria 
aNdradE dE oliVEira, matrícula n° 51855913/2 e MaX alBErTo dE 
MORAES GOMES, matrícula n° 5946179/1, com o objetivo de fiscalizar o 
termo de fomento 09/2022 a ser celebrado com a federação Paraense Jiu-
Jitsu, evento reis do Tatame, no município de Marituba – Pa, no período de 
13/08 à 14/08/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 840846

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de JUstiFicatiVa de disPeNsa de LicitaÇÃo
N° 013/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°. 2022/881443
daTa da JUSTificaTiVa: 10/08/2022
oBJETo: forNEcEr oS SErViÇoS dE iNTErNET, liNK dE dadoS dE 
50MBPS (fiBra ÓPTica) E HoSPEdaGEM dE WEBSiTES (30GB) aTraVÉS 
da rEdE dE coMUNicaÇÃo dE dadoS do ESTado do Pará.
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 14.133/2021. No seu art. 75, iX, vide parecer jurídico.
Valor: r$ 124.949,04 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta 
e nove reais e quatro centavos).
considerando o parecer do órgão jurídico, o SEcrETario dE ESTado dE 
ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a diSPENSa dE liciTaÇÃo N° 013/2022, nos termos 
do art. 75, iX, da lei federal n° 14.133/2021 visando contratar com a EM-
PrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado 
do Pará – ProdEPa, cNPJ nº 05.059.613/0001-18.

Protocolo: 841110

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 608/GePs/setUr de 17 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TUriSMo, no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pelo art. 138, da constituição Estadual, combinado 
com a lei nº. 7.593, de 28 de dezembro de 2011 e conforme decreto, 
publicado no doE nº 34.603, em 02 de junho de 2021; coNSidEraNdo 
o art. 8º, §1º, da lei federal n.º 12.527/201, a qual dispõe sobre 
os procedimentos a serem observados a fim de garantir o acesso à 
informação; coNSidEraNdo o ofício circular aGE/Pa n.º 09/22 – GaB de 
08 de agosto de 2022 que solicita designação de servidor para acompanhar 
todas as etapas relacionadas ao Programa Nacional de Transparência 
Pública; rESolVE: i - dESiGNar a servidora HElENa PErEira da SilVa, 
matrícula nº 57223303/2, ocupante do cargo de Técnico Municipal, lotada 
no Núcleo de controle interno, para ser responsável pelo preenchimento 
do formulário e acompanhamento do Programa Nacional de Transparência 
Pública. ii - Esta PorTaria retroage seus efeitos a 10/08/2022. aNdrÉ 
orENGEl diaS. Secretário de Estado de Turismo.

Protocolo: 841347
Portaria Nº 600/GePs/setUr de 17 de aGosto de 2022
dESiGNaÇÃo dE coMiSSÃo. coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 
04/10/2013 e a PorTaria conjunta nº. 658/SEad, de 01/09/2014, 
que tratam da fiscalização dos contratos na administração pública; 
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/1003769. rESolVE: i – 
dESiGNar os servidores abaixo relacionados para constituir comissão de 
apoio ao Pregão Eletrônico.

NoMe MatricULa carGo FUNÇÃo Na 
coMissÃo

lEoNiNdES PirES riBEiro 
JÚNior 54192801/2 GEr. dE MaTErial E PaTri-

MoNio PrEGoEiro

aNa caroliNa BiTTENcoUrT 
caVallEiro dE MacÊdo 8094304/3 GEr. dE liciTaÇÃo PrEGoEira

EUGENia carValHo dE 
caSTro 54195612/1 aSSiST. dE GESTÃo EM 

TUriSMo MEMBro

PriScila MilENa GoNcalVES 
MElo 57194435/ 1 aSSiST. dE GESTÃo EM 

TUriSMo MEMBro

ii – rEVoGar os efeitos da PorTaria Nº 146/2021, publicada no doE Nº 
34.630 de 07/07/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 840872

.

.

errata
.

errata terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 058/2022
Errata da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará, publicação de
protocolo 835986 do diário oficial Nº 35067, pagina 04, no dia 03/08/2022.
onde se lê: Valor ESTiMado: r$ 4.380,67 (quatro mil e trezentos e 
oitenta reais e sessenta e sete centavos).
Leia-se: Valor ESTiMado: r$ 3.400 (três mil e quatrocentos reais).
Permanecem inalterados os demais termos desta publicação.
Belém (Pa), 17 de agosto de 2022.
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 840805
errata ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Errata da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará, publicação de
protocolo 835986 do diário oficial Nº 35067, pagina 04.
onde se lê: Valor: r$ 4.380,67 (quatro mil e trezentos e oitenta reais e 
sessenta e sete centavos).
Leia-se: Valor: r$ 3.400 (três mil e quatrocentos reais).
Permanecem inalterados os demais termos desta publicação.
Belém (Pa), 17 de agosto de 2022.
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 840808

.

.

diÁria
.

Portaria 606/GePs/setUr de 17 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1024906; rESolVE: conce-
der 02 e ½ (duas e meia diárias) à servidora NaTaScHa PENNa doS SaN-
ToS, mat. 5956282/1, Turismóloga. oBJ: Participação em reunião nacional 
dos interlocutores do Programa de regionalização do Turismo. dESTiNo: 
Brasília-df. PErÍodo: 29 a 31/08/2022 ordENador: aNdErSoN oliVEi-
ra caValcaNTE

Protocolo: 840952
Portaria N° 607/GePs/setUr de 17 de aGosto de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1023784; rESolVE: con-
ceder 1 e ½ (uma e meia) diária ao empregado JUlio cEZar TEiXEira 
BorcEM, Mat. 54196760/1, Motorista. oBJ: fiscalização de serviços de 
manutenção na Praça de alimentação/orla do Maçarico, junto com a em-
presa l.M.Mota Serviços Técnicos Especializados ltda. dESTiNo: Salinó-
polis Pa. PErÍodo: 18 a 19/08/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE

Protocolo: 841172

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 02/2022
coNtrato Nº: 028/2020
Processo N.º 2020/1055376 – dP/Pa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa M.K.r. PESSoa – ME, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 12.202.614/0001-35.
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é a Pror-
roGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente estabelecido na cláUSUla 
DÉCIMA TERCEIRA do contrato firmado, por mais 12 (doze) meses, a contar 
de 01/09/2022 a 01/09/2023. E ModificaÇÃo do Valor do coNTraTo, 
inicialmente estabelecido na cláUSUla dÉciMa QUarTa, consoante dispõe 
a cláUSUla ViGÉSiMa QUarTa: da repactuação do contrato nº 028/2020, 
conforme estabelecido na convenção coletiva de Trabalho 2022/2023, modi-
ficando o valor unitário mensal por Posto de Servente para o:
- Município de redenção para r$ r$ 3.248,92 (três mil, duzentos e qua-
renta e oito reais e noventa e dois centavos), sendo 01 posto no valor total 
anual em r$ 38.987,04 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e sete e 
quatro centavos);
Perfazendo um valor total anual de r$ 38.987,04 (trinta e oito mil, no-
vecentos e oitenta e sete e quatro centavos), a contar da data-base de 
janeiro de 2022.



diário oficial Nº 35.080   119Quinta-feira, 18 DE AGOSTO DE 2022

daTa aSSiNaTUra: 16/08/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460 Natureza de despesa: 
339037 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008460c Gp Pará: 273654 .
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada: MarcElo KlEBEr riBEiro PESSoa. 
cPf/Mf: 191.969.268-13.
ENdErEÇo da EMPrESa: av. 26 de Julho, 960-a, Bairro: Novo Buritizal, 
cEP: 68.904-630, Macapá/aP.
ordENadora: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 841175

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo 
GLoBaL. Número: 025/2022-dPe/Pa
Processo nº: 2022/612.542-dPe/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é o PrEGÃo ElETrÔNico para aqui-
sição 02 (dois) de veículo automotor, novos (zero quilômetro), do tipo “Mi-
cro-ÔNiBUS” de fabricação Nacional, ano/Modelo 2022, com capacidade 
de até 33 lugares, para atender as demandas da defensoria Pública do 
Estado do Pará, conforme condições especificadas e exigências constantes 
no Edital e seus anexos. Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.
compraspara.pa.gov.br ou ainda na defensoria Pública do Estado do Pará 
sito a rua Padre Prudêncio nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém 
– Pará, isento de qualquer taxa, mediante a gravação em mídia digital, 
fornecida pela empresa interessada ou por meio de solicitação via e-mail: 
licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 18/08/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 31/08/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: rogério da Silva Pereira. ordenador: 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral do Es-
tado do Pará.

Protocolo: 841164

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
No dia 16 de agosto de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o defensor Público Geral do Estado do Pará, HoMoloGa a 
adjudicação referente ao Processo nº 2022/808663, Pregão nº 020/2022, 
cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação de Ser-
viços de Manutenção Preventiva e corretiva de 01 (um) Gerador de energia 
elétrica, instalado na defensoria Pública do Estado do Pará, com substi-
tuição de peças, insumos e fornecimento de combustível óleo diesel, para 
atender as necessidades da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
conforme condições e exigências constantes no Edital e seus anexos. Tendo 
como vencedora do certame a empresa: JcN aSSESSoria E SErVicoS 
lTda (cNPJ nº 17.380.732/0001-57) pelo Valor Global de r$ 33.999,60 
(trinta e três mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).
Belém/Pa, 16 de agosto de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público Geral do Es-
tado do Pará

Protocolo: 840862

.

.

coNVÊNio
.

terMo de coNVÊNio N° 03/2022 – dP.
Processo Nº 2017/6424
Partes: defensoria Pública do Estado do Pará (cNPJ nº 34.639.526/0001-
38) e Universidade federal do Pará - UfPa (cNPJ nº 34.621.748/0001-23).
OBJETO: Este Convênio tem por objeto a cooperação técnica cientifica e 
financeira entre os participes, visando dar continuidade ao projeto de com-
provação de paternidade por meio de exame de d.N.a, denominado “Pro-
jeto Pai legal”, aos usuários dos serviços da defensoria Pública.
ViGÊNcia: o presente convênio vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado até o 
limite de 60 (sessenta) meses, a critério das partes.
doS rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Para a execução das atividades previstas neste instrumento, será repassado 
pela dEfENSoria à UfPa, o valor global estimado de r$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), a ser liberado de acordo com a quantidade de exames de 
dNa realizados de fato, no valor unitário de r$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais), conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, 
consistindo o repasse mensal estimado no valor de r$ 12.500,00 (doze mil e 
quinhentos reais), no prazo de vigência do presente instrumento.
Os recursos financeiros para as despesas previstas para a execução do 
presente instrumento correrão por conta da seguinte função programática:
 Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458 e 03.091.1492.8633 Na-
tureza da despesa: 339039 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c 
e 1050008633c Gp Pará: 273623 e 273679foro: Justiça Estadual, co-
marca de Belém – Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 17.08.2022.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
Endereço das Partes: defensoria Pública do Estado do Pará (Trav. Padre 
Prudêncio nº 154, campina, Belém/Pa, cEP: 66.019-080) e Universidade 
federal do Pará - UfPa (rua augusto corrêa, nº 1, Bairro Guamá, cEP: 
66.075-110, Belém/Pa).

Protocolo: 841231

.

diÁria
.

Portaria Nº 1504/2022 - da BeLÉM, 10/08/2022.
a Subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/953532 de 28/07/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa
oBJe-

tiVo
ProGraMÁtica

aNToNio riBEiro 
PiEdadE

aGENTE dE 
PorTaria

211.820.602-
00

didEN PolÍ-
cia ciVil

5179955

Par-
TiciPar 

dE 
aÇÃo 

dE 
cidada-
Nia EM 

cUMPri-
MENTo 

do PPa.

03.091.1492.8730

aNToNio 
roNaldo BaTiSTa 

SoUZa

aSSiSTENTE 
adMiNiSTra-

TiVo

177.800.042-
87

didEN PolÍ-
cia ciVil

7006616

EdiNaldo TENÓ-
rio dE frEiTaS

aUX dE 
dEfENSoria

261.551.412-
15

NTi 2345626

JorGE ValENTE 
da SilVa JUNior

aUX. adMi-
NiSTraTiVo

574.395.672-
34

PrEf.MUN. dE 
MariTUBa

079004

KEllEN criSTiNa 
PaUla MarGalHo 

SaBaa SrUr

SEcrETário 
lEGiSlaTiVo

782.868.912-
87

cÂMara 
MUNiciPal dE 
BElÉM/GaBi-

NETE

5005548

JoSÉ alcioNE 
cordEiro dE 

SoUZa

TEc. dE dE-
fENSoria a

585.191.222-
72

NUdEcoN 57202467

laYSE PiNHEiro 
da coSTa

SEcrETária 
lEGiSlaTiVa

069.186.682-
18

cÂMara 
MUNiciPal dE 

BElÉM
5006943

MarcUS ViNiciUS 
alMEida caMPBEll

TÉcNico EM 
Ti dE dEfEN-

Soria

670.532.202-
06

NTi 57202564

Maria VilMa dE 
SoUSa araUJo

aNaliSTa dE 
dEfENSoria

244.905.122-
87

BalcÃo dE 
dirEiToS

5152909

PaUlo afoNSo dE 
liMa lHaMaS

aUX. TÉc. 
dEfENSoria

117.141.822-
15

BalcÃo dE 
dirEiToS

28770

roMildo Marcio 
raMoS da coSTa

aUX. TÉc-
Nico

368.153.222-
20

Policia ciVil 
– caSTaNHal

5129265

roSa carNEiro 
rodriGUES

aNaliSTa dE 
dEfENSoria

186.039.982-
72

ENTrÂNcia 
ESPEcial

5141257

WilToN aNdEr-
SoN MarQUES 

TElES

aSSiSTENTE 
adMiNiSTra-

TiVo

036.631.002-
00

PrEfEiTUra 
MUNiciPal 

SaNTa iZaBEl 
do Pará/

SEMTEPS-caSa 
do cidadÃo

113128

JoSÉ fErNaNdo 
da coNcEiÇÃo 

alVES

aUXiliar 
TEcNico

223.360012-
68

didEN/PolÍ-
cia ciVil

702137

lUiZ carloS 
dE alMEida 
rodriGUES

MoToriSTa 
dE dEfENSo-
ria PÚBlica

172.173.502-
04

dirEToria 
adMiNiSTra-

TiVa
57211823

coN-
dUZir 
EQUi-
PE .

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM caSTaNHal 23/05/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 841342

Portaria 1543/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir EQUiPE 
Para dar coNTiNUidadE NoS TraBalHoS dE ParaMETriZaÇÃo, iM-
PlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa Solar. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de BElÉM a MariTUBa, período 11/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840863
Portaria 1545/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir EQUiPE 
Para dar coNTiNUidadE NoS TraBalHoS dE ParaMETriZaÇÃo, iM-
PlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa Solar. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de BElÉM a MariTUBa, período 12/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840869
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Portaria 1544/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor daNilo HENriQUE MarTiNS, 
matrícula 57176622, cargo coordENador NÚclEo dE iNforMáTica, 
objetivo coNTiNUidadE doS TraBalHoS dE ParaMETriZaÇÃo, iM-
PlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa Solar. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de BElÉM a MariTUBa, período 12/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840866
Portaria 1540/2022- da,16/08/2022. 
conceder 5 + 1\2, diária(s) aos Servidores HElio da SilVa SaNToS JU-
Nior, matrícula 5964875, cargo SEcrETário, JoSE alcioNE cordEi-
ro dE SoUZa, matrícula 57202467-2, cargo TÉcNico dE dEfENSoria 
PÚBlica, HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, cargo Mo-
ToriSTa, objetivo rEaliZar ProcEdiMENToS dE idENTificaÇÃo ci-
Vil -rG- NaS aldEiaS caJUEiro E TEKoHaW. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a 
ParaGoMiNaS, período 17/08/2022 a 22/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840854
Portaria 1542/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor daNilo HENriQUE MarTiNS, 
matrícula 57176622, cargo coordENador NÚclEo dE iNforMáTica, 
objetivo coNTiNUidadE doS TraBalHoS dE ParaMETriZaÇÃo, iM-
PlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa Solar. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de BElÉM a MariTUBa, período 11/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840860
Portaria 1541/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor daNilo HENriQUE MarTiNS, 
matrícula 57176622, cargo coordENador NÚclEo dE iNforMáTica, 
objetivo coNTiNUidadE doS TraBalHoS dE ParaMETriZaÇÃo, iM-
PlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa Solar. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de BElÉM a MariTUBa, período 10/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840856
Portaria 1538/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor 
PÚBlico Para dar coNTiNUidadE doS TraBalHoS dE ParaMETriZa-
ÇÃo, iMPlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa 
Solar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElÉM a MariTUBa, período 09/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840848
Portaria 1537/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor daNilo HENriQUE MarTiNS, 
matrícula 57176622, cargo coordENador NÚclEo dE iNforMáTica, 
objetivo coNTiNUidadE doS TraBalHoS dE ParaMETriZaÇÃo, iM-
PlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa Solar. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de BElÉM a MariTUBa, período 09/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840843
Portaria 1539/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor 
PÚBlico Para dar coNTiNUidadE doS TraBalHoS dE ParaMETriZa-
ÇÃo, iMPlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa 
Solar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElÉM a MariTUBa, período 08/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840851
Portaria 1536/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdEMi SoarES dE oliVEi-
ra, matrícula 57213154, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfEN-
Sora. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de caSTaNHal a MaracaNÃ, período 30/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840841
Portaria 1535/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, 
matrícula 5895996-1, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE JUSTificaÇÃo 
PrÉVia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de caSTaNHal a MaracaNÃ, período 30/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840839
Portaria 1534/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor daNilo HENriQUE MarTiNS, 

matrícula 57176622, cargo coordENador NÚclEo dE iNforMáTica, 
objetivo coNTiNUidadE doS TraBalHoS dE ParaMETriZaÇÃo, iM-
PlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa Solar. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de BElÉM a MariTUBa, período 08/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840837
Portaria 1533/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor WalESSoN WilliaM PEQUE-
No rodriGUES, matrícula 5935802, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica a, objetivo coNTiNUidadE doS TraBalHoS dE ParaMETriZa-
ÇÃo, iMPlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa 
Solar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 09/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840835
Portaria 1546/2022- da,16/08/2022. 
conceder 5 + 1\2, diária(s) aos Servidores lUÃ Baia fErrEira, matrícula 
5916924-2, cargo cHEfE  dE GaBiNETE, NorMa MiraNda BarBoSa, ma-
trícula 5573858-3, cargo oUVidora, objetivo acoMPaNHar o dEfENSor 
PÚBlico GEral, Na iNaUGUraÇÃo da dEfENSoria PÚBlica dE iTaiTU-
Ba E Na aÇÃo dE cidadaNia No cárcErE Na cidadE dE SaNTarÉM/
Pa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BElÉM a SaNTarÉM, período 15/09/2022 a 20/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840886
Portaria 1525/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor MaTHEUS MoTa TaVEira, matrícu-
la 4315456, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar dEVolUÇÃo dE car-
ro oficial da dEfENSoria. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de SÃo GEraldo do araGUaia a 
rEdENÇÃo, período 08/08/2022 a 09/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840802
Portaria 1526/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores MaUro roBErTo da cUNHa, 
matrícula 57201194-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, aN-
drE oliVEira Bordalo, matrícula 80845355, cargo ENGENHEiro ciVil, 
aNToNio aUGUSTo SoarES dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo 
aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, MarcElo fraNca MENdES, matrí-
cula 57234558/1, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria E lE-
VaNTaMENTo TÉcNico da aTUal SEdE. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a BoNiTo, 
período 09/08/2022 a 10/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840818
Portaria 1532/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores carloS daNilo liMa dE 
JESUS, matrícula 6039117, cargo SEcrETário dE NÚclEo METroPoli-
TaNo, daVidSoN BrENo SoUZa da coNSolacao, matrícula 54197219, 
cargo GErENTE dE MaTErial E PaTriMoNio, objetivo rEaliZar rEco-
lHiMENTo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a 
SaNTa iZaBEl do Pará, período 11/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840833
Portaria 1531/2022- da,16/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaTricK dE SoUZa carValHo, 
matrícula 57205330, cargo aSSiSTENTE dE iNforMáTica, objetivo rE-
aliZar MaNUTENÇÃo Na rEdE TElEfÔNica. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a BrE-
VES, período 22/08/2022 a 25/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840829
Portaria 1529/2022- da,16/08/2022. 
conceder 5 + 1\2, diária(s) ao defensor EdGar MorEira alaMar, matrí-
cula 5558862-7, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico Na aldEia 
caJUEiro E TEKoHaW - EXEcUÇÃo do ProJETo ENXErGa-ME BraSil. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de BElÉM a ParaGoMiNaS, período 17/08/2022 a 22/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840826
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Portaria 1530/2022- da,16/08/2022. 
conceder 5 + 1\2, diária(s) aos Servidores aNToNia claUdia SoarES 
lEao doS SaNToS, matrícula 57231667, cargo aNaliSTa dE dEfENSo-
ria PÚBlica, lUcilENE PaiVa da coSTa, matrícula 57208949-2, cargo 
aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, JoSE NaZarENo MarQUES alVES, 
matrícula 5157129, cargo PaPiloScoPiSTa, MarcElo fraNca MENdES, 
matrícula 57234558/1, cargo MoToriSTa, objetivo ParTiciPar dE aÇÃo 
do ProJETo ENXErGa-ME BraSil, No aTENdiMENTo dE iNdÍGENaS da 
aldEia TEKoHaW E caJUEiro. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a ParaGoMiNaS, 
período 17/08/2022 a 22/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 840827
Portaria 1527/2022- da,16/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores ViToria XaViEr da coS-
Ta, matrícula 5919029, cargo aSSESSora JUrÍdica, claUdiVaN Bar-
roS doS rEiS, matrícula 7810, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
aTENdiMENTo ao PÚBlico, forNEcENdo oriENTaÇÕES JUrÍdicaS, 
coNSUlTaS E MiNUTa dE PEÇaS. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de MaraBá a BoM JESUS do 
TocaNTiNS, período 26/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 841234
Portaria Nº 1516/2022 - da BeLÉM, 11/08/2022.
a Subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/866324 de 07/07/2022.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF Lota-
ÇÃo

Ma-
trÍcU-

La

oBJe-
tiVo ProGraMÁtica

claUdiVaN Bar-
roS doS rEiS

MoTo-
riSTa 17950740272 Mara-

Bá 7810

TraNS-
PorTE dE 

ProcESSoS 
JUdiciaiS.

03.091.1492.8633

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

MaraBá roNdoN do Pará 07/07/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 841221

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 493/2022-GGP-dPG, de 11 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 2022/953524. rESolVE: 
conceder 08 (oito) dias de férias residuais, a defensora Pública, roSSaNa 
ParENTE SoUZa; id. funcional: 55588714/ 1, referente ao aquisitivo 
(2021/2022), interrompidas por meio da PorTaria nº 430/22-GGP-dPG, 
de 12/07/2022, publicada no doe nº 35.046, de 14/07/2022. ficando os 
08 (oito) dias, remanescentes da interrupção, para usufruto no período de 
05/12/2022 a 12/12/2022 - 08 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 840969

.

oUtras MatÉrias
.

rePUBLicaÇÃo Por iNcorreÇÃo
terMo de cooPeraÇÃo N° 001/2022
Processo Nº 2021/1337629 dPPa
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E o MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS/Pa 
(cNPJ n.º 22980999/0001-15).
oBJETo: o presente Termo de cooperação institucional tem por objeto 
firmar a parceria entre os órgãos partícipes, para o Programa de Atenção 
ao Homem autor de Violência doméstica e familiar contra a Mulher (centro 
Educativo Eles por Elas - Programa reincidência Zero), com previsão na lei 
Maria da Penha Nº 11.340/06, artigo 22, incisos Vi e Vii, sendo recepcio-
nada pela legislação Estadual Nº 9.268/21.ViGÊNcia: o prazo de vigência 
do presente termo de cooperação será de 01 (um) ano, a contar da data 
da publicação do presente instrumento, podendo ser prorrogado, mediante 
Termo Aditivo firmado entre as Instituições Convenentes. VALOR: Os re-
cursos para a execução do futuro Termo de cooperação institucional cor-
rerão à conta da dotação orçamentária de cada partícipe, não havendo 
transferência de recursos entre as partes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 18.05.2022.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: defensoria Pública do Estado do Pará 
(Trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-080) e 
MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS/Pa (Morro dos Ventos, S/N°, Beira rio ii, 
cEP: 68. 515-000, em Parauapebas/Pa).
Publicado no doE 34.833 de 17/01/2022 Protocolo 751084.

Protocolo: 841217
ato Nº 44, de 12 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o ato Nº 43, de 05 de julho de 2022, 
por meio do qual foram nomeados 35 (trinta e cinco) candidatos para exer-
cerem, em virtude de aprovação em concurso público, o cargo de defen-
sor Público classe inicial – Substituto do Estado do Pará; considerando os 
pedidos formulados pelos candidatos TalES lUiS dE oliVEira BaTiSTa, 
em 27.07.2022, e MaGali da SilVa MEdEiroS, em 04.08.2022, por meio 
dos quais optam pelo deslocamento para o final da lista de classificados 
no V concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Vagas no 
cargo de defensor Público de classe inicial - Substituto do Estado do Pará; 
considerando a ordem de classificação estabelecida no Edital Nº 20 – DPE/
Pa, de 15 de julho de 2022; considerando o disposto no art. 29, iii da lei 
Complementar Estadual n°54/2006; considerando, por fim, o que consta 
no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/908916; rESolVE:
art. 1º dEfErir os pedidos formulados por TalES lUiS dE oliVEira Ba-
TISTA e MAGALI DA SILVA MEDEIROS, de deslocamento para o final da 
lista de classificados no V Concurso Público para provimento de vagas do 
cargo de defensor Público de classe inicial – Substituto do Estado do Pará, 
passando os mesmos a ocuparem as seguintes posições:

TalES lUiS dE oliVEira BaTiSTa – 105º lugar nas vagas para ampla concorrência.
MaGali da SilVa MEdEiroS – 106º lugar nas vagas para ampla concorrência / 12º lugar nas vagas reservadas a 

candidatos negros.

art. 2º TorNar SEM EfEiTo as nomeações de TalES lUiS dE oliVEira 
BaTiSTa e MaGali da SilVa MEdEiroS, realizadas pelo ato Nº 43, de 05 
de julho de 2022, publicado no d.o.E. Nº 35.057, de 26 de julho de 2022.
art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841292
ato Nº 48, de 16 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando a ordem de classificação do V Concurso 
Público de Provas e Títulos para Provimento de Vagas no cargo de defensor 
Público de classe inicial - Substituto do Estado do Pará, cujo resultado foi 
homologado e publicado no doE nº 35.049, de 18 de julho de 2022; con-
siderando o ato Nº 44, de 12 de agosto de 2022, por meio do qual foram 
tornadas sem efeito as nomeações de TalES lUiS dE oliVEira BaTiSTa 
e MaGali da SilVa MEdEiroS, em virtude de deferimento de pedidos 
de final de fila; e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
Eletrônico nº 2022/908916; rESolVE:
art. 1º Nomear, com base no art. 8º, inciso XXVii, da lei complementar 
Estadual nº 54/2006 c/c o art. 97-a, i, da lei complementar federal nº 
80/94, os candidatos a seguir relacionados para exercerem, em virtude de 
aprovação em concurso público, o cargo de defensor Público classe inicial 
– Substituto do Estado do Pará:

JOÃO PAULO FORTES PERINA – classificado em 29° lugar nas vagas para ampla concorrência.
LAIANA SANTANA RIBEIRO – classificada em 31° lugar nas vagas para ampla concorrência.

art. 2º fica reservada, até o trânsito em julgado da respectiva ação em 
trâmite no Poder Judiciário do Estado do Pará, a vaga da candidata apro-
vada na condição de sub judice abaixo discriminada, respeitada a ordem 
de classificação:

ANA CRISTINA OLIVEIRA DE MELLO – classificada em 30° lugar nas vagas para ampla concorrência.

art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 841297
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..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
dando continuidade a concorrência n° 002/2022-TcM/Pa, que tem por ob-
jeto a contratação dos serviços de publicidade prestados por intermédio de 
agência de propaganda, aViSaMoS que a sessão de abertura do invólucro 
nº 02 - Via Identificada do Plano de Comunicação Publicitária, para fins de 
cotejo com a Via Não Identificada, bem como o resultado geral das Propos-
tas Técnicas, após análise e julgamento realizado pela Subcomissão Téc-
nica, será realizada no dia 19/08/2022, às 10h, na sala da Sccl/dad, do 
segundo andar do prédio sede deste Tribunal, conforme prevê o inciso Vii, 
§ 4º, art. 11 da lei nº 12.232/2010 e item 12.5 do Edital da concorrência.
JoNaS SilVa doS SaNToS
Presidente da cEl/TcMPa

Protocolo: 841025

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 39.066, de 16 de aGosto de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE  nº 648/2022, de 
01-08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 014049/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor rENaN fErrEira BarlETa dE alMEida, assessor 
Técnico, matrícula nº 0101282, 04 (quatro) dias de licença para tratamen-
to de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 
11 a 14-07-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 16 de agosto de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 841111
Portaria Nº 39.065, de 16 de aGosto de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE  nº 661/2022, de 
05-08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 014045/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria SUEli dE SoUSa rocHa, assessor de con-
selheiro, matrícula nº 0101424, 01 (um) dia de licença em prorrogação 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no 
dia 28-07-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 16 de agosto de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 841115
Portaria Nº 39.064, de 16 de aGosto de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE  nº 640/2022, de 
01-08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 014044/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora roSiaNE do Socorro NaSciMENTo coSTa, au-
xiliar Técnico de controle Externo, matrícula nº 0100455, 04 (quatro) dias 
de licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
83 da lei nº 5.810/94, no período de 11 a 14-07-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 16 de agosto de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 841119
Portaria Nº 39.063, de 16 de aGosto de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE  nº 649/2022, de 
01-08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 014041/2022,

r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora KaSSYa lESSa BENGTSoN, diretor da Escola de 
contas, matrícula nº 0101550, 07 (sete) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 09 
a 15-07-2022.
dê-se ciência.
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 16 de agosto de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 841122
Portaria Nº 39.062, de 16 de aGosto de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE  nº 664/2022, de 
05-08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013917/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS GUSTaVo ViGário da coSTa, auxiliar 
Técnico de controle Externo, matrícula nº 0101709, 14 (catorze) dias de 
licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 
da lei nº 5.810/94, no período de 17 a 30-07-2022.
dê-se ciência
Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
em 16 de agosto de 2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 841124

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.068, de 16 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memo nº 019/2022 – cPP/SEcEX protocolizado sob o 
expediente nº 014047/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JacKSoN cardoSo rodriGUES, auditor de contro-
le Externo, matrícula nº 0101528, para exercer em substituição a função 
gratificada de Controlador da Controladoria de Pessoal e de Pensões – CPP, 
durante o impedimento da titular, MYlENE TEiXEira da SilVa fErrEira, 
no período de 12 a 26-09-2022.
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: 841101

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, notifico o Senhor EU-
clidES alVES dE oliVEira SoUZa (cPf: ***.679.921-**), Presidente da 
associação à época, de que no dia 23.08.2022, às 08h30min, o Plenário 
deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 516283/2013, que trata da 
Tomada de contas instaurada na aSSociaÇÃo coMErcial, iNdUSTrial 
E aGroPEcUária dE Eldorado do caraJáS, referente ao convênio 
adEPará nº 002/2010, tendo como relatora a Excelentíssima conselheira 
Maria de lourdes lima de oliveira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 17 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, notifico a ASSOCIAÇÃO 
coMErcial, iNdUSTrial E aGroPEcUária dE Eldorado do caraJáS 
(cNPJ: 03.767.820/0001-00), na pessoa de seu representante legal, de 
que no dia 23.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na 
Sessão o Processo nº 516283/2013, que trata da Tomada de contas ins-
taurada na aSSociaÇÃo coMErcial, iNdUSTrial E aGroPEcUária dE 
Eldorado do caraJáS, referente ao convênio adEPará nº 002/2010, 
tendo como relatora a Excelentíssima conselheira Maria de lourdes lima 
de oliveira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
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recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 17 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor JOSÉ 
daVi PaSSoS (cPf: ***.071.502-**), Prefeito à época, na pessoa de seu 
advogado dr. Jairo MarcoS PErEira PaSSoS – oaB/Pa 21.825 (cPf: 
***.705.612-**), de que no dia 23.08.2022, às 08h30min, o Plenário des-
te Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 522906/2012, que trata da 
Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE XiNGUara, referente 
ao convênio SEdUrB nº 007/2008, tendo como relator o Excelentíssimo 
conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 17 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor MÁRCIO 
GodÓi SPÍNdola (cPf: ***.936.002-**), Secretário da SEdUrB à época, 
de que no dia 23.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão o Processo nº 522906/2012, que trata da Prestação de contas 
da PrEfEiTUra MUNiciPal dE XiNGUara, referente ao convênio SEdUrB 
nº 007/2008, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro luis da 
cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 17 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor HÉLIO 
lEiTE da SilVa (cPf: ***.758.782-**), Prefeito à época, de que no dia 
23.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o 
Processo nº 525352/2011, que trata da Prestação de contas da PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE caSTaNHal, referente ao convênio SEPof nº 290/2010, 
tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 17 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a J. NEY DOS 
SaNToS E cia. lTda. (cNPJ: 05.214.984/0001-27), na pessoa de seu re-
presentante legal, de que no dia 23.08.2022, às 08h30min, o Plenário 

deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 525352/2011, que trata da 
Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE caSTaNHal, referente 
ao convênio SEPof nº 290/2010, tendo como relator o Excelentíssimo 
conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 17 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor HAROLDO 
coSTa BEZErra (cPf: ***.685.732-**), Secretário da SEirdUM à época, 
de que no dia 23.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão o Processo nº 510980/2015, que trata de Tomada de contas 
instaurada no NÚclEo dE aÇÃo Para o dESENVolViMENTo SUSTENTá-
VEl – PoEMar, referente ao convênio SEirdUM nº 022/2004, tendo como 
relator o Excelentíssimo conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 17 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor LIBE-
raliNo riBEiro dE alMEida NETo (cPf: ***.430.194-**), Prefeito à 
época, na pessoa de seu advogado dr. MaNUEl carloS Garcia GoNÇal-
VES – oaB/Pa 6.492 (cPf: ***.835.392-**), de que no dia 23.08.2022, 
às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 
512295/2017, que trata de recurso de reconsideração ajuizado contra 
decisão contida no acórdão nº 56.416 de 16.02.2017, em face de Tomada 
de contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU, 
tendo como relatora a Excelentíssima conselheira rosa Egídia crispino 
calheiros lopes.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 17 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor VALBE-
TÂNio BarBoSa MilHoMEM (cPf: ***.296.792-**), Prefeito à época, de 
que no dia 23.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na 
Sessão o Processo nº 500801/2012, que trata da Prestação de contas da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE BaNNacH, referente ao convênio SESPa nº 
027/2010, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro fernando de 
castro ribeiro.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
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var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 17 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 841079
o tribunal Pleno do tribunal de contas do estado do Pará, em ses-
são ordinária, em sessão do dia 23 de junho de 2022, tomou a 
seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 63.255
(Processo tc/006423/2022)
assunto: PENSÃo ESPEcial
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo
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. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão Especial consubs-
tanciado no decreto n.º 2.233, de 17.03.2022, em favor de cElia Maria 
alVES alMEida e ÍTala criSTiNa ViEira alMEida, dependentes do 2.º 
Sargento PM Ítalo Kaiser de Souza almeida.
o Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária, em Sessão do dia 16 de agosto de 2022, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo Nº 63.527
(Processo tc/004853/2021)
assunto: PEdido dE rESciSÃo do acÓrdÃo Nº 58.819, de 02/05/2019.
recorrente:  roSYMarY NEVES TEiXEira, à época diretora Geral do de-
partamento de Trânsito do Estado do Pará
impedimento: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira (art. 178 do riTcE/Pa)
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. 80 
da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1. conhecer do Pedido de rescisão interposto pela Sra. roSYMarY NE-
VES TEiXEira, Ex-diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado 
do Pará, dando-lhe provimento parcial, para reformar o acórdão recor-
rido, a fim de excluir do item 1 do dispositivo do Acórdão no 58.819, de 
02/05/2019, a condenação da recorrente em devolução solidária e ao pa-
gamento da respectiva multa de 10% sobre o débito, mantendo-se a deci-
são em seus demais termos, inclusive quanto à multa pela não emissão do 
laudo conclusivo (item 3 daquele dispositivo), no valor em que fixada (R$ 
969,27), conforme fundamentos;
2. dar ciência da presente decisão ao Ministério Público do Estado do Pará, 
para conhecimento do novo entendimento desta corte de contas em rela-
ção à recorrente, firmado nestes autos, caso o MPE já tenha sido informado 
acerca da decisão proferida no acórdão nº 58.819, de 02/05/2019.

Protocolo: 841002

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 08/2022-MPc/Pa
Processo nº 2022/562876
com fundamento no art. 24, inciso XVi, e em consonância ao art. 26 da lei 
federal nº 8.666/1993. Tudo em consonância com o que consta dos autos 
(Protocolo PaE nº 2022/562876), em especial a manifestação da assesso-
ria Jurídica do MPc/Pa, nos termos do artigo 38, inciso Vi, do mesmo di-
ploma legal, fica dispensado procedimento licitatório para a contratação de 
Prestação de Serviços de Tecnologia da informação e comunicação – Tic, 
conforme especificado no Anexo Único (Proposta Comercial nº 0133/2022) 
junto a EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do 
ESTado do Pará – ProdEPa, cNPJ n.º 05.059.613/0001-18, com sede 
na Rodovia Augusto Montenegro, km 10, Centro Administrativo do Estado, 
distrito de icoaraci, Belém/Pa, cEP 66.820-000.
a despesa ora autorizada, para o período de 12 (doze) meses, importa 
no valor mensal de r$ 28.005,41 (vinte e oito mil, cinco reais e quarenta 
e um centavos) perfazendo o total de r$ 336.064,92 (trezentos e trin-
ta e seis mil, sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), e será 
executada à conta da seguinte dotação orçamentária, informada pelo de-
partamento de finanças e orçamento do Órgão: Programa de Trabalho: 
01.032.1493.8752.0000, Natureza da despesa: 33.91.40.00, fonte de re-
curso/ origem do recurso Estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
Procurador-Geral de contas do Estado do Pará

Protocolo: 841360

.

diÁria
.

Portaria N° 402/2022/MPc/Pa
o Secretário do colégio de Procuradores de contas do Ministério Público 
de contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela PorTaria nº 
119/2022/MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/892604;
rESolVE:
art. 1º conceder ao Procurador de contas GUilHErME da coSTa SPErrY, 
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, 2,5 (duas e meia) diárias, correspondentes ao período 
de afastamento deferido, de 31/08 a 02/09/2022, na forma da resolução 
nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
SEcrETário do colÉGio dE ProcUradorES dE coNTaS

Protocolo: 840776

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

No do contrato: 132/2022-MP/Pa.
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico 041/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Gra-
ficPaPEr coMErcio E SErVicoS EirEli (cNPJ/Mf nº. 27.327.858/0001-11
objeto: aquisição de papéis especiais
data da assinatura: 17/08/2022
Vigência: 18/08/2022 a 18/11/2022
Valor Global: r$ 17.662,00 (dezessete mil, seiscentos e sessenta reais)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494. 8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior,
Endereço da contratada: SiBS Qd 03 coNJ. c loTE 14, Parte 02, Sobre-
loja, Setor de indústria Bernardo Sayão (NÚclEo BaNdEiraNTE), no mu-
nicípio de Brasília – df, cEP 71.736-303, E-mail grafcpaper@gmail.com, 
Telefone (061) 99539-7220 - 3323-1175

Protocolo: 840982
No do contrato: 130/2022-MP/Pa.
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico 039/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa fa-
Bricio liMa doS SaNToS (cNPJ/Mf nº. 45.094.268/0001-78)
objeto: aquisição de controle remoto para portão com motor eletrônico 
com transmissor de sinal codificado que impossibilita a clonagem
data da assinatura: 17/08/2022
Vigência: 18/08/2022 a 18/11/2022
Valor Global: r$ 14.196,00 (quatorze mil, cento e noventa e seis reais)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior,
Endereço da contratada: rua conde de Porto alegre, nº 216, Bairro Nossa 
Senhora de fátima, município de Santa Maria - rS, Telefone (51) 99606-
7703, e-mail fabricio.flengenharia@gmail.com.

Protocolo: 840824
No do contrato: 131/2022-MP/Pa.
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico 039/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa P.f 
MEoTTi liciTacoES lTda (cNPJ/Mf nº.
34.133.591/0001-97)
objeto: aquisição de controle remoto para portão com motor eletrônico 
com transmissor de sinal codificado que impossibilita a clonagem
data da assinatura: 17/08/2022
Vigência: 18/08/2022 a 18/11/2022
Valor Global: r$ 717,00 (setecentos e dezessete reais),
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior,
Endereço da contratada: rua álvaro Tolentino n° 30 - Box 88, bairro de 
campinas, município de São Jose - Sc, cep 88.101-240, Telefone (48) 
2132-1294, E-mail licitacao.nautica@gmail.com / pedro@nauticasc.com.

Protocolo: 840911
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Nº. do contrato: 128/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico n.º 016/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
MaNUPa coM., EXP., iMP.
dE EQUiP. E VEicUloS adaPTadoS EirEli- cNPJ nº 03.093.776/0007-87
objeto: aquisição de veículos novos(zero quilômetro)
data da assinatura: 17/08/2022.
Vigência: 17/08/2022 a 17/12/2022
Valor Global: r$ 1.582.666,67 (Um milhão quinhentos e oitenta e dois mil 
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091. 1494. 8758 – Promoção e Defesa dos Direi-
tos constitucionais Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Materiais Perma-
nentes fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cÉSar NadEr BEcHara MaTTar JÚNior – 
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 841178
Nº. do contrato: 129/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico n.º 038/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa PSc 
iNd dE PorTaS E EQUiP Para SEG E coNT dE acESSo lTda - cNPJ nº 
24.585.912/0001-30
objeto: contratação de empresa para fornecimento de Portas Giratórias 
detectora de Metais – PGdM, incluindo serviços de instalação, treinamento 
de utilização, prestação de assistência Técnica e reposição integral de pe-
ças durante o período de garantia, e desinstalação, retirada e transporte 
dos equipamentos existentes, conforme especificações neste instrumento.
data da assinatura: 17/08/2022.
Vigência: 17/08/2022 a 17/02/2023
Valor Global: r$ 77.500,00 (Setenta e sete mil e quinhentos reais)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091. 1494. 8758 – Promoção e Defesa dos Direi-
tos constitucionais
Elemento: 449052 – Equipamento e Material Permanente
fonte: 0101 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cÉSar NadEr BEcHara MaTTar JÚNior – 
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 841179

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 013/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa aGUiaTroN co-
MÉrcio E iMPorTaÇÃo lTda.
Objeto e Justificativa do Aditamento. Prorrogação do prazo de vigência 
por mais 30 (trinta) dias, nos termos no art. 57, §1º, inc. ii, da lei nº 
8.666/1993 e c/c cláusula décima Terceira do contrato.
data de assinatura: 16/08/2022
Vigência do aditamento: 17/08/2022 a 15/09/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760– Governança 
e Gestão;
Elemento de despesa: 4490-52 – Equipamento e Material Permanente;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 841039

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

NoVa aBertUra - PÓs-iMPUGNaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico nº 032/2022-MP/Pa
Número do Processo: Gedoc nº 130443/2021
objeto: aquisição de equipamentos de áudio, instalação e treinamento de 
sistema de som para o Plenário “octávio Proença de Moraes”, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por lote
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 01/09/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 - Governança e Gestão
Elemento: 449052 – Equipamentos e Material Permanente e 339039 – ou-
tros Serviços de
Terceiro Pessoa Jurídica
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 841069

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4524/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EliETE BaTiSTa dE oliVEira, aSSESSora 
dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.2661, 
lotada na Promotoria de Justiça de anapu, a importância de r$ 880,00 

(oitocentos e oitenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 5/8 até 31/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 880,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4525/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EliETE BaTiSTa dE oliVEira, aSSESSora 
dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.2661, 
lotada na Promotoria de Justiça de anapu, a importância de r$ 800,00 (oi-
tocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 5/8 até 4/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4526/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EroNilSoN MElo dE SoUZa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.943, lotado na Promotoria de Justiça 
de ananindeua, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 11/8 até 
10/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4527/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MaYara Maia dE araUJo, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2027, lotada na Promotoria de Justiça 
Muaná, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), para ocorrer com 
despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 11/8 até 10/9/2022, 
conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4528/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a PaUla daNiEllE SilVa MiYKE, aSSESSora 
dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.2861, 
lotada na Promotoria de Justiça de São Geraldo do araguaia, a importância 
de r$ 600,00 (seiscentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto 
Pagamento, período de aplicação 11/8 até 10/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4529/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a rodriGo caNGUSSU alVES, aUXiliar dE 
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adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1265, lotado na Promotoria de Justiça 
de conceição do araguaia, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 2/8 
até 1º/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4530/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a BrENo SaNToS dE PaUla, aSSESSor dE 
ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3340, lo-
tado na Promotoria de Justiça de cachoeira do arari, a importância de 
r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para ocorrer com despesas 
de Pronto Pagamento, período de aplicação 2/8 até 31/8/2022, conforme 
abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4531/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a BrENo SaNToS dE PaUla, aSSESSor dE 
ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3340, lo-
tado na Promotoria de Justiça de cachoeira do arari, a importância de r$ 
500,00 (quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamen-
to, período de aplicação 2/8 até 1º/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4532/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a alESSio do carMo oliVEira, aSSESSor 
dE ProMoToria dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3182, lotado na 
Promotoria de Justiça de Porto de Moz, a importância de r$ 530,00 (qui-
nhentos e trinta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 9/8 até 8/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 160,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 370,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4543/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MarcoS ViNiciUS GUErra fErrEira, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.962, lotado na Promotoria 
de Justiça de Breves, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 1º/8 até 
30/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.100,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 400,00
3390-33 – despesas com locomoção – r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4544/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MYSa KarEN SoUSa araUJo, aSSESSora dE 
ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3496, lo-
tada na Promotoria de Justiça de Breu Branco, a importância de r$ 660,00 
(seiscentos e sessenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 4/8 até 31/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 660,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4545/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a WilToN ToSHiHiro MoNTEiro YaMaMoTo, 
aSSESSor dE PJ dE 2ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.2311, lotado na 
Promotoria de Justiça de Maracanã, a importância de r$ 1.350,00 (hum 
mil, trezentos e cinquenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto 
Pagamento, período de aplicação 4/8 até 31/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros – P. física - r$ 1.350,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4546/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a roSa Maria BaSToS foNSEca, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1148, lotada na Promotoria de Justiça 
de Moju, a importância de r$ 600,00 (seiscentos reais), para ocorrer com 
despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/8 até 31/10/2022, 
conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4547/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a aldaY GoMES MarTiNS, aUXiliar dE ad-
MiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2883, lotada na Promotoria de Justiça 
almeirim, distrito de Monte dourado, a importância de r$ 1.000,00 (hum 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 3/8 até 2/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4548/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a fraNciSco JaEldEr dE liMa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.905, lotado na Promotoria de Justiça 
de Mãe do rio, a importância de r$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
1º/8 até 31/8/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.300,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria Nº 4550/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a Maria lUcilENE da coSTa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1393, lotada na Promotoria de Justiça 
de Bragança, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 11/8 até 
10/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4551/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a HaMilToN SilVa do NaSciMENTo, oficial 
dE SErVicoS aUXiliarES, Matrícula n.º 999.1527, lotado na Promotoria 
de Justiça de itaituba, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 16/8 até 
15/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.000,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 841380
.

oUtras MatÉrias
.

extrato da recomendação n° 008/2022-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 008/2022-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˚ 008/2022-MP/6PJMAB
Procedimento administrativo nº 000544-940/2022
destinatários: Município de Marabá/Pa
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: 841066
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 028/2022-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do coNVErSÃo do ProcEdiMENTo PrE-
ParaTÓrio EM iNQUÉriTo ciVil 000332-940/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, 
s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 
– Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 028/2022-11PJMAB
objeto:
aPUrar a ocorrÊNcia dE aToS dE iMProBidadE adMiNiSTraTiVa No 
alMoXarifado da SEcrETaria MUNiciPal dE MaraBá
Envolvidos: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá - SMSValMir 
SilVa MoUra
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 841073
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 027/2022-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 

incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da 
lei 8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei comple-
mentar nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 
007/2019- cPJ, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo PrEPara-
TÓrio 000203-940/2022 que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transa-
mazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/
fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 027/2022-11PJMAB
objeto:
apurar suposta cobrança de propina por parte de examinadores do detran/
Pa e escolas de formação de condutores para facilitar a aprovação de con-
dutores nos exames para obtenção de carteira de motorista
Envolvidos: aGÊNcia di dETraN EM MaraBáEM aPUraÇÃo
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 841083
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 031/2022-MP/6JMaB
a 6ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000544-940/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
Portaria nº 031/2022-MP/6PJMaB
Envolvido: MUNicÍPio dE MaraBá
assunto: acompanhar as ações de divulgação e vacinação contra a co-
Vid-19, bem como as condições de armazenamento dos referidos imuni-
zantes.
Mayanna Silva de Souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 841054
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP 009969-031/2021
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa TiTUlar do 3º carGo, no 
uso de suas atribuições legais e prerrogativas funcionais, realiza a conver-
são de Notícia de fato n.º 009969-031/2021 em Procedimento adminis-
trativo n.º 008/2022 a fim de adotar diligências para embasar atividade 
ministerial não sujeita a inquérito civil para que o crfSTM e cTMS também 
possa fazer parte de do programa PNaiSP e passe a receber verba do go-
verno federal destinado a custear a saúde dos presos.
PorTaria de instauração nº 008/2022-MP/3ªPJ
data da instauração: 28/07/2022
objeto: o procedimento administrativo tem como objeto a inclusão do 
craSHM e cTMS no Programa PNaiSP e que as referidas unidades prisio-
nais passem a receber verba do Governo federal, destinado a custear a 
saúde dos presos.
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara
3ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 841049
extrato da Portaria nº 018/2022 – MP/PJMa-1ª PJMa
o 1º Promotor de Justiça de Monte alegre, com fundamento no art. 54, Vi 
e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório SiMP Nº 000228–157/2022 que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Monte alegre, situada na rua rui Barbosa, nº 587, 
cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte alegre/Pará, fone 
(93) 3533-2977.
PorTaria nº 018/2022 - MP/PJMa-1ªPJMa
Polo aTiVo: 1ª Promotoria de Justiça de Monte alegre
Polo PaSSiVo: Prefeitura Municipal de Monte alegre
aSSUNTo: apurar eventual irregularidade praticada, em tese, pela Pre-
feitura de Monte alegre em relação à falta de condições elementares de 
desenvolvimento da educação no Educandário localizado na comunidade 
do Murumuru, Zona rural desta comarca, por falta de estrutura adequada.
david Terceiro Nunes Pinheiro – Promotor de Justiça

Protocolo: 841051
eXtrato de Portaria
a 2ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000050-113/2014, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria nº 033/2022-MP/2° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000050-113/2014
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Plano Diretor do Muni-
cípio de ananindeua acerca do saneamento básico da comunidade Jardim 
Nova Vida, Bairro águas lindas, nesse município, no tocante a da implan-
tação de sistemas consolidados de drenagem pluvial (profunda e superfi-
cial), pavimentação, abastecimento de água, soluções de coleta e trata-
mento de esgoto sanitário, além de manejo de resíduos sólidos, conforme 
relatório técnico do GaTi/MPPa N°673/2020 (protocolo n° 092/2019). ”
Órgão de Execução Ministerial: 2° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 841046
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eXtrato de ata da 14ª sessÃo ordiNÁria HÍBrida do csMP – 2022
 (lei n.º 8.625, de 12.02.1993 – art. 15, § 1º)
daTa E Hora: 16/08/2022; início: 9h42min, término: 12h55min.
local – Plenário “otávio Proença de Moraes”, edifício-sede do Ministério 
Público do Estado do Pará e por meio de videoconferência (canal do MPPa 
e Youtube). PrESENTES: dr. aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, 
Subprocurador-geral para a área Jurídico-institucional em substituição ao 
Procurador-Geral de Justiça, Presidente do conselho Superior; dr. MaNoEl 
SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior, corregedor-Geral do Ministério Público; dr. 
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira, conselheiro Secretário e os seguintes 
conselheiros: dr. Waldir MaciEira da coSTa filHo, dr. MarcoS aNTÔ-
Nio fErrEira daS NEVES, dra. Maria do Socorro MarTiNS carValHo 
MENdo, dra. roSa Maria rodriGUES carValHo, dr. raiMUNdo dE MEN-
doNÇa riBEiro alVES e dr. GEraldo dE MENdoNÇa rocHa.
JUSTificaTiVa dE falTaS: o Exmo. conselheiro Secretário, dr. fraNciS-
CO BARBOSA DE OLIVEIRA, anunciou a ausência justificada da Conselheira 
Maria TÉrcia áVila BaSToS doS SaNToS.
dEliBEraÇÕES: após amplamente discutidos os assuntos constantes da 
pauta, conforme detalhadamente descrito na ata desta reunião, arquivada 
em pasta própria, o conselho Superior tomou as seguintes decisões:
iTENS da PaUTa:
1. apreciação das atas das seguintes sessões:
10ª Sessão ordinária, realizada 14/06/2022;
11ª Sessão ordinária Plenário Virtual, realizada no período de 27/06 a 
01/07/2022;
12ª Sessão ordinária, realizada em 12/07/2022.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, aProVoU as atas supracitadas.
2. Julgamento de certames:
2.1. Julgamento de remoção ou promoção à 3ª entrância, pelo critério de 
antiguidade e merecimento, respectivamente, para o cargo de 1º PJ de 
Mosqueiro, Edital n.º 48/2021, Gedoc n.º 129.419/2021.
antes do julgamento do certame, o Exmo. conselheiro Secretário, dr. 
francisco Barbosa de oliveira, procedeu à leitura do expediente apre-
sentado pelo Exmo. Promotor de Justiça Márcio leal dias (Protocolo n.º 
10562/2022), com o seguinte pedido: “... com base no art. 4º, § 3º da 
resolução cNMP 244, solicito a Vossa Excelência a recomposição do quinto 
do Edital 48/2021, na sequência da ordem de antiguidade, para a formação 
da lista tríplice de promoção por merecimento ao cargo de 1º Promotor de 
Justiça de Mosqueiro, com os candidatos Márcio lEal diaS e lÍliaN NU-
NES E NUNES, de forma a adequar este processo à orientação normativa 
do conselho Nacional do Ministério Público.”
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, iNdEfEriU o pedido, consi-
derando que a possível mudança de entendimento, no sentido de se formar 
a lista tríplice, não deve retroagir, não podendo, portanto, ser aplicado ao 
presente certame, que é anterior à publicação da resolução n.º 244 do 
cNMP. considerou, ainda, que referida resolução não se encontra em vigor, 
vez que o Egrégio conselho Superior se encontra no prazo estabelecido, 
para a devida adequação. registrou-se a abstenção do Exmo. corregedor-
Geral do Ministério Público, dr. Manoel Santino Nascimento Júnior.
Na sequência, passou-se ao julgamento do certame, tomando conheci-
mento que o único candidato inscrito para remoção ao cargo de 1º PJ de 
Mosqueiro, desistiu do certame e dEcidiU prosseguir com o julgamento 
do certame de promoção, no qual, por unanimidade de votos, dEfEriU a 
inscrição da candidata rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN, por preencher 
os requisitos previstos no art. 89 e 90 da lei complementar Estadual n.º 
057/2006.
os candidatos abaixo relacionados se encontram em quintas partes da lista 
de antiguidade, subsequentes:
Marcio lEal diaS
lÍliaN NUNES E NUNES
BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo
adriaNa PaSSoS fErrEira
MariEla corrÊa HaGE
aNa caroliNa VilHENa GoNÇalVES
Márcio lEal diaS
o candidato PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior teve sua ins-
crição prejudicada, considerando que foi protocolada em data anterior à 
sessão de julgamento de sua remoção, nos termos do art. 56, § 9º do 
regimento interno do cSMP.
a candidata PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araUJo desistiu de par-
ticipar do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, nominal 
e fundamentada, aplicando o sistema de pontuação, de acordo com o pre-
ceituado na resolução nº 003/2014/MP/cSMP, apreciando objetivamente 
os fatos e dados concretos constantes no relatório da corregedoria-Geral 
do Ministério Público e as informações prestadas pelos candidatos, concluiu 
pelo seguinte julgamento, nos termos do art. 26, ii da lcE nº 57/2006: 
à unanimidade, dEcidiU iNdicar o(a) Promotor(a) de Justiça rEGiaNE 
BriTo coElHo oZaNaN à promoção para o cargo de 1º ProMoTor dE 
JUSTiÇa dE MoSQUEiro sem a necessidade de atribuição de pontuação 
pelos conselheiros, por ser candidato(a) único(a) a concorrer e preencher 
os pressupostos do art. 93, inciso II, alínea “b” parte final e  VIII-A c/c art. 
129, § 4º da constituição federal; art. 61, inciso iV da lei nº 8625/93; art. 
151, inciso ii, alínea “b” c/c 184, inciso ii da constituição Estadual e arts. 
89 e 90 da lei complementar Estadual nº 057, de 06.07.2006.
2.2. Julgamento de remoção à 3ª Entrância, para o cargo de 2º PJ cível e 
de defesa comunitária e cidadania de icoaraci, Edital n.º 06/2022, Gedoc 
n.º 121.582/2022.
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a inscri-
ção dos candidatos MaUro JoSÉ MENdES dE alMEida e ÉriKa MENEZES 
dE alMEida, por preencher os requisitos previstos no art. 89 e 90 da lei 
complementar Estadual n.º 057/2006.

o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, iNdEfEriU a inscri-
ção do candidato NadilSoN PorTilHo GoMES, por não preencher o requisito 
previsto no art. 89, inciso Vi, da lei complementar Estadual n.º 057/2006.
a candidata SiNTia NoNaTa NEVES dE QUiNTaNilHa BiBaS MaradEi 
desistiu de participar do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, nominal e 
fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da corregedoria-
Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos do art. 26, 
iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à unanimidade, o(a) Promotor(a) 
de Justiça MaUro JoSÉ MENdES dE alMEida, que ocupa a 80ª (octogésima) 
posição na lista de antiguidade da 3ª entrância, para remoção ao cargo de 2º 
PJ cÍVEl E dE dEfESa coMUNiTária E cidadaNia dE icoaraci, em razão 
de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e não existir 
qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
2.3. Julgamento de promoção por antiguidade à 3ª Entrância, para o cargo 
de 11º PJ com atribuições Gerais de Belém, Edital n.º 07/2022, Gedoc n.º 
121.580/2022.
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a inscri-
ção dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os pressupostos 
objetivos do art. 89 c/c 98 da lcE nº 057/2006:
GErSoN daNiEl SilVa da SilVEira
MariEla corrÊa HaGE
arliNdo JorGE caBral JÚNior
VYllYa coSTa Barra SErENi
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araUJo
PaUlo ricardo dE SoUZa BEZErra
PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira
lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa
SilVaNa NaSciMENTo VaZ dE SoUSa
ElY SoraYa SilVa cEZar
MariaNa SoUSa caValEiro dE MacÊdo daNTaS
EVaNdro dE aGUiar riBEiro
aNa caroliNa VilHENa GoNÇalVES
lÍliaN NUNES E NUNES
adriaNa PaSSoS fErrEira
Márcio lEal diaS
JÚlio cÉSar SoUSa coSTa
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, iNdEfEriU a inscrição 
da candidata SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME, por ser intempestiva.
os candidatos PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior, rEGiaNE 
BriTo coElHo oZaNaN e Erica alMEida dE SoUSa tiveram suas inscri-
ções prejudicadas, considerando que foram protocoladas em data anterior 
à sessão de julgamento de suas remoções, nos termos do art. 56, § 9º do 
regimento interno do cSMP.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, nominal 
e fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da correge-
doria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos 
do art. 26, iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à unanimidade, 
o(a) Promotor(a) de Justiça PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo, 
que ocupa a 15ª (décima quinta) posição na lista de antiguidade da 2ª 
entrância, para promoção ao cargo de 11º PJ coM aTriBUiÇÕES GEraiS 
dE BElÉM, em razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer 
no certame e não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
itens 2.1.1 a 2.1.3 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Bar-
leta de almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nasci-
mento Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: 
Waldir Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Ma-
ria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e 
francisco Barbosa de oliveira.
3. Julgamento de Processos:
3.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSTa filHo:
3.1.1. Processo n.º 000122-151/2020 – SiGiloSo
requerente(s): SiGiloSo
requerido(s): SiGiloSo
origem: 1ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: SiGiloSo
o item foi apregoado como sigiloso e o conselheiro relator decidiu suspen-
der a transmissão do julgamento do feito. após deliberação do E. conselho 
Superior, o Exmo. conselheiro, dr. Waldir Macieira da costa filho, decidiu 
refluir de seu voto. Posteriormente, à unanimidade do CSMP, nos termos 
do voto rEflUÍdo do conselheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo 
e pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do 
julgamento para realização de diligências, sendo que os autos devem ser 
remetidos ao MESMo MEMBro do MiNiSTÉrio PÚBlico, conforme art. 
27, §3º, item i da resolução n.º 007/2019-cPJ.
item 3.1.1 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Barleta de 
almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento 
Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho (relator), Marcos antônio ferreira das Neves, Ma-
ria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e 
francisco Barbosa de oliveira.
3.2. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNTÔNio fErrEira 
daS NEVES:
3.2.1. Processo n.º 000108-200/2018 - SiGiloSo retirado de pauta da 
10ª Sessão ordinário do dia 14/06/2022.retirado de pauta da 12ª Sessão 
ordinária do dia 12/07/2022.
requerente(s): SiGiloSo
requerido(s): SiGiloSo
origem: 1ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: SiGiloSo
o item foi apregoado como sigiloso e o conselheiro relator decidiu suspen-
der a transmissão do julgamento do feito. após, o Egrégio conselho Supe-
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rior, à unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, dEcidiU 
pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da promoção de arquivamen-
to do inquérito civil, com fundamento no art. 17-B, lei nº 8.429/1992.
3.2.2. Processo n.º 000350-151/2018 - retirado de pauta do 9º Plenário 
Virtual pela conselheira Socorro Mendo. retirado de pauta da 10ª Sessão 
ordinário do dia 14/06/2022. retirado de pauta da 12ª Sessão ordinária 
do dia 12/07/2022.
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Saneamento (SESaN)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta improbidade administrativa em razão da não rea-
lização do serviço de terraplanagem e pavimentação, em Belém, por parte 
da SESaN
o item foi retirado de pauta a pedido do conselheiro relator, dr. Marcos 
antônio ferreira das Neves.
item 3.2.1 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Barleta de 
almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento 
Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves (relator), Ma-
ria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e 
francisco Barbosa de oliveira.
3.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
3.3.1. Processo n.º 000117-113/2019 retirado de pauta do 7º Plenário Vir-
tual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves retirado de pauta da 10ª 
Sessão ordinário do dia 14/06/2022.
requerente(s): a coletividade
Requerido(s): Panificadora Castelo, Panificadora Monte Alegre
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta poluição ambiental provocada em tese pelas pani-
ficadoras Castelo e Monte Alegre situadas na cidade de Belém.
o item foi retirado de pauta por decisão do E. conselho Superior.
3.3.2. Processo n.º 000815-149/2020 - retirado de pauta da 5ª Sessão 
ordinária do dia 14/03/2022 retirado de pauta da 10ª Sessão ordinário 
do dia 14/06/2022.
requerente(s): associação dos cientistas da religião do Pará (acrEPa)
 advogado: dr. Marcus Vinicius leão azevedo de Sena – oaB/Pa 18.755
requerido(s): Prefeitura Municipal de Mocajuba
 advogado: dr. daniel felipe Gaia danin – oaB/Pa 27.032
origem: PJ de Mocajuba
assunto: apurar possíveis irregularidades no concurso público referente ao 
edital n.º 01/2020 de Mocajuba, apresentadas pela associação dos cientis-
tas da Religião do Pará, sobre a formação dos profissionais habilitados para 
a docência da disciplina “ensino religioso”
o item foi retirado de pauta por decisão do E. conselho Superior.
3.3.3. Processo n.º 038154-003/2020 – retirado de pauta do 4º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves. retirado de pauta da 
5ª Sessão ordinária do dia 14/03/2022 retirado de pauta da 10ª Sessão 
ordinário do dia 14/06/2022. retirado de pauta da 12ª Sessão ordinária 
do dia 12/07/2022
requerente(s): adiel fernandes de luna
requerido(s): Pedro lúcio Santos rosa
origem: 2ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar suposta prática de violação da lei n.º 8.42992, em decor-
rência de assédio moral, consubstanciado no pedido de providências
o item foi retirado de pauta por decisão do E. conselho Superior.
3.3.4. Processo n.º 000012-043/2022 retirado de pauta do 7º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves. retirado de pauta da 
10ª Sessão ordinário do dia 14/06/2022. retirado de pauta da 12ª Sessão 
ordinária do dia 12/07/2022
requerente(s): lucivaldo ribeiro Batista e leandro rocha Soares
requerido(s): Prefeitura Municipal de Terra Santa e oliveira construtora & 
Serviços lTda
origem: PJ de Terra Santa
assunto: Notícia de fato instaurada a partir de informações prestadas por 
vereadores de Terra Santa que alegam que a empresa contratada pela pre-
feitura, para realizar os serviços de iluminação pública, não está cumprindo 
o contrato firmado
o item foi retirado de pauta por decisão do E. conselho Superior.
3.3.5. Processo n.º 000225-940/2019 retirado de pauta do 13º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves.
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): onias de Souza
origem: 11º PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de atos de improbidade administrativa cometidos, 
em tese, pelo nacional onias de Souza, ao acumular indevidamente cargos 
na Prefeitura Municipal de Marabá, Prefeitura Municipal de itupiranga e 
Secretaria Estadual de Educação.
o item foi retirado de pauta por decisão do E. conselho Superior.
3.3.6. Processo n.º 000381-151/2020 retirado de pauta do 13º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Waldir Macieira
requerente(s): Ministério Público do Pará
requerido(s): Elielson de Souza figueiredo, Josane daniela freitas Pinto, 
raimundo Miguel dos reis Pereira, Yara Macambira Santana lima, clay 
anderson Nunes chagas, Katia Simone Kietzer, Simone aguiar da Silva 
figueira, diana lemes ferreira, Maria do Socorro castro Hage, Mariane 
cordeiro alves franco, Natanael freitas cabral, fabio José da costa alves, 
ana irene alves de oliveira, anderson Bentes de lima, UEPa - Universida-
de do Estado do Pará, Benedito Ely Valente da cruz, Javan Pereira Motta, 
Marcio clementino de Souza Santos, renata amanajas de Melo, luciana 
de Nazaré farias, rodrigo Santiago Barbosa rocha, Sueli Pinheiro da Silva, 

Gileno Edu lameira de Melo, ilma Pastana ferreira, luiz Eduardo de lima 
Melo, regina da cunha Menezes Palacios.
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar supostas irregularidades referente ao recebimento de gra-
tificação de regime de tempo integral com dedicação exclusiva (TIDE), 
concomitante com acúmulo de cargos por 24 professores da UEPa
o item foi retirado de pauta por decisão do E. conselho Superior.
3.3.7. Processo n.º 000010-012/2022
requerente(s): Promotor de Justiça Gilberto Valente Martins
requerido(s): Procuradores de Justiça dr. Marcos antônio ferreira das Ne-
ves e dr. Nelson Pereira Medrado
origem: conselho Superior do MPPa
assunto: arguição de impedimento e de Suspeição oposta pelo Exmo. Pro-
motor de Justiça, dr. Gilberto Valente Martins, em face dos Exmos. Pro-
curadores de Justiça, dr. Marcos antônio ferreira das Neves e dr. Nelson 
Pereira Medrado, para participarem na condição de integrantes do colégio 
de Procuradores, da apreciação e julgamento do processo n.º 037/2021-
cPJ (recurso contra decisão da Procuradoria-Geral de Justiça que arquivou 
o ic n.º 000029-009/2020).
3.3.8. Processo n.º 000003-012/2021
requerente(s): Promotor de Justiça Gilberto Valente Martins
requerido(s): Procuradores de Justiça dr. Marcos antônio ferreira das Ne-
ves e dr. Nelson Pereira Medrado
origem: conselho Superior do MPPa
assunto: arguição de impedimento e de Suspeição oposta pelo Exmo. 
Promotor de Justiça, dr. Gilberto Valente Martins, em face dos Exmos. 
Procuradores de Justiça, dr. Marcos antônio ferreira das Neves e dr. Nel-
son Pereira Medrado, para participarem na condição de integrantes do 
conselho Superior do MPPa, da apreciação e julgamento do processo n.º 
000441-151/2021 e de qualquer outra demanda que venha a ser objeto 
do cSMP e que seja de interesse do Promotor de Justiça excipiente e de 
seus familiares.
os itens 3.3.7 e 3.3.8 foram julgados em bloco.
Posto em votação, o Exmo. conselheiro Suplente raimundo de Mendonça 
ribeiro alves apresentou voto divergente, no sentido de que o dr. Nelson 
Pereira Medrado está impedido de atuar no julgamento dos procedimentos 
em questão, vez que representou contra o excipiente perante o conselho 
Nacional do Ministério Público, processo este já arquivado naquele órgão 
nacional, conforme referido no voto da Exma. conselheira relatora e, com 
base no art. 18, inciso iii da lei n.º 9.784/99, que regula o processo ad-
ministrativo, é impedido de atuar em processo administrativo o servidor 
ou autoridade que esteja litigando judicial ou administrativamente com o 
interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro, o qual se aplica ao pre-
sente caso. Quanto ao dr. Marcos antônio ferreira das Neves, acompanhou 
o voto da conselheira relatora.
a Exma. conselheira relatora, dra. Maria do Socorro Martins carvalho 
Mendo, após a apresentação do voto divergente, encampou os profícuos 
fundamentos, bem lançados pelo Exmo. conselheiro raimundo de Men-
donça ribeiro alves, para acrescentar ao seu voto, concluindo, portanto, 
que o dr. Nelson Pereira Medrado se encontra impedido e o dr. Marcos 
antônio ferreira das Neves suspeito para atuarem nos julgamentos dos 
procedimentos.
o Exmo. conselheiro Geraldo de Mendonça rocha e o Exmo. corregedor-
Geral do Ministério Público, dr. Manoel Santino Nascimento Júnior acom-
panharam o voto da conselheira relatora, acrescido pelos fundamentos 
apresentados pelo dr. raimundo de Mendonça ribeiro alves.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, dEcidiU pela ProcEdÊNcia 
das arguições de impedimento e suspeição suscitadas pelo excipiente, en-
tendendo que o excepto, dr. Nelson Pereira Medrado, encontra-se impedido 
e o excepto, dr. Marcos antônio ferreira das Neves, encontra-se suspeito, 
para atuarem na condição de integrantes do colégio de Procuradores de 
Justiça na apreciação e julgamento do processo n.º 037/2021-cPJ recurso 
que arquivou o inquérito civil n.º 000029-009/2020, bem como na condi-
ção de integrantes do conselho Superior, na apreciação e julgamento da 
Notícia de fato n.º 000441-151/2021, nos termos do artigo 145, inciso 
i do código de Processo civil, conforme o voto da conselheira relatora 
alterado em sessão. registrou-se a declaração de suspeição dos Exmos. 
conselheiros, dr. Waldir Macieira da costa filho, dra. rosa Maria rodrigues 
carvalho, dr. francisco Barbosa de oliveira e do Exmo. Subprocurador-Ge-
ral de Justiça, em substituição ao Procurador-Geral de Justiça, dr. antônio 
Eduardo Barleta de almeida, para atuarem no presente julgamento.
3.4. Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES carValHo
3.4.1. Processo n.º 000442-151/2021 - SiGiloSo
requerente(s): SiGiloSo
requerido(s): SiGiloSo
origem: 2ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: SiGiloSo
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
item 3.4.1 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Barleta de 
almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento 
Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do So-
corro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho (relatora) e 
francisco Barbosa de oliveira.
3.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oli-
VEira:
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3.5.1. Processo n.º 000994-086/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): companhia Brasileira de Bauxita (cBB)
origem: PJ de Ulianópolis
assunto: apurar a responsabilização pelo dano ambiental ocorrido no Mu-
nicípio de Ulianópolis, em decorrência de resíduos e rejeitos industriais 
que terminaram abandonados em uma área de zona rural da referida mu-
nicipalidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente em suas 
diversas dimensões e prejudicando a saúde humana
o item foi retirado de pauta por decisão do E. conselho Superior.
4. o que ocorrer.
Nada mais foi deliberado.
Belém-Pa, 17 de agosto de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior

Protocolo: 841033
Portaria Nº 0628/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GeraL de JUstiÇa Para a Área tecNico 
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delega-
das pela Portaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-cPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de agosto de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas 
de 25 de julho de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado 
do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de agosto de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, 
datada de 21 de março de 2022, publicadas no site do Ministério Público 
do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos 
senhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do 
segundo grau.
r E S o l V E:
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 20 e 21/08/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
 
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa 
criMiNaL
PErÍodo: 20 e 21/08/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês agosto de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procurado-
rias de Justiça cíveis, datada de 25 de julho de 2022 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 21 de março de 2022, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará.
dia 20/08/2022 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Tirza Eleonora de Nazaré Benone Sabbá (assessora da Procuradoria cível)
Evandro José da conceição Miranda (assessor da Procuradoria criminal)
dia 21/08/2022 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
fernanda alves de Souza de almeida (assessora Técnica Especializada da 
Procuradoria cível)
álvaro luiz Tavares de christo alves (assessor Técnico Especializado da 
Procuradoria criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 17 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 840935
republicada por incorreção no d.o.e. de 20 de julho de 2022
Portaria Nº 0524/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
- aMaNda MoraES da cUNHa - Período: 11/07/2022 a 17/07/2022 - GE-
doc nº 133509/2022
- ciNTia dE SoUZa GoUlarT - Período: 13/07/2022 a 19/07/2022 - GE-
doc nº 133746/2022
- claYToN WoNGHaN da SilVa - Período: 11/07/2022 a 17/07/2022 - 
GEdoc nº 133473/2022
- clEidE do Socorro da SilVa aMaral - Período: 07/07/2022 a 
08/07/2022 - GEdoc nº 133241/2022
- criSTiNa dE NaZarE roMEiro PErEira da SilVa - Período: 09/07/2022 
a 15/07/2022 - GEdoc nº 133849/2022

- diEGo aUGUSTo SilVa doS rEiS - Período: 12/07/2022 a 18/07/2022 
- GEdoc nº 133713/2022
- EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa - Período: 08/07/2022 - GEdoc nº 
133262/2022
- JaQUEliNE dE MoraES aNdradE - Período: 04/07/2022 a 05/07/2022 
- GEdoc nº 133737/2022
- JaNilSoN da SilVa PEiXoTo - Período: 08/07/2022 a 22/07/2022 - GE-
doc nº 133246/2022
- Joao BaTiSTa SilVa VaScoNcEloS - Período: 11/07/2022 a 15/07/2022 
- GEdoc nº 133313/2022
- JorGE aNToNio SilVa doS SaNToS - Período: 08 a 11/07/2022 - GE-
doc nº 133748/2022
- JoSE aNToNio GoMES da SilVa - Período: 11/07/2022 a 12/07/2022 - 
GEdoc nº 133399/2022
- JoZiaNY alMEida da SilVa MElo - Período: 04/07/2022 a 13/07/2022 
- GEdoc nº 132629/2022
- lUcENilda MESQUiTa da SilVa - Período: 04/07/2022 a 08/07/2022 - 
GEdoc nº 133302/2022
- Marcio roBErTo dE SoUZa daMaScENo - Período: 05/07/2022 a 
09/07/2022 - GEdoc nº 133369/2022
- Marco aNToNio MaciEl da SilVa - Período: 14/07/2022 a 19/07/2022 
- GEdoc nº 133921/2022
- Marco aNToNio MaciEl da SilVa - Período: 07/07/2022 a 13/07/2022 
- GEdoc nº 133237/2022
- MarcUS ViNiciUS SilVa cordEiro - Período: 11/07/2022 a 17/07/2022 
- GEdoc nº 133694/2022
- Maria aParEcida da SilVa araUJo - Período: 12/07/2022 a 16/07/2022 
- GEdoc nº 133734/2022
- MaYara WaGNEr SilVa - Período: 06/07/2022 a 12/07/2022 - GEdoc 
nº 133591/2022
- PaUlo aUGUSTo dE SoUZa MoUra - Período: 06/07/2022 a 13/07/2022 
- GEdoc nº 133869/2022
- PaUlo SErGio froTa E SilVa JUNior - Período: 11/07/2022 - GEdoc 
nº 133524/2022
- rENaTa GaBriEllE BarBoSa diaS da SilVa - Período: 08/07/2022 a 
15/07/2022 - GEdoc nº 133464/2022
- TErEZa alicE SaNTaNa dE SoUZa - Período: 11/07/2022 a 12/07/2022 
- GEdoc nº 133693/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 18 de julho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0611/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
SaNdra Maria Maia SaMPaio - Período: 04/08/2022 - GEdoc nº 
138016/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 11 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0617/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
alESSaNdra GoMES dE SENa PaNToJa - Período: 05/08/2022 - GEdoc 
nº 137449/2022
JoSE loUrENco da coSTa SiQUEira - Período: 27/07/2022 - GEdoc nº 
137406/2022
Maria dEUZiaNa foNSEca lEÃo - Período: 08 a 09/08/2022 - GEdoc 
nº 137511/2022
MarlY daNTaS NErY - Período: 05 a 14/08/2022 - GEdoc nº 137386/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém-Pa, 11 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0618/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença falecimento, com 
fulcro no artigo 72, iii, da lei nº 5.810/94:
• ELIENAI ARAÚJO DA SILVA SANTOS – Período: 06 a 13/08/2022 – GE-
doc nº 138108/2022
• REGINALDO CEZAR NASCIMENTO DA COSTA - Período: 09 a 16/08/2022 
- GEdoc nº 138565/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
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NiSTraTiVa.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0619/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. 
de 15/01/2018; e considerando os termos do ofício n.º 003/2022/MP/
cPPadS, de 24/06/2022, protocolizado no “SiP” sob o n.º 9545/2022, em 
24/06/2022, bem como os termos das PorTarias nº 314/2022-MP/SUB-
Ta e PorTaria nº 529/2022-MP/SUB-Ta.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar os servidores estáveis rafaEl dE MoUra SoUZa 
(Presidente), ElaYNE cHriSTiNa oliVEira PaNToJa e aNa aMÉlia 
TaVarES cHocroN (Membros), ocupantes do cargo de analista Jurídico, 
para integrarem a comissão de Processo administrativo disciplinar, 
instaurado pela PorTaria nº 314/2022-MP/SUB-Ta, de 19/05/2022, 
publicada no d.o.E. de 26/05/2022;
ii – fiXar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos;
iii – coNValidar todos os atos já realizados pela comissão; e
iV - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 610/2022-MP/SUB-Ta, de 
10/08/2022, publicada no d.o.E. de 16/08/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0620/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora abaixo relacionada, licença casamento, com fulcro 
no artigo 72, ii, da lei nº 5.810/94:
• MARIA DO SOCORRO DA SERRA CARDOSO - Período: 12 a 19/08/2022 
- GEdoc nº 138503/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0621/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
ValÉria lÚcia SilVa MilÉo - Período: 11 a 12/08/2022 - GEdoc nº 
138345/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 16 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0625/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do GEdoc nº 137300/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor, PaUlo HENriQUE SoUZa SacraMENTo, auxiliar 
de Serviços Gerais, para exercer a função gratificada de Chefe do Serviço 
de almoxarifado, durante o afastamento do titular, rUBENS fErNaNdES 
rocHa, no período de 10 a 12/08/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0626/2022-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 de janeiro de 2018, e considerando 
os termos do GEdoc nº 134360/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora aNdrÉa SoUTo dE aZEVEdo, auxiliar de admi-
nistração, para exercer o cargo de assistência intermediária de chefe da 
divisão de Processos criminais, durante o afastamento do titular, JorGE 
Mário daNTaS BoUTH, no período de 11 a 13/08/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0627/2022-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 de janeiro de 2018,

r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• MAYARA WAGNER SILVA - Período: 13 a 14/07/2022 - GEDOC nº 
136832/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 17 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0807/2022-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:
SaNdra fErNaNdES dE oliVEira GoNcalVES - Período: 08 a 12/08/2022 
- GEdoc nº 137337/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém/Pa, 11 de agosto de 2022.
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 29 de 
julho de 2022
Portaria Nº 3765/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133673/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNiQUE NaTHYaNE coElHo QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.2341
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 20/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 14 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 05 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 3978/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133341/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HUGo alESSoN PaSSoS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1849
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 20/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de anapu.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4233/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135851/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: darlENE dE faTiMa NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1424
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): anajás/Pa
PErÍodo(S): 15/08/2022 - 22/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de anajás.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
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 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4234/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136704/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EliElTHoN corrEa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.3479
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa, limoeiro do ajuru/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica na 
residência oficial do Ministério Público do Estado 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 4235/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137043/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria dEiraNE dE oliVEira MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: assessor da Subprocuradoria Geral de Justiça, área té-
c-adm
MaTrÍcUla: 999.1205
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: 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, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4236/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137008/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo dE araUJo MoUra
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.1211
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: 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
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4237/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
rESolVE: coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslo-
camento no âmbito do expediente nº 136725/2022 conforme abaixo re-
lacionado:
NoME: JoSE raiMUNdo NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2595 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de Melgaço.
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 4238/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136532/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ladiElSoN NaSciMENTo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1513
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 08/08/2022, 19/08/2022 - 19/08/2022, 
22/08/2022 - 22/08/2022, 29/08/2022 - 29/08/2022.
 QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - Prestar apoio administrativo a Promoto-
ria de Justiça de São Miguel do Guamá
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 4239/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135801/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBio MiraNda doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2712
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2022 - 27/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de in-
formática.
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 4240/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135975/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco JaEldEr dE liMa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iV
MaTrÍcUla: 999.905
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Mãe do rio - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 02/08/2022, 09/08/2022 - 09/08/2022, 
16/08/2022 - 16/08/2022, 23/08/2022 - 23/08/2022, 30/08/2022 - 
30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria 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 4241/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136634/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GElSoN doS SaNToS fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): limoeiro do ajuru/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção.
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
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Portaria Nº 4242/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135796/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GElSoN doS SaNToS fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2022 - 27/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção.
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 4243/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136107/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 08/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor renato Braga
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 4244/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135486/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdUardo JoSE falESi do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça da infância e Juventude de ana-
nindeua
MaTrÍcUla: 999.1362
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): Porto alegre/rS
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do XV congresso Esta-
dual do Ministério Público do Estado do rio Grande do Sul.
ordenador(a) da despesa: 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 4245/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135538/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoaNa cHaGaS coUTiNHo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça do consumidor de Belém
MaTrÍcUla: 803.028
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 17/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar da XXVii reunião SE-
NacoN com o SNdc e do XX congresso Nacional do Ministério Público do 
consumidor
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 4246/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136835/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Monte alegre
MaTrÍcUla: 999.2335
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Monte alegre - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa, Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - Promotoria de Justiça de Medicilândia
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 4247/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136862/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa, Uruará/Pa
PErÍodo(S): 15/08/2022 - 20/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Uruará.
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 4248/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137005/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP
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 4249/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136927/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Maria GoMES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional de Polí-
ticas criminais, Execução Penal e controle Externo da atividade Policial 
(caocriM)
MaTrÍcUla: 999.461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): João Pessoa/PB
PErÍodo(S): 07/09/2022 - 09/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da reunião junto ao cNPG, 
por determinação da comissão Permanente de Prevenção e combate à 
Violência dos Estádios.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
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 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4250/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135978/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adlEEr caldEraro SiroTHEaU
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1556
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 20/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do seminário “direito das Vítimas”
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 4270/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136285/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS PaUlo NaSciMENTo SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2095
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: implantação de sistema(s) - realizar serviços de informáti-
ca, substituição de equipamentos e instalação de firewall.
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 4271/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136371/2022 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): Peixe-Boi/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 30/08/2022
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 Peixe Boi
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 4272/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133690/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ErNaNdES MaGNo ViEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.362
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.

oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 19/07/2022 - 20/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4273/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137066/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SiMEao aNdrE MacHado dE MoraES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2254
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: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, 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 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 4276/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131495/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HErENa NEVES MaUES corrEa dE MElo
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1724
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 05/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: conferencia/Exposição - Participar do evento “os direitos hu-
manos e quatro décadas de escravidão no 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 4277/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137204/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdiNo liMa dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de faro
MaTrÍcUla: 999.2751
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: faro - Pa
dESTiNo(S): Terra Santa/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Terra Santa
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 4279/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137214/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo
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carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Tucuruí
MaTrÍcUla: 999.2321
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucuruí - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santa Maria do Pará/Pa, Bonito/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 04/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três 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 4280/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136770/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl BraGa BoNa
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.2344
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 21/08/2022 - 27/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - Promotoria de Justiça de Medicilândia
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 4284/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136560/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KlEYSoN da SilVa SaldaNHa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1121
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2022 - 11/08/2022, 16/08/2022 - 16/08/2022, 
23/08/2022 - 23/08/2022, 01/09/2022 - 01/09/32022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de São Miguel do Guamá
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 4285/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 10907/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN BrENo liMa da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3413
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: Bragança - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 06/07/2022 - 06/07/2022, 07/07/2022 - 07/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (uma) diária
fiNalidadE: Participar do curso de Brigada de incêndio, Nível i
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 4287/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136772/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUNiValdo da SilVa NoNaTo

carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iV
MaTrÍcUla: 999.560
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): curralinho/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talação e tombamento de bens móveis.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4288/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136775/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEMir MoNTEiro dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1566
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): curralinho/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talação e tombamento de bens móveis.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4289/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136909/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: TadEU PaUlo NaSciMENTo dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3166
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria do Pará/Pa, capanema/Pa, Bonito/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 03/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 072/2022-GSi
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4290/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137295/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Baião/Pa, Belém/Pa, Salvaterra/Pa, Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2022 - 13/08/2022, 23/08/2022 - 25/08/2022, 
29/08/2022 - 30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4294/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137120/2022 conforme abaixo relacionado:
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NoME: PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Nova Timboteua
MaTrÍcUla: 999.2460
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Nova Timboteua - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 20/08/2022 - 27/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de redenção
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4295/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136844/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ociralVa dE SoUZa fariaS TaBoSa
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 803.037
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4296/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3064/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 21/06/2022, protocolo 127520/2022, conforme abaixo 
relacionada:
NoME: JoZiaNY alMEida da SilVa MElo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda 
ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.3232
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 21/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação)
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4297/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3254/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 23/06/2022, protocolo 129094/2022, conforme abaixo 
relacionada:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
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
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4298/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3327/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 23/06/2022, protocolo 129102/2022, conforme abaixo 

relacionada:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4299/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3061/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 21/06/2022, protocolo 127681/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: lUcaS da coSTa alMEida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira ENTr
MaTrÍcUla: 999.3216
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santana do araguaia
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 19/06/2022 - 21/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação)
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4300/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3571/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 27/07/2022, protocolo 130169/2022, conforme abaixo 
relacionada:
NoME: dENilSoN SaNTiaGo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2407
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2022 - 09/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4301/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3110/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 21/06/2022, protocolo 127826/2022, conforme abaixo 
relacionada:
NoME: rENaTa doS SaNToS foNSEca
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1160
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 19/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação)
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4302/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3770/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 29/07/2022, protocolo 131950/2022, conforme abaixo 
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relacionada:
NoME: BrUNo ViTor do aMaral
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-V
MaTrÍcUla: 999.988
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém
dESTiNo(S): Óbidos/Pa
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 23/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4303/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 2535/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 15/06/2022, protocolo 122211/2022, conforme abaixo 
relacionada:
NoME: lUZiaNa BaraTa daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 25/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4304/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 2674/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 20/06/2022, protocolo 121891/2022, conforme abaixo 
relacionada:
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
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 12/07/2022 - 16/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação)
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4305/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 1125/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 18/03/2022, protocolo 113006/2022, conforme abaixo 
relacionada:
NoME: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área jurídico-ins-
titucional
MaTrÍcUla: 999.027
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4308/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137079/2022 conforme abaixo relacionado:

NoME: claUdio BEZErra dE MElo
carGo/fUNÇÃo: 1o Procurador de Justiça criminal
MaTrÍcUla: 601.632
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Porto alegre/rS
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XV congresso Estadual do Ministério Público do rio Grande do Sul/rS”, 
a ser realizado no período de 10 a 13 de agosto de 2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4309/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137121/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Nova Timboteua
MaTrÍcUla: 999.2460
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Nova Timboteua - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 03/09/2022 - 10/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na 4ª PJ de itaituba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4311/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137067/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaldoMiro oliVEira MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral do MiNiSTErio 
PUBlico
MaTrÍcUla: 999.308
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Tucuruí/Pa, Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - realizar inspeção no bojo do 
Processo administrativo disciplinar nº 008/2022.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4323/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137102/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dilaElSoN rEGo TaPaJoS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-d-iV
MaTrÍcUla: 999.567
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa, capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tr^rs) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - Elaborar relatórios técnicos 
solicitados pelos SiMPs aTEc 000450-921/2021 e 000710-079/2020
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4325/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136061/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Moju
MaTrÍcUla: 999.1462
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Moju - Pa
dESTiNo(S): Baião/Pa
PErÍodo(S): 07/08/2022 - 10/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Baião.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 08 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 840834
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico 078/2021-MP/Pa
Nº da ata de registro de Preços: 017/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa EaSY-
TEcH iNforMaTica E SErViÇoS lTda (cNPJ nº 05.462.543/0001-44)
objeto: registro de Preços para a aquisição de equipamentos de áudio e vídeo
data da assinatura: 16/05/2022
Vigência: 18/05/2022 a 18/05/2023
Preços registrados: 

item Especificações Técnicas Mínimas Unidade
Quan-

tidade 
estimada

Preço Uni-
tário
Global

12

SMarT TV 4K dE 50” oU SUPErior: rESolUÇÃo: 
UlTra Hd 4K (3840 X 2160); TEcNoloGia: lEd; 

rEcUrSoS: SMarT TV; frEQUÊNcia: 60HZ; 
coNEcTiVidadE: Wifi E BlUETooTH; coNEXÕES: 

HdMi, USB; ProcESSador: No MÍNiMo QUad 
corE; alTo-falaNTES: 20W rMS. VolTaGEM: 

BiVolT; coNTrolE rEMoTo. coNVErSor diGiTal 
iNTEGrado. GaraNTia MÍNiMa 12 MESES

Marca/ModElo: MUlTilaSEr/Tl025
cota Principal do item 12 – participação aberta

UN 23  r$  1.909,84

13

SMarT TV 4K dE 50” oU SUPErior: rESolUÇÃo: 
UlTra Hd 4K (3840 X 2160); TEcNoloGia: lEd; 

rEcUrSoS: SMarT TV; frEQUÊNcia: 60HZ; 
coNEcTiVidadE: Wifi E BlUETooTH; coNEXÕES: 

HdMi, USB; ProcESSador: No MÍNiMo QUad 
corE; alTo-falaNTES: 20W rMS. VolTaGEM: 

BiVolT; coNTrolE rEMoTo. coNVErSor diGiTal 
iNTEGrado. GaraNTia MÍNiMa 12 MESES

Marca/ModElo: MUlTilaSEr/Tl025
cota reservada do item 12 – participação exclusiva 

ME/EPP

UN 07  r$ 3.599,33

14

SMarT TV 4K dE 60” oU SUPErior: rESolUÇÃo: 
UlTra Hd 4K (3840 X 2160); TEcNoloGia: lEd; 

rEcUrSoS: SMarT TV; frEQUÊNcia: 60HZ; 
coNEcTiVidadE: Wifi E BlUETooTH; coNEXÕES: 

HdMi, USB; ProcESSador: No MÍNiMo QUad 
corE; alTo-falaNTES: No MÍNiMo 20W rMS. 
VolTaGEM: BiVolT; coNTrolE rEMoTo. coN-

VErSor diGiTal iNTEGrado. GaraNTia MÍNiMa 
12 MESES

Marca/ModElo: lG 60UP7750

UN 15  r$  4.459,00

17

TEla dE ProJEÇÃo coM TriPÉ. diMENSÕES 
MÍNiMaS 180X180X20cm (axlxP); ESToJo EM 

alUMÍNio coM alÇa Para TraNSPorTE; PiNTUra 
ElETroSTáTica; PElÍcUla MaTTE-WHiTE (BraNco 

oPaco); MEcaNiSMo dE rETraÇÃo MaNUal; 
SUPorTE coM TriPÉ EM aÇo; TraTaMENTo 

aNTicorroSiVo.
Marca/ModElo: MUlTilaSEr/ac354

UN 25  r$  718,90

21

SUPorTE dE TETo Para ProJETor
·  TiPo UNiVErSal, coM 3 (TrÊS) oU 4 (QUaTro) 

BarraS dE fiXaÇÃo Para o ProJETor;
·  SiSTEMa dE aJUSTE da iNcliNaÇÃo VErTical 

do ProJETor;
·  alTUra do SUPorTE ENTrE 10 cM E 25 cM;
·  TUBo dE acaBaMENTo Para PaSSaGEM doS 

caBoS do ProJETor;
·  caPacidadE MÍNiMa dE carGa dE 9 KG;

·  acoNdicioNaMENTo: EMBalaGEM oriGiNal 
dE fáBrica, EM MaTErial rEcicláVEl, coM 

idENTificaÇÃo do MaTErial.
Marca/ModElo: BraSforMa/SBrP757

PÇ 20  r$  98,61

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: 3ª avenida lote 1214/1220 a loja 02 – Nú-
cleo Bandeirante, Brasília-df, contato:(61)3032-5291/(61)3032-5294/
(61)99831-5551, E-mail: licitacoes@easytechinformatica.com,

Protocolo: 799697
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 078/2021-MP/Pa
Nº da ata de registro de Preços: 018/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa a c 
do a d rodriGUES EirEli (cNPJ nº 28.037.573/0001-09)
objeto: registro de Preços para a aquisição de equipamentos de áudio e vídeo
data da assinatura: 16/05/2022
Vigência: 18/05/2022 a 18/05/2023
Preços registrados: 

item Especificações Técnicas Mínimas Unida-
de

Quantidade 
estimada

Preço 
Unitário
Máximo

02

cÂMEra dE VÍdEo: HdV4K Hd cÂMEra diGiTal 
ViSÃo NoTUrNa 30MP dV Wifi ToUcH ScrEEN 

iNfraVErMElHo lUZ dE PrEENcHiMENTo MicrofoNE 
EXTErNo lENTE GraNdE aNGUlar PadrÃo + lENTE 

GraNdE aNGUlar + MicrofoNE.
Marca/Modelo: MiaoKiaN/MiaoKiaN

UN 05  r$ 
3.550,00

03

caiXa dE SoM SEM fio coNEcTiVidadE BlUETooTH 
E USB: coM aliMENTaÇÃo Por BaTEria rEcarrEGá-
VEl coNEcTiVidadE Wifi E BlUETooTH, PorTa P2 e 
USB, PoTÊNcia do alTa falaNTE ENTrE 10 E 15W.

Marca/Modelo: GraSEP/GraSEP

UN 05  r$  
300,00

07

MicrofoNE coNdENSadorES SEM fio: MicrofoNE 
coNdENSador cardioidE E/oU HiPErcardioidE 

SEM fio, coNEcTorES dE SaÍda Xlr oU P10.
Marca/Modelo: aUdio TEcHNica/aUdio TEcHNica

UN 06  r$  
937,50

19

SUPorTE arTicUlado Para TV SMarT lEd
·  SUPorTE UNiVErSal fiXo dE ParEdE dE 10 a 55” 

coM aTÉ 30 KG;
·  coMPaTÍVEl coM fiXaÇÃo PadrÃo VESa de 50x50 

até 400x400 mm.
·  coNfEccioNado EM aÇo carBoNo.

·  iNclUSo: MaNUal dE iNSTalaÇÃo, ParafUSo E 
BUcHaS dE ParEdE

Marca/Modelo: BraSforMa/BraSforMa

PÇ 15  r$ 85,00

20

aPrESENTador rEMoTo coM aPoNTador laSEr
·  dESiGN coMPacTo;

·  PoNTEiro laSEr VErdE oU VErMElHo;
·  fUNcioNa MESMo EM MoNiTorES dE TEla PlaNa 

E EM SalaS ilUMiNadaS;
·  fUNÇÕES aVaNÇar/rETrocEdEr;

·  fUNÇÃo dE coNTrolE do cUrSor do MoUSE;
·  alcaNcE MÍNiMo dE 10 METroS dE diSTÂNcia 

aTÉ MicrocoMPUTador;
·  coNEXÃo Via PorTa USB;

·  frEQUÊNcia dE TraNSMiSSÃo: 2.4 GHZ oU 
900 MHZ;

·  TEcNoloGia SEM fio (WirElESS);
·  aliMENTaÇÃo Por PilHa(S) TaMaNHo aa oU aaa 

(UM coNJUNTo dEVE SEr forNEcido);
·  coMPaTÍVEl coM SiSTEMaS oPEracioNaiS 
MicroSofT WiNdoWS ViSTa, WiNdoWS 7 E 

SUPEriorES;
·  NÃo NEcESSiTa dE iNSTalaÇÃo dE driVEr 

ProPriETário (PlUG-aNd-PlaY).
Marca/Modelo: Go TEcH/Go TEcH

UN 15  r$  85,07
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foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: Travessa WE-62, 902 - letra a, conj. cidade 
Nova V, Bairro: cidade Nova, ananindeua-Pa, cEP 67133-145, conta-
to:(91) 99918-4962, E-mail: acdistribuidoraeireli@gmail.com.

Protocolo: 799717
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 078/2021-MP/Pa
Nº da ata de registro de Preços: 019/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa aN-
dEroX coMErcio aUdioViSUal EirEli (cNPJ nº 37.348.536/0001-02)
objeto: registro de Preços para a aquisição de equipamentos de vídeo
data da assinatura: 16/05/2022
Vigência: 18/05/2022 a 18/05/2023
Preços registrados: 

item Especificações Técnicas Mínimas Uni-
dade

Quan-
tidade 

estimada

Preço Uni-
tário
Global

08

ProJETor MUlTiMÍdia. TEcNoloGia: 3 lcd – criSTal 
lÍQUido rGB; rESolUÇÃo MÍNiMa: 1280 X 800 XGa; iNTEr-
facES MÍNiMaS dE ENTrada: VGa e HdMi; lUMiNoSidadE 

MÍNiMa: 3000 lUMENS; Vida ÚTil MÍNiMa da lÂMPada: 
5.000 HoraS; foNTE dE aliMENTaÇÃo: BiVolT. dEVErá PoS-
SUir coNTrolE rEMoTo SEM fio; MalETa dE TraNSPorTE: 

dEVErá SEr forNEcida adEQUada ao TraNSPorTE do 
ProJETor E dE TodoS oS caBoS, acESSÓrioS E MaNUaiS 

dE USo; caBoS forNEcidoS: caBo ac e rGB VÍdEo 15 
PiNoS.

ModEloS dE rEfErÊNcia: EPSoN PoWErliTE E10+; Pro-
JETor BENQ MW550

Marca/Modelo: ToMaTE/MPr 2007
 

UN 19  r$ 2.821,49

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: rua firmino costa, 246, sala c – Jardim Mon-
tanhes, Belo Horizonte-MG, cEP:30750-050, contato:(31) 99907-3198, 
E-mail: licitacao.anderox@outlook.com, pregao.anderox@outlook.com.

Protocolo: 799742
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 078/2021-MP/Pa
Nº da ata de registro de Preços: 020/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa WM 
SolUTioNS coMErcio aTacadiSTa lTda (cNPJ nº 40.660.759/0001-15)
objeto: registro de Preços para a aquisição de equipamentos de áudio
data da assinatura: 13/05/2022
Vigência: 18/05/2022 a 18/05/2023
Preços registrados:

item Especificações Técnicas Mínimas Unida-
de

Quantidade 
estimada

Preço 
Unitário

Global

11

SMarT TV dE 32” oU SUPErior: rESolUÇÃo: Hd 
(1366x768); TEcNoloGia: lEd; rEcUrSoS: SMarT TV; 

frEQUÊNcia: 60HZ; coNEcTiVidadE: Wifi E BlUE-
TooTH; coNEXÕES: HdMi, USB; VolTaGEM: BiVolT; 

coNTrolE rEMoTo. coNVErSor diGiTal iNTEGrado. 
GaraNTia MÍNiMa 12 MESES.
Marca/ModElo: HQ/HQTVS32

UN 30  r$  
1.418,67

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: rua castelo de Sintra, 910 – loja 1 – castelo
-MG, cEP: 31.330-200, contato: (31) 3665-6550, E-mail: licitacao@wm-
solutions.com.br,

Protocolo: 799752
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 078/2021-MP/Pa
Nº da ata de registro de Preços: 021/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa BZ 
coMErcio E SErViÇoS EirEli (cNPJ nº 41.278.336/0001-06)
objeto: registro de Preços para a aquisição de equipamentos de áudio e vídeo
data da assinatura: 13/05/2022
Vigência: 18/05/2022 a 18/05/2023
Preços registrados: 

item Especificações Técnicas Mínimas Unida-
de

Quantidade 
estimada

Preço 
Unitário

Global

04

MESa dE SoM coM 6 caNaiS coM iNTErfacE dE áUdio E 
coNEXÃo USB: aParElHo coM EQUaliZaÇÃo Por caNal, 
iNTErfacE dE áUdio, liGaÇÃo /aliMENTaÇÃo Por USB 

oU BaTEria PorTáTil, aliMENTaÇÃo PHaNToN PoWEr dE 
48V coM cHaVE.

Marca/Modelo: ToMaTE/TYT-007

UN 05  r$  
700,00

09

ProJETor MUlTiMÍdia. TEcNoloGia: 3 lcd – criSTal 
lÍQUido rGB; rESolUÇÃo MÍNiMa: 1280 X 800 XGa; 

iNTErfacES MÍNiMaS dE ENTrada: VGa e HdMi; lUMi-
NoSidadE MÍNiMa: 3000 lUMENS; Vida ÚTil MÍNiMa da 

lÂMPada: 5.000 HoraS; foNTE dE aliMENTaÇÃo: BiVolT. 
dEVErá PoSSUir coNTrolE rEMoTo SEM fio; MalETa 

dE TraNSPorTE: dEVErá SEr forNEcida adEQUada ao 
TraNSPorTE do ProJETor E dE TodoS oS caBoS, acES-

SÓrioS E MaNUaiS dE USo; caBoS forNEcidoS: caBo ac 
e rGB VÍdEo 15 PiNoS.

ModEloS dE rEfErÊNcia: EPSoN PoWErliTE E10+; 
ProJETor BENQ MW550

Marca/Modelo: BETEc/BT960
cota reservada do item 8 – participação exclusiva ME/EPP

UN 06  r$  
4.800,00

10

ProJETor MUlTiMÍdia fUll Hd
rESolUÇÃo fUll Hd dE 1920 X 1080; PoSSUir coMPaTi-

BilidadE dE VÍdEo coM NTSc, Pal-M, Pal-N, SEcaN SElE-
cioNadoS aUToMaTicaMENTE/ MaNUalMENTE; PoSSUir 

lUMiNoSidadE MÍNiMa dE 3500 (TrÊS Mil E QUiNHENToS) 
lUMENS EM Modo NorMal; ProJEÇÃo dE No MÍNiMo 

50 PolEGadaS; PoSSUir lENTE coM ZooM MaNUal oU 
aUToMáTico; PoSSUir lÂMPada coM Vida ÚTil EM alTa 
lUMiNoSidadE dE No MÍNiMo 5000 (TrÊS Mil) HoraS 
E SUBSTiTUÍVEl PElo USUário; PoSSUir No MÍNiMo 1 
(UMa) ENTrada rGB Para coMPUTador; PoSSUir No 

MÍNiMo 1(UMa) ENTrada HdMi Para coMPUTador;; PoS-
SUir aliMENTaÇÃo dE 100~120/220~240 – 50/60 HZ coM 
coNVErSÃo aUToMáTica oU MaNUal; driVErS Para USo 

coM oS SiSTEMaS oPEracioNaiS WiNdoWS  ViSTa, 7, 
8, 8.1 E 10 caSo NEcESSiTE iNSTalar alGUM ProGraMa 

Para UTiliZaÇÃo do ProJETor MUlTiMÍdia; PoSSUir 
docUMENTaÇÃo coMPlETa EM iNGlÊS oU PorTUGUÊS.

Marca dE rEfErÊNcia : SoNY, EPSoN , SaMSUNG, 
SiMilar oU SUPErior

Marca/Modelo: BraZil Pc/BPc-1080P M18

UN 10  r$  
4.900,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: avenida Magalhães Barata, 262, Bairro: Benguí, 
Belém-Pa, cEP: 66.630-040, contato: (91) 3225-3203, E-mail: bzcomer-
cio.pa@gmail.com,

Protocolo: 799758
Portaria Nº 0622/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo 
aNterior

NoVo PerÍ-
odo

136436/2022 aNGEla Maria doS SaNToS 
QUadroS 2021/2021 22/08 a 

06/09/2022
03 a 

18/11/2022

109691/2020 Maria MoNica SaSSiM rodri-
GUES dE caSTro 2019/2020 15/06 a 

14/07/2020
19/10 a 

17/11/2020

137667/2022 MaYrlaN carNEiro aGUiar 2021/2022 08/09 a 
07/10/2022

03/11 a 
02/12/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 16 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa



140  diário oficial Nº 35.080 Quinta-feira, 18 DE AGOSTO DE 2022

Portaria Nº 0623/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

137929/2022 BrUNa aUGUSTa SEQUEira dE 
carValHo 2021/2022 22 16/08 a 

06/09/2022

123502/2020 GilMaria riBEiro aZEVEdo 2019/2020 30 19/11 a 
18/12/2020

122346/2020 lEoNardo foNSEca MarrUaZ da 
SilVa 2019/2020 30 21/09 a 

20/10/2020

114066/2020 Maria aParEcida da SilVa araUJo 2019/2020 30 01 a 
30/07/2020

114836/2020 raiMUNdo afoNSo PErEira 2019/2020 30 13/07 a 
11/08/2020

138557/2022 Sara coElHo da SilVa 2021/2022 21 22/08 a 
11/09/2022

138316/2022 STEPHaNE criSTiNa caETaNo caBral 2021/2022 30 16/08 a 
14/09/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 16 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0624/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar 
de

dias
restaNtes

138386/2022 EliETE BaTiSTa dE 
oliVEira 2021/2022 01 a 

30/09/2022 01/09/2022 30

138564/2022 EUridicE dE oliVEira 
BraNdao 2019/2020 05/08 a 

03/09/2022 16/08/2022 19

137595/2022 laNa criSTiNa da 
coSTa dE aNdradE 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 09/08/2022 08

138372/2022 laYS faVacHo 
BaSToS 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 12/08/2022 05

138469/2022 Maria do carMo doS 
SaNToS SoUTo 2020/2021 08 a 

19/08/2022 12/08/2022 08

138389/2022 Maria roSEMira 
loBaTo loUrEiro 2021/2022 01 a 

30/08/2022 12/08/2022 19

138587/2022 roSE MarY EPifaNio 
dE carValHo 2021/2022 01 a 

30/08/2022 16/08/2022 15

138374/2022 THaiS SoarES 
MENdES 2021/2022 02 a 

19/08/2022 12/08/2022 08

138361/2022 THiaGo rodriGUES 
dE MaToS 2020/2021 01 a 

30/08/2022 12/08/2022 19

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 16 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 840771

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 028/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 013876-031/2021
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo SiMP 
nº 013876-031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 028/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado: MUNicÍPio dE SaNTarÉM-Pa
Assunto: Acompanhar e (1) verificar se há servidores exercendo a ativida-
de de jornalista e assessor de imprensa em Secretarias sem o registro pro-
fissional, (2) instar o Município de Santarém a regulamentar as atribuições 
do cargo de Técnico de Nível Superior Área Comunicação e (3) verificar se 
o Município de Santarém está a exigir dos servidores efetivos do referido 
cargo o exercício de atividades fora do horário regulamentar de trabalho.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 840887
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação Nº 015/2022
referência: Procedimento administrativo nº 000277-138/2022
o Promotor de Justiça Titular de São domingos do araguaia, torna pública 
a expedição da recomendação Nº 015/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de São domingos do araguaia, situada na avenida 
Jarbas Passarinho, nº 293, centro, cEP. 68.520-000 – São domingos do 
araguaia – Pará – fone: (94) 3332-1206.
recomendação nº 015/2022
destinatários: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do araGUaia; 
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo doMiNGoS do araGUaia.
assunto: rEcoMENdar à Prefeitura, bem como à Secretaria Municipal de 
Saúde de São domingos do araguaia que proceda a aquisição de detergen-
tes enzimático e substituição dos instrumentos cirúrgicos.
POR FIM, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias para que os destinatários da 
presente recomendação apontem as medidas adotadas para o efetivo cum-
primento do presente.
São domingos do araguaia-Pa, 26 de julho de 2022.
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 840883
eXtrato de Portaria
a 2ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000093-440/2015, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria nº 035/2022-MP/2° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000093-440/2015
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar a renovação de licença ambiental da em-
presa f.V.SoUZa coMErcio dE METaiS lTda. (EcoBEl – Solução am-
biental) em conformidade com as orientações do GaTi/MPPa, na análise 
técnica N° 460/2021, bem como se o município de ananindeua tem rea-
lizado fiscalização nos empreendimentos que estão localizados no interior 
da aPa Metropolitana de Belém. ”
Órgão de Execução Ministerial: 2° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 840878
resUMo da Portaria N. 045/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000411-138/2022
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: coMUNidadE oUro VErdE
Polo Passivo: EQUaTorial ENErGia S/a.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Acom-
panhar a ligação de energia elétrica, pela concessionaria Equatorial, à Vila 
ouro Verde ”.
São domingos do araguaia/Pa, 08 de agosto de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 840876
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
os Promotores de Justiça da Promotoria de Justiça da infância e Juventude 
de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complemen-
tar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 023/2007 do cNMP de 
17/09/2006, torna pública a recomendação conjunta nº 001/2022 – MP/
PJiJ no bojo dos autos 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.
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rEcoMENdaÇÃo coNJUNTa N.002/2022-MP/PJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000175-450/2021
oBJETo: rEcoMENdar à Secretaria Municipal de Saúde de ananindeua, 
à Secretaria Municipal de cidadania, assistência Social e Trabalho de ana-
nindeua e à Secretaria Municipal de Educação de ananindeua, a adoção 
das providências, nos termos da recomendação em epígrafe, no intuito 
de fomentar à deliberação de Plano Municipal destinado à prevenção, en-
frentamento e ao atendimento especializado de crianças e adolescentes 
vítimas de violência.
PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira – 1ª Promotora de Justiça 
titular da infância e Juventude de ananindeua.
EdUardo JoSÉ falESi do NaSciMENTo – 2º Promotor de Justiça titular 
da infância e Juventude de ananindeua.
lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa - 3ª Promotora de Justiça titular da 
infância e Juventude de ananindeua.
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo - 4ª Promotora de Justiça 
titular da infância e Juventude de ananindeua.

Protocolo: 840874
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
os Promotores de Justiça da Promotoria de Justiça da infância e Juventude 
de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complemen-
tar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 023/2007 do cNMP de 
17/09/2006, torna pública a recomendação conjunta nº 001/2022 – MP/
PJiJ no bojo dos autos 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.
rEcoMENdaÇÃo coNJUNTa N.001/2022-MP/PJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000175-450/2021
oBJETo: rEcoMENdar ao Presidente do conselho Municipal de direitos da 
criança e do adolescente de ananindeua e ao Sr. Prefeito do Município de 
ananindeua, a adoção das providências, nos termos da recomendação em 
epígrafe, no intuito de fomentar à deliberação de Plano Municipal destinado 
à prevenção, enfrentamento e ao atendimento especializado de crianças e 
adolescentes vítimas de violência.
PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira – 1ª Promotora de Justiça 
titular da infância e Juventude de ananindeua.
EdUardo JoSÉ falESi do NaSciMENTo – 2º Promotor de Justiça titular 
da infância e Juventude de ananindeua.
lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa - 3ª Promotora de Justiça titular da 
infância e Juventude de ananindeua.
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo - 4ª Promotora de Justiça 
titular da infância e Juventude de ananindeua.

Protocolo: 840871
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº. 006/2022-MP/2ªPJM
a Promotora de Justiça titular do 2º cargo de Marituba, com fundamento 
no art.8º, iii, da resolução nº 174/2017-cNMP e no art.131, iii da reso-
lução nº 007/2019-cPJ, resolve instaurar Procedimento administrativo nº. 
000988-477/2022, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de Marituba, situada na rua cláudio Barbosa da Silva, nº. 380, centro, 
Marituba – Pará
– fone: (91)3239-4700/3239-4701, bem como no Sistema integrado do 
Ministério Público (SiMP), que pode ser acessado virtualmente.
PorTaria nº. 006/2022-MP/2ªPJM
objeto: adotar providências relacionadas ao acompanhamento adequado 
pela rede de proteção do Município à senhora conhecida como rosimei-
re Oliveira de Souza, atualmente apresentando deficiência adquirida após 
traumatismo, estando em situação de extrema vulnerabilidade.
Mariela corrêa Hage, titular do 2º cargo de Promotor de Justiça de Mari-
tuba.

Protocolo: 840908
eXtrato de Portaria
a 2ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000002-153/2022, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria nº 034/2022-MP/2° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000002-153/2022
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar a política pública do município der Ana-
nindeua no tocante à situação dos cachorros que moram com a Sra. Maria 
da conceição contente ribeiro no Qd 31m n°29, do conjunto Uirapuru/ 

ananindeua e que estariam passando fome. ”
Órgão de Execução Ministerial: 2° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 840903
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 033/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 007186-031/2021
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo SiMP 
nº 007186-031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 033/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado: SiGiloSo
assunto: obtenção das informações e acompanhamento das diligên-
cias eventualmente adotadas pela Polícia federal a partir do ofício nº 
1332/2021-MPPa/8PJ, protocolado na Pf sob o nº 08362.001609/2021/31 
em 03/08/2021.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 840898
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 032/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 002646-031/2022
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo SiMP 
nº 002646-031/2022, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 032/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado: aSSociaÇÃo dE MoradorES do Bairro ViTÓria rÉGia 
– aMBaVir
assunto: acompanhar a legalidade na prestação do serviço de abasteci-
mento de água à população do Bairro Vitória régia.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 840896
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 030/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 003622-031/2021
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo SiMP 
nº 003622-031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 030/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado: MUNicÍPio dE SaNTarÉM-Pa
Assunto: Acompanhar e verificar o emprego, pelo Município de Santarém, 
dos recursos públicos destinados pelo Estado do Pará, nos termos da 
lei Estadual nº 9.144, de 6 de novembro de 2020, e da PorTaria nº 
929/2020-SESPa, de modo a viabilizar a análise acerca da escorreita 
destinação dos recursos públicos.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 840893
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 031/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 001073-031/2019
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo SiMP 
nº 001073-031/2019, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 031/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado: dEParTaMENTo NacioNal dE TrÂNSiTo – dENaTraN
Assunto: Acompanhar e verificar a implementação do serviço de Emissão 
de Certificado de Segurança Veicular – CSV, na cidade de Santarém-PA, de 
acordo com as normas na resolução contran º 922 de 20/03/2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 840894
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 029/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 010404-031/2021
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo SiMP 
nº 010404-031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 029/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado: MUNicÍPio dE SaNTarÉM-Pa
Assunto: Acompanhar verificar a existência de desvio de função de Asses-
sores lotados no Gabinete do Prefeito de Santarém, a fim de prevenir a 
ocorrência de irregularidades nesse sentido.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 840891
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
NoVo aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 52/2022
refere-se à aquisição de coMBUstÍVeis deriVados de PetrÓLeo 
e GÁs LiQUeFeito de PetrÓLeo - GLP, a fim de atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal de altamira e Secretarias ordenadoras, junto 
aos distritos de castelo dos Sonhos e cachoeira da Serra, Vila canopus e 
cabocla: aBErTUra: 01/09/2022, às 10:00 horas (horário local) no site 
www.licitanet.com.br. retirada do edital pelos sites: www.licitanet.com.br, 
www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br. E-mail p/contato altamiracpl@
gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas ou poderão ser lidos ou obtidos có-
pias no Setor de licitação da Prefeitura de altamira/Pa, na r: acesso dois 
nº. 530, B: Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.

HUGGo HerMaNN da siLVa aMaraL-PreGoeiro
Protocolo: 841259

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo 

Pregão eletrônico sistema de registro de Preços nº 030/2022 
objeto: registro de preços para aquisição de 320 (trezentas e vinte) 
bolsas para serem utilizadas durante atividade laboral dos agentes co-
munitários de Saúde e dos Agentes Comunitários de Endemias, a fim de 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. data de aber-
tura: 31/08/2022. Hora: 10h00min (horário local). local: www.portalde-
compraspublicas.com.br. o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição 
para consulta e download nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, 
www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br. 
ordenador de despesa: rodrigo Batista Balieiro - secretário Muni-
cipal de saúde de Benevides/Pa.

Protocolo: 841267

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 
estado do ParÁ

MUNiciPio de BrasiL NoVo
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022-Pe
oBJeto: registro de Preços contratação de empresa do ramo pertinente, 
com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços da administra-
ção Pública Municipal para o futuro fornecimento de Materiais de Expedien-
tes, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, 
conforme termo de referência. aBErTUra: 01/09/2022, às 09:30 horas. 
local da SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br). o Edital e seus ane-
xos estarão disponíveis para download na plataforma www.licitanet.com.
br, nos portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal 
Transparência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). 
informações e retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio da 
Prefeitura Municipal Brasil Novo, na avenida castelo Branco, 821, centro
-Brasil Novo-Pará. Luciano rolim dos santos-Pregoeiro.

Protocolo: 841268

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022
o Município de Brasil Novo, torna público a Homologação do procedimen-
to licitatório em epigrafe, objeto: a aquisição de Maquinas, equipamentos e 
implementos agrícolas, proveniente do convenio Nº 921136/2021 - Mdr, Mi-
nistério de desenvolvimento regional e a Prefeitura Municipal de Brasil Novo, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência, empresas: TRATO-
MaQ - TEcNoloGia EM EQUiPaMENToS lTda cNPJ: 63.885.925/0001-87, 
vencedora do item 1, com o valor total de r$ 245.000,00 (duzentos e quaren-
ta e cinco mil reais), Brasil Novo/Pa, 16 de agosto de 2022.

Weder MarKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022
o Município de Brasil Novo/Prefeitura Municipal de Brasil Novo-Pa, e 
a Empresa TraToMaQ - TEcNoloGia EM EQUiPaMENToS lTda cNPJ: 
63.885.925/0001-87, torna público o contrato administrativo nº 241/2022, 
referente ao procedimento licitatório em epigrafe, objeto: a aquisição de 
Maquinas, equipamentos e implementos agrícolas, proveniente do conve-
nio Nº 921136/2021 - Mdr, Ministério de desenvolvimento regional e a 
Prefeitura Municipal de Brasil Novo, conforme especificações contidas no 
Termo de referência, com o valor total de r$ 245.000,00 (duzentos e qua-
renta e cinco mil reais), Brasil Novo/Pa, 16 de agosto de 2022.

Weder MarKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 841269

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato N° 125/2022
terMo de aPostiLaMeNto, Nº 01/2022, para fins de incluir a dota-
ção: 04 122 0509 2116 - Manutenção da iluminação Pública, para o em-
penho das despesas relativas ao contrato n° 125/2022, PE 001/2022, com 
fundamento no art. 65, §8 da lei 8.666/93. coNTraTaNTE - PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE BraSil NoVo, coNTraTada - EMPrEiTEira cardoSo dE 
SoUZa lTda, cNPJ: 03.902.663/0001-90, oBJETo: Prestação de serviço 
de reformas e pequenos reparos, em ambientes públicos diversos em aten-
dimento as necessidades da Prefeitura e demais fundos Municipais de Bra-
sil Novo/Pa, data de assinatura: 17/08/2022, ordenador de despesas: 
Weder Makes carneiro - Prefeito Municipal de Brasil Novo.

Weder MaKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 841270

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 1º Termo aditivo P. E. no 001/2022. contrato nº 20210036. con-
tratante: fundo Municipal de Saúde. contratada: S B comercio de com-
bustivel e derivados de Petro Eireli, cNPJ: 37.243.114/0001-72. objeto: 
alteração contratual no valor de r$ 90.228,42, passando o contrato a ter o 
valor total de r$ 654.489,27, nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da 
lei federal nº 8.666/93. Vigência: 15/07/2022 a 18/02/2023. ordenador 
de despesa: Jucineide alves Barbosa; contrato nº 20210038. contratante: 
fundo Municipal de assistência Social. contratada: S B comercio de com-
bustivel e derivados de Petro Eireli, cNPJ: 37.243.114/0001-72. objeto: 
alteração contratual no valor de r$ 12.700,00, passando o contrato a ter o 
valor total de r$ 68.006,64, nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da 
lei federal nº 8.666/93. Vigência: 15/07/2022 a 18/02/2023. ordenador 
de despesa: Joselice carames de Melo; contrato nº 20210037. contra-
tante: Prefeitura Municipal de Breves. contratada: S B comercio de com-
bustivel e derivados de Petro Eireli, cNPJ: 37.243.114/0001-72. objeto: 
alteração contratual no valor de r$ 208.290,16, passando o contrato a ter 
o valor total de r$ 1.335.860,60, nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, 
da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 15/07/2022 a 18/02/2023. ordena-
dor de despesa: José antônio azevedo leão; contrato nº 20210028. con-
tratante: fundo Municipal de Educação. contratada: S B comercio de com-
bustivel e derivados de Petro Eireli, cNPJ: 37.243.114/0001-72. objeto: 
alteração contratual no valor de r$ 1.040.401,78, passando o contrato a 
ter o valor total de r$ 5.039.374,58, nos termos do art. 65, inciso ii, alínea 
‘d’, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 15/07/2022 a 18/02/2023. or-
denador de despesa: Manuelle Espindola dos reis; contrato nº 20210077. 
contratante: fundo Municipal de Meio ambiente. contratada: S B comercio 
de combustivel e derivados de Petro Eireli, cNPJ: 37.243.114/0001-72. 
objeto: alteração contratual no valor de r$ 20.320,00, passando o con-
trato a ter o valor total de r$ 101.418,26, nos termos do art. 65, inciso ii, 
alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 15/07/2022 a 18/02/2023. 
ordenador de despesa: carlos Felipe Nemer dos santos

terMo aditiVo disPeNsa Nº 7/2021-220602 
contrato nº 20213312; contratante: fmas; contratada: Sr. Max cardoso 
Martins; cpf: 021.762.082-50, objeto: locação de imóvel destinado a abri-
gar o centro de referência de assistência Social - cras Jardim Tropical, 
com o intuito de atender a Secretaria Municipal do Trabalho E assistência 
Social, imóvel localizado na rua ademar de Souza nº 3110, Bairro Jardim 
Tropical, Breves/Pa; Tempo aditado: 12 Meses; Vigência: 02 de julho de 
2022 a 02 de julho de 2023; data da assinatura: 02 de julho de 2022.

eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 20213312 
oriGeM: dispensa nº 7/2021-220602; contratante: fMaS; contratada: 
Sr. MaX cardoso Martins; cPf: 021.762.082-50. objeto: locação de imó-
vel destinado a abrigar o centro de referência de assistência Social - cras 
Jardim Tropical, com o intuito de atender a Secretaria Municipal do Tra-
balho E assistência Social, imóvel localizado na rua ademar de Souza nº 
3110, Bairro Jardim Tropical, Breves/Pa; Valor Total: r$ 50.400,00; Vigên-
cia: 01/07/2021 a 01 de julho de 2022; assinatura: 01/07/2021.
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aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 
disPeNsa Nº 7/2021-220602 

a comissão de Licitação do Município de Breves, através do fundo Mu-
nicipal De Assistência Social, em cumprimento à ratificação procedida pela 
Sr.ª. Joselice carames de Melo, Secretária Municipal do Trabalho e assis-
tência Social, faz Publicar o Extrato resumido do Processo de dispensa de 
licitação a Seguir: objeto: locação de imóvel destinado a abrigar o cen-
tro de referência se assistência Social - cras Jardim Tropical, com o intuito 
de atender a Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, imó-
vel localizado na rua ademar de Souza nº 3110, Bairro Jardim Tropical, 
Breves/Pa; contratada: Sr. Max cardoso Martins; cPf: 021.762.082-50. 
fundamento legal: art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Gisele silva Valente - Presidente da cPL Breves.

Protocolo: 841273
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 041/2022-PMc 
objeto: registro de Preços Para Eventual contratação de Empresa Especiali-
zada em fornecimento de Materiais Específicos Para Psicomotricidade, confor-
me especificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, 
anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.
prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural 
de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 30de agosto 
de 2022 às 15h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronico-
pmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito Municipal de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2022-PMc/sMs 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para aquisição de Equipa-
mento e Material Permanente Para atenção Básica em Saúde Bucal, con-
forme Emenda Parlamentar Proposta nº 11311.333000/1220-04, confor-
me especificações e definições mínimas constantes no Termo de Referên-
cia, anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados nos sites 
www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.
br; mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br.  abertura: 
30de agosto de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pre-
gaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

toMada de PreÇos Nº 02/2022-PMc 
objeto: Manutenção e conservação Preventiva e rotineira em Extensão de 
18,79 Km na Vicinal da fazenda no Trecho Entre Vicinal da Vacaria/Vicinal do 
Juaba conforme condições constantes anexo ao Edital. abertura: 02 de Se-
tembro de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). o edital completo e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no site www.prefeituradecameta.
pa.gov.br, mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e Geo 
obras (www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras). inf. 
licitacaopmcameta21@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 06/2022-PMc/seMed 
objeto: reforma e readequação da escola Estadual de Ensino Médio Profes-
sora osvaldina Muniz, Bairro São Benedito - cametá/Pa. o edital completo 
está à disposição dos interessados no site www.prefeituradecameta.pa.gov.br 
e mural de licitações do site do TcM/Pa: Geo obras www.tcm.pa.gov.br/por-
tal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras. abertura: 19/09/2022 as 09h00min 
(horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com. 
enio de carvalho - secretário Municipal de educação.

Protocolo: 841314
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 1407002/2022 iNX. nº 028/2022 
objeto: Prestação de serviços de organização, arbitragem, premiação, e 
demais procedimentos referentes ao evento “Jogos de Verão 2022”, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de desporto e la-
zer, do município de capanema/Pa. contratante: Município de capanema/
Prefeitura Municipal. contratado: liga Esportiva Municipal de capanema - 
lEMc cNPJ nº 05.100.193/0001-76 Valor r$24.901,02. fundamento art. 
25, caput, da lei nº 8.666 de 21/06/1993 Vigência: 47 (quarenta e sete) 
dias até 31/12/2022. assinatura 14/07/2022.

eXtratos de terMos aditiVios 
terMo aditiVio coNtrato da iNeX Nº 010-2022. Termo aditivo 
de contrato nº 2202002-2022. inexigibilidade nº 06/2022-010. obje-
to: Prestação de serviços especializados em consultas ortopédicas para 
atender os usuários do SUS encaminhados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. contratado: Preti ortopedista e Serviços Medicos ltda, com cNPJ 
nº 26.797.728/0001-80. Vigência: 06(seis) meses. fund. legal: art. 57, 
inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 20/07/2022. Francisco Ferreira 
Freitas Neto - Prefeito Municipal.
terMo aditiVo de coNtrato Nº 0508001-2021. inexigibi l idade 
nº 06/2021-027. objeto: contratação de Pessoa física para serviços técni-
cos operacionais de Sistemas de dados exclusivos de informação de Saúde, 
como Sai, SiH e cNES para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Saúde. contratado: Manoel irineu ribeiro cPf nº 883.203.752-15. 
Vigência: 12 meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. as-
sinatura: 02/08/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

aViso de ratiFicaÇÃo 
iNeXiGiBiLidade Nº 019-2022. inexigibilidade nº 6/2022-019. 
objeto: Prestação de serviços de engenharia sanitária para ser executado 
no departamento de vigilância em Saúde. contratada: Gabriela doce Silva 
coelho de Souza, cPf nº 031.122.452-02. fundamento legal: art. 25, 
inciso ii, c/c art. 13 inciso iii da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 
(doze) meses. Valor Global: R$ 58.440,00. Ratificação em: 04/07/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal.

Protocolo: 841319
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de terMo aditiVo 

espécie: 1º Termo aditivo dos contratos decorrentes do Pregão nº 043/2021 
- PMcP - PE - SrP. objeto dos contratos: contratação de Empresa Para 
aquisição de Medicamentos farmácia Básica, Similares Psicotrópicos, 
Para Manutençao no atendimento de Saúde de capitão Poço. contrato nº 
2022230305 contratante: fundo Municipal de Saúde; contratado: J E S 
fonseca comércio - Me, cNPJ nº 04.707.391/0001-30. o presente Termo 
aditivo objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de r$ 53.934,50 (cin-
quenta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) 
passando o valor do contrato ser r$ 707.665,50(setecentos e sete mil, 
seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) com vigência 
de 17 de agosto de 2022 até 23 de março de 2023 nos termos do art.65, 
inciso ii, alínea “d” da lei federal nº 8.666/93. contrato nº 2022230306. 
contratante: fundo Municipal de Saúde; contratado: altamed distribuido-
ra de Medicamentos ltda, cNPJ nº 21.581.445/0001-82. o presente Termo 
aditivo objetiva o reequilíbrio do valor do contrato de r$ 58.820,50 (cin-
quenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos) passando o 
valor do contrato ser r$ 1.182.031,00(um milhão, cento e oitenta e dois mil, 
trinta e um reais) com vigência de 17 de agosto de 2022 até 23 de março de 
2023 nos termos do art.65, inciso ii, alínea “d” da lei federal nº 8.666/93.

Protocolo: 841322
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo

a) espécie: Terceiro Termo aditivo do contrato N° 001/2021, referente ao 
processo licitatório (Tomada de preço 003/2020), firmado entre o Municí-
pio de conceição do araguaia - Pa e a empresa TaPaJoS - TErraPlENa-
GEM E PaViMENTaÇÃo lTda, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrito no 
cNPJ/Mf sob o nº 00.457.362/0001-06. b) objeto: Prorrogação do termo 
contratual referente à coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EfETUar rEcU-
PEraÇÃo da ESTrada ViciNal Na rEGiÃo da BradESco, ladEira do 
TaTUZÃo, alacilaNdia, cUrral dE PEdra, PEcoSa No MUNiciPio dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa, coNforME coNTraTo dE rEPaSSE Nº 
893541/2019/MaPa/caiXa e projeto básico em conformidade com edital 
e seus anexos. c) fundamento legal: lei nº 8.666/93. d) Vigência: o pre-
sente Termo aditivo tem como vigência de 16/08/2022 até 13/02/2023. e) 
signatários: pelo contratante o sr. Jair Lopes Martins e pela con-
tratada o sr. Veliaci costa ribeiro da silveira.

eXtrato de terMo aditiVo
a) espécie: Sexto Termo aditivo do contrato N° 015/2020, referente ao 
processo licitatório (Tomada de preço 004/2020), firmado entre o Muni-
cípio de conceição do araguaia - Pa e a empresa VirGiNia dUarTE lo-
PES NaSciMENTo EirEli, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrito no 
cNPJ/Mf sob o nº 12.109.281/0001-02. b) objeto: Prorrogação do termo 
contratual referente à coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo 
dE aGroiNdUSTria, coNforME o coNVÊNio Nº 002/2020/SEdaP, EM 
coNforMidadE coM coVENio 02/2020 - SEdaP e planilhas em anexo ao 
edital. c) fundamento legal: lei nº 8.666/93. d) Vigência: o presente Ter-
mo aditivo tem como vigência de 10/08/2022 até 07/11/2022. e) signa-
tários: pelo contratante o sr. Jair Lopes Martins e pela contratada 
a sra. Virginia duarte Lopes Nascimento.

Protocolo: 841324
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aVisos de HoMoLoGaÇÃo. P.e Nº 014/2022/srP 

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de combustí-
vel tipo Óleo diesel S-10, para abastecimento dos veículos pertencentes ao 
Transporte Escolar do Município de floresta do araguaia. Homologado em: 
17/08/2022, por danila Botelho dos Santos Martins, Secretária de Educa-
ção. Vencedor: comercial de combustiveis floresta ltda. Valor de r$373.500,00.
P.E Nº 015/2022. objeto: aquisição de óleo diesel comum, para atender 
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as necessidades da Secretaria Municipal de obras e Transportes na re-
cuperação de estradas vicinais, conforme Convênio nº 075/2022 firmado 
entre a SETraN e o Município de floresta do araguaia/Pa. Homologado 
em: 17/08/2022, por Majorri cerqueira da Silva aquino Santiago, Prefeita 
Municipal. Vencedor: comercial de combustiveis floresta ltda. Valor de 
r$824.000,00. divailton Moreira da silva - Presidente da cPL.

Protocolo: 841327
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 23/2022-PMGP: 31/08/2022 - Hora: 
09h00min registro de preço para eventual contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de lavagem de veículos (lava jato) per-
tencentes a frota de veículos da Prefeitura e fundos Municipais de Goiané-
sia do Pará. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no portal da 
transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural de licitações - TcM/
Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. ailton Ferreira craveiro - Pregoeiro.

Protocolo: 841328
eXtrato de coNtrato

PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 25/2022-PMGP 
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender a demanda da 
prefeitura e fundos do município de Goianésia do Pará. contratante: Prefei-
tura Municipal de Goianésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, 
contrato nº 20220276, valor r$ 179.312,80; Secretaria Municipal de Meio 
ambiente - SEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 20220277, 
valor r$ 46.800,80; Secretaria Municipal de assistência Social - SEMaS, 
cNPJ nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220278, valor r$ 58.103,60; 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, con-
trato nº 20220279, valor r$ 142.108,60; Secretaria Municipal de Edu-
cação - SEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20220280, 
valor r$ 46.701,80; contratada: f dE S oliVEira coMErcio dE PEcaS 
Para, cNPJ: 22.132.004/0001-66, valor r$ 955.083,00. coNTraTaN-
TE: PMGP, contrato nº 20220281, valor r$ 410.871,00; SEMMa, contra-
to nº 20220282, valor r$ 109.389,50; SEMaS, contrato nº 202202283, 
valor r$ 132.918,50; SMS, contrato nº 20220284, valor r$ 326.450,50; 
SEMEd, contrato nº 202202285, valor r$ 109.389,50; contratada: ME-
caNica VarGaS iNJEcao ElETroNica diESEl E GaSoliNa lTda, 
cNPJ: 24.639.876/0001-40, valor r$ 4.278.070,00. data de assinatura: 
16/08/2022. Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 841330
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ aÇU
eXtrato de coNtrato. coNcorrÊNcia Nº 002/2022 

objeto: contratação de contratação de Empresa Especializada na revita-
lização do Balneário Pau cheiroso no Município de igarapé-açu, referente 
ao convênio nº 237/2022 firmado Entre a Secretaria de Estado de de-
senvolvimento Urbano e obras Públicas - Sedop e o Município de igara-
pé-açu. contrato nº 242/2022: Prefeitura Municipal de igarapé-açu, cNPJ 
nº 05.149.117/0001-55e a empresa Aoki & Souza Engenharia Ltda, CNPJ 
nº 21.250.517/0001-09. Valor Global: r$ 4.003.568,21 (quatro milhões e 
três mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos). orde-
nador: Normando Menezes de souza.

Protocolo: 841331
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo - 
toMada de PreÇos Nº 2/2022-021-tP

o Município de iPiXUNa do ParÁ, através da(o) fUNdo dE MaNUT. E 
dES. da EdUcaÇÃo BáSica-fUNdEB por intermédio da comissão de li-
citação, torna público que fará realizar licitação na modalidade ToMada 
dE PrEÇoS, tipo menor preço, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria E coNSTrUÇÃo ciVil, oB-
JETiVaNdo a coNSTrUÇÃo dE EScola coM UMa Sala dE aUla coM 
aloJaMENTo E MUro - BacaBal (coEira), ZoNa rUral do MUNiciPio 
dE iPiXUNa do Pará, coNforME ProJETo BaSico, PlaNilHa orÇa-
MENTaria MEMorial dEScriTiVo E croNoGraMa fiSico-fiNaNcEiro. 
abertura: 05/09/2022, às 09h00. integra dos editais e informações dispo-
níveis na PMiP, sala da cPl sito na TV cristóvão colombo, s/n, centro, ipi-
xuna do Pará/Pa, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 12h00. 
E no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br

GLaUcia da coNceiÇÃo saNtaNa rodriGUes da siLVa
SEcrETária MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo - 
toMada de PreÇos Nº 2/2022-022-tP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ por intermédio da 
comissão de licitação, torna público que fará realizar licitação na modali-
dade ToMada dE PrEÇoS, tipo menor preço, para coNTraTaÇÃo dE PES-
Soa JUridica Para coNSTrUÇÃo da PraÇa do diSTriTo do caNaÃ, 
No MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará, EM coNforMidadE coM o coNVE-
Nio Nº256/2022 - SEdoP, ProJETo BaSico, PlaNilHa orÇaMENTaria, 
ESPEcificaÇÃo TÉcNica, croNoGraMa fiSico-fiNaNcEiro. abertura: 
05/09/2022, às 14h00. integra dos editais e informações disponíveis na 
PMiP, sala da cPl sito na TV cristóvão colombo, s/n, centro, ipixuna do 
Pará/Pa, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 12h00. E no 
site: www.ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira-PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 841333

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 

a comissão de Licitação do Município de irituia, através do(a) Prefei-
tura Municipal de Irituia, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) 
Sr(a) Marcos de lima Pinto, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato re-
sumido do processo de dispensa de licitação a seguir: objeto:recuperação 
Emergencial de 26.300,00m de Vicinal da Pa 253 à Salmista na Pa 253, no 
Municipio de irituia/Pa. contratada: E l S aguiar locações e construções 
Eireli, cNPJ: 38.502.382/0001-24. fundamento legal: art. 24, inciso iV, 
da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. declaração de dispensa 
de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) 
Marcos de Lima Pinto, Prefeito Municipal. Maryanne oliveira da sil-
va - Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 841336

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 044/2022-Pe

Processo adMiNistratiVo Nº 081/2022
objeto: aquisição de veículos para atendimento dos serviços da Secreta-
ria Municipal de Meio ambiente e Mineração do Município de itaituba-Pa. 
Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 30/08/2022, as 10:00 hora 
local. acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.
pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, localizada na 
rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-
Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 841340

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Modalidade: coNcorrÊNcia nº 006/2022-cP. objeto: contratação de 
empresa especializada para recuperação e complementação de 62,26 Km 
da estrada de Barreiras, no Município de itaituba/Pa. Vencedor: W. r. P. 
MarQUES EirEli, com o valor total de r$ 7.204.384,62. Homologada 
e adjudicada pelo Sr. ValMir cliMaco dE aGUiar na forma da lei nº 
8.666/93 e alterações vigentes. itaituba - Pa, 16 de agosto de 2022. 
cleane da silva santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 841341

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

 
aViso de LicitaÇÃo Fracassada

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-027 PMi
o Município de itUPiraNGa, por intermédio do Pregoeiro, torna público 
que a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, ob-
jetivando o: aQUiSiÇÃo dE caMiNHÃo caÇaMBa Para o MUNiciPio dE 
iTUPiraNGa, foi declarada fracaSSada na presente data (12/08/2022), 
em virtude do não atendimento aos requisitos de habilitação dos interessa-
dos. Nisto, este será rEaGENdado/rEPUBlicado para o dia 01/09/2022 
às 09:00 horas, com o objetivo de ampliar a divulgação acerca do objeto li-
citado. Mantém-se o Edital e seus anexos inalterados quando ao conteúdo, 
sendo apenas alterada a data de abertura (para a reagendada) no referido 
instrumento. iTUPiraNGa-Pa, 16 de agosto de 2022.
BrUNo Pereira saNtos Pregoeiro.

Protocolo: 841344
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aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-008-PMi

a Prefeitura Municipal de itupiranga, através da Secretaria Municipal de 
Educação, por intermédio da comissão Permanente de licitação, designados 
pela Portaria no 259/2022-GP, TorNa PÚBlico, para conhecimento dos in-
teressados que realizará a licitação Pública na Modalidade ToMada dE PrE-
ÇoS, tipo: MENor PrEÇo - critério de julgamento: MENor Valor GloBal, 
forMa dE EXEcUÇÃo iNdirETa, Por MEio dE EMPrEiTada GloBal, cujo 
objeto é: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE rEcUPEraÇÃo do GraMado E drENaGEM do caMPo 
do diSTriTo dE caJaZEiraS, aTraVÉS dE coNVÊNio (015/2022-SEEl) 
cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr - SEEl 
E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE iTUPiraNGa. abertura: 05/09/2022 às 
08h00. o Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.itupiranga.
pa.gov.br, no Portal do GEoBraS - TcM/Pa - cidadão - licitação - itupiranga 
- Prefeitura Municipal de itupiranga, bem como serão disponibilizados para 
cópia em cd-roM ou Pendrive (fornecidos pelo interessado), por meio 
de pessoa autorizada pela empresa licitante interessada, de segunda a 
sexta-feira das 08h às 12h, na Sala da comissão de licitação, localizada 
no endereço: avenida 14 de Julho, no 12 - centro, itupiranga - Pa, ou 
ainda mediante requerimento da licitante, através do e-mail: dpt.licitap-
mi@gmail.com. itupiranga, 17 de agosto de 2022. thiago Gonçalves da 
Mota - Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 841345
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos 02/2022-PMJ abertura: 02/09/2022, às 09:00 hs. 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 05 (ciNco) 
GalPÕES dESTiNadoS a GaraGEM Para VEicUloS da SEcrETaria MU-
NiciPal dE EdUcaÇÃo dE JacUNdá/Pa. Edital e anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no Mural Geo-obras TcM-Pa, Portal da Trans-
parência www.jacunda.pa.gov.br, e no departamento de licitações e con-
tratos da Prefeitura Municipal de Jacundá.

izaac scheidegger emerique
Presidente da comissão de licitação

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-036-Pe
abertura dia 31/08/2022, às 09:00 horas, no site:www.portaldecom-
praspublicas.com.br, tipo Menor Preço por item, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE iNSUMoS E EQUiPa-
MENTo Para foMENTo ÀS aÇÕES dE aSSiSTÊNcia aoS aGricUlTorES 
adEridoS ao ProGraMa TErriTÓrioS SUSTENTaVEiS No MUNiciPio 
dE JacUNda. o edital encontra-se a disposição na cPl no horário de expe-
diente, das 8:00hs às 12:00 horas, em dias úteis e no site http://jacunda.
pa.gov.br/portal-da-transparencia.

itoNir aParecido taVares
chefe do Poder Executivo

retiFicaÇÃo de PUBLicaÇÃo
Processo 9/2022-034-Pe Na publicação n.º 35076, pagina 119 de 
12/08/2022 no objeto Leia-se: registro de preço para futura e eventual 
aquisição de materiais de construção, ferragens, hidráulicos, equipamento 
de proteção individual (EPi), ferramentas e equipamentos elétricos, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura e servi-
ços Urbanos, vinculada a Prefeitura municipal de Jacundá-Pará.

Protocolo: 841349
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 078/2022-ceL/seVoP/PMM. origem: PrE-
GÃo PrESENcial SrP Nº 048/2022-cEl/SEVoP/PMM, Processo n° 
15.814/2022-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS ElETricaS, Para aTENdEr a SE-
crETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SE-
VoP, conforme Edital e seus anexos. adjudica e Homologado a empresa: 
MV coMl. dE PEÇaS Para aUTo E SErViÇoS, cNPJ: 07.712.240/0001-
68, vencedora dos lotes 03, 04, 06, 08 no valor total de r$ 160.309,04 
(cento e sessenta mil, trezentos e nove reais e quatro centavos), ca-
ValcaNTE & da SilVa coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS MEcaNicoS 
lTda. cNPJ: 41.740.295/0001-10, vencedora do lote 09, no valor de r$ 
129.300,00 (cento e vinte nove mil e trezentos reais), SalES E orTolaN 
diSTriBUidora dE PEÇaS lTda, cNPJ: 09.236.608/0001-94, vencedora 
dos lotes 01 e 02 no valor total de r$ 183.849,70 (cento e oitenta e três 
mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) VP8 PEÇaS E 
SErViÇoS lTda, cNPJ: 08.828.452/0001-78, vencedora dos lotes 05 e 
07, no valor total de r$ 218.700,00 (duzentos e dezoito mil e setecentos 
reais). Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Viação e obras Públi-
cas - Unidade Gestora da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas. 
Vigência: 12 meses. assinatura: 10.08.2022 - Fabio cardoso Moreira - 
secretário Municipal de Viação e obras Públicas.

Protocolo: 841361

aViso de reVoGaÇÃo
Processo nº 4.304/2022-PMM, toMada de PreÇos Nº 008/2022-
ceL/seVoP/PMM, cujo objeto consiste na coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa do Gra-
Mado E MUro do caMPo dE fUTEBol ParQUE SÃo JorGE, localiZado 
No Bairro NoVo PlaNalTo, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. o Secretário 
Municipal de obras, no uso de suas atribuições legais, em conformidade 
com o art. 49, caput, da lei nº 8.666/93, por interesse da administração, 
resolve: revogar em todos os seus termos o Processo nº 4.304/2022-PMM, 
ToMada dE PrEÇoS Nº 008/2022-cEl/SEVoP/PMM. Marabá/Pa, 12 de 
agosto de 2022. Fabio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 841362

retiFicaÇÃo do coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 268/2022-FMs/PMM 

Na publicação n° 35.066 do dia 03/08/2022 na página n° 122, Processo 
administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrô-
nico (SrP) Nº 134/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição parcelada 
de medicamentos farmácia básica e medicamentos controlados, para atendi-
mento das unidades básicas de saúde e hospitais do município de Marabá-Pá. 
Empresa: clM farMa coMErcio E diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
lTda, inscrita no cNPJ sob n°40.274.237/0001-85 Valor: r$ 537.822,39 
(Quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e nove 
centavos). dotação orçamentaria: 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 01 de agosto de 2022. lUciaNo loPES 
diaS - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa. onde se lê: Valor: r$ 
538.542,39 (Quinhentos e trinta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais 
e trinta e nove centavos). Leia - se: Valor: r$ 537.822,39 (Quinhentos e trinta 
e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos). atencio-
samente, José Geraldo de Brito - diretor Financeiro sMs.

Protocolo: 841363

eXtratos de terMos de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao coNVite Nº 005/2022-ceL/
seVoP/PMM, Processo n° 11.744/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo da oBra dE drENa-
GEM Na aVENida VP 08 - folHa 32 - NÚclEo NoVa MaraBá (MaraBá 
- Pa), conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa 
coNSTrUTora VlM lTda, cNPJ: 09.269.899/0001-17, vencedora com o 
Valor ToTal: r$ 309.857,29. assinatura: em 17/08/2022, secretário 
Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 038/2022-
ceL/PMM, Processo n° 15.987/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNS-
TrUÇÃo do ParQUE aMBiENTal VaVaZÃo, Na aVENida aNTÔNio VilHE-
Na, Nº 28, Bairro iNdEPENdÊNcia, NUclEo cidadE NoVa, MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a 
empresa: c f S loPES SErViÇoS EirEli, cNPJ: 29.527.610/0001-20, ven-
cedora com o valor: r$ 1.541.562,34. assinatura: em 17/08/2022, Secretário 
Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 841364

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº 352-2022/cPL, Beneficiário -  ELETRO-
forTE - coMErcio E iNcorPoraÇÕES EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
09.271.706/0001-62, vencedora dos itens: 01, 02, 03 perfazendo o valor 
total de r$ 153.750,00 (cento e cinquenta e três mil e setecentos e cin-
quenta reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 353-2022/CPL, Beneficiário 
-  M r coSTa coNSTrUTora, SErViÇoS E locaÇÕES EirEli inscrita no 
cNPJ sob nº 04.420.090/0001-20, vencedora dos item: 04, 05, 06, 07 
perfazendo o valor total de r$ 263.500,00 (duzentos e sessenta e três mil 
e quinhentos reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 354-2022/cPl, Bene-
ficiário - IBIZA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI inscri-
ta no cNPJ sob nº 18.559.714/0002-80, vencedora dos itens: 08, 09, 10, 
11 perfazendo o valor total de r$ 88.360,00 (oitenta e oito mil e trezentos 
e sessenta reais). Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriun-
da do PrEGÃo PrESENcial (SrP) nº 068-2022-cPl/PMM. Processo licita-
tório nº 15.351/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS TiPo calcário, adUBo E fErTiliZaNTES Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTU-
ra. Marabá 16/08/2022 - Jose Nilton de Medeiros - secretaria Munici-
pal de administração - seMad - Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 841365

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL srP Nº 
048/2022-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 15.814/2022-PMM -cEl/SEVoP/
PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS 
ElETricaS, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS 
PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP, conforme Edital e seus anexos. adjudica 
e Homologado a empresa: MV coMl. dE PEÇaS Para aUTo E SErViÇoS, 
cNPJ: 07.712.240/0001-68, vencedora dos lotes 03, 04, 06, 08 no valor total 
de r$ 160.309,04 (cento e sessenta mil, trezentos e nove reais e quatro cen-
tavos), caValcaNTE & da SilVa coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS MEca-
NicoS lTda. cNPJ: 41.740.295/0001-10, vencedora do lote 09, no valor de 
r$ 129.300,00 (cento e vinte nove mil e trezentos reais), SalES E orTolaN 
diSTriBUidora dE PEÇaS lTda, cNPJ: 09.236.608/0001-94, vencedora dos 
lotes 01 e 02 no valor total de r$ 183.849,70 (cento e oitenta e três mil, 
oitocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) VP8 PEÇaS E SErVi-
ÇoS lTda, cNPJ: 08.828.452/0001-78, vencedora dos lotes 05 e 07, no valor 
total de r$ 218.700,00 (duzentos e dezoito mil e setecentos reais)  Pelo que 
ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado final. Marabá - Pa, 09.08.2022, Fabio 
cardoso Moreira - secretário Municipal de Viação e obras Públicas.

Protocolo: 841356
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eXtrato de terMo aditiVo Nº 010/2022 - ssaM
3° terMo aditiVo ao contrato administrativo Nº 047/2019-ssaM, 
que celebraram o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBa 
(SSaM) e a Sra. ElSaliNa Maria BiaNcHiNi, portadora da cédula de 
identidade nº 2769073 Pc/Pa inscrita no cadastro de pessoas físicas do Mi-
nistério da fazenda sob nº 815.141.159-72. o Presente TErMo adiTiVo tem 
por objeto realizar a ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia do contrato 
nº047/2019-SSaM de acordo com previsão constante no art. 51, da lei nº 
8.245/91. fica prorrogado o prazo por mais 12 (doze) meses, estendendo-se 
até 06/08/2023. o valor do aluguel mensal é de r$11.200,00 (onze mil e 
duzentos reais), ressalvadas as condições de reajuste previstas na cláusula 
Nona do contrato nº047/2019-SSaM gerando o valor global desse termo adi-
tivo r$134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais). Marabá 
Pa, 05 de agosto de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 841353

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 070-2022-cPL/PMM. Processo Licitató-
rio nº 16.059/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇo 
dE forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES ProNTaS do TiPo “MarMiTEX”, “laN-
cHE” E “cafÉ da MaNHÃ” dESTiNadoS aoS SErVidorES do SErViÇo 
dE aTENdiMENTo MÓVEl dE UrGÊNcia - SaMU 192 - dE MaraBá. UaSG: 
927495 onde sagrou vencedora a empresa: SaBor do cHEff coMErcio dE 
aliMENToS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 26.773.597/0001-09, vencedora 
dos itens: 01, 02, 03 perfazendo o valor total de r$ 491.123,28 (Quatrocen-
tos e noventa e um mil cento e vinte e três reais e vinte e oito centavos), pelo 
que HoMoloGo o resultado. Marabá 17/08/2022 - Luciano Lopes dias - 
secretaria Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 841369

secretaria MUNiciPaL de assisteNcia sociaL
eXtrato ao coNtrato Nº 417/2022/seasP, Processo nº 18.703/2022-
PMM, autuado na modalidade dispensa de licitação N° 024/2022, objeto: 
locaÇÃo dE iMÓVEl dESTiNado ao fUNcioNaMENTo do coNSElHo 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. Locador: Sr. Tales Abussafi Mi-
randa Mutran, inscrito no cPf nº 021.524.542-35; Valor r$ 42.000,00 
(quarenta e dois mil reais), assinatura: 09/08/2022 Vigência: 09/08/2023, 
Nadjalúcia oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 841371

secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL-seasP
eXtrato ao coNtrato Nº 418/2022-seasP, Processo adminis-
trativo nº 10.339/2022-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrô-
nico (SrP) Nº 056/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Pre-
ços nº 319/2022-cPl, objeto: prestação de serviços de desinsetização, 
desratização, descupinização, controle de pragas e serviços de limpeza e 
desinfecção de reservatório de água, para atender a Secretaria Munici-
pal de assistência Social, Proteção e assuntos comunitários - SEaSPac e 
os Programas e Projetos Vinculados a esta Secretaria. Empresa: aSTral 
SaUdE aMBiENTal lTda, inscrita no cNPJ sob no 18.274.814/0001-80, 
Valor: r$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), assinatura 
16/08/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, secretá-
ria Municipal de assistência social.
eXtrato ao coNtrato Nº 419/2022-seasP, Processo administra-
tivo nº 10.339/2022-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico 
(SrP) Nº 056/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços nº 
320/2022-cPl, objeto: prestação de serviços de desinsetização, desra-
tização, descupinização, controle de pragas e serviços de limpeza e de-
sinfecção de reservatório de água, para atender a Secretaria Municipal 
de assistência Social, Proteção e assuntos comunitários - SEaSPac e os 
Programas e Projetos Vinculados a esta Secretaria. Empresa: dET MaX 
SErVicoS aMBiENTaiS E coNTrolE dE PraGaS EirEli, inscrita no cNPJ 
sob no 30.799.967/0001-46, Valor: r$ 9.950,00 (nove mil novecentos e 
cinquenta reais), assinatura 16/08/2022. Vigência: 31/12/2022. Nadjalú-
cia oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 841372

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 084/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 19.799/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 31/08/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTÉrial MÉdico HoSPiTalar Para aTENdEr o fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá/Pa. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no 
site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - 
edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 
04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 16/08/2022. ra-
PHaeL cota dias - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 841366
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
resULtado de JULGaMeNto 

toMada de PreÇos Nº 001.2022.PMM.sesaU 
a Prefeitura Municipal de Mocajuba, através da Secretaria Munici-
pal de Saúde, torna público aos interessados que os recursos inter-
postos pelas empresas: oásis construção & Serviços ltda, cNPJ nº 
10.845.643/0001-90 e inove construções, comércio e Serviços Eireli, 

cNPJ nº 17.192.555/0001-85 na fase de Habilitação, foram julgados iM-
ProcEdENTES pelo departamento técnico e contábil; e a nível hierárquico, 
o Secretário Municipal de Saúde ratificou o julgamento, com a consequente 
manutenção da inabilitação da empresa oásis construção & Serviços ltda 
e Habilitação da empresa c. a da Silva costa e cia, em consonância com os 
pareceres e nos termos do art. 109 da lei nº 8.666/93, cujas informações 
constituem parte integrante dos autos do ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
Nº 2022/04.18.001-SESAU/PMM. Pelo exposto, fica designada a data de 
25/08/2022, às 11h00 Horas, para a realização da Sessão Pública de aber-
tura do Envelope “Proposta financeira” da empresa habilitada, na Sala da 
divisão de licitação, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, situada à 
rua Siqueira Mendes, nº 45, centro, Município de Mocajuba/Pará. Wilson 
Moraes Nunes - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 841374
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 002/2022-seMiNF 
Processo administrativo nº 073/2022-PMMc. objeto: aquisição de 
Uma retroescavadeira para atender a Secretaria Municipal de infraestrutura 
do Município de Mojuí dos campos. disponibilidade do Edital 18/08/2022 no 
endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
com.br. início da entrega de propostas: 18/08/2022. abertura das propostas: 
01/09/2022 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. ro-
sani Patrícia castro oliveira - Pregoeira Municipal/decreto 04/2022.

Protocolo: 841373

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVa esPeraNÇa do PiriÁ
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Nova esperança do Piriá/Pa, torna pública 
a realização do Pregão Eletrônico nº 025/2022, cujo objeto é aquisição de 
combustível tipo diesel S10, para recuperação de 95,60 Km de Estradas 
Vicinais entre as Vilas água Preta, Baixa da Égua, água Branca, formosa 
e Manoel Goiano, convênio 165/2022 SETraN/PMNEP. data da abertura: 
30/08/2022. Hora: 09h:00min. Edital disponível: no Mural de licitações do 
TcM/Pa. alcineia do socorro carmo dos santos. Prefeita Municipal.

aViso de LicitaÇÃo deserta. 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022 

a Prefeitura Municipal de Nova esperança do Piriá/Pa, torna público 
para conhecimento dos interessados, que foi declarada dESErTo o item da 
licitação nº 021/2022, objetivando aquisição de combustível tipo diesel S10, 
para recuperação de 95,60 Km de Estradas Vicinais entre as Vilas água Preta, 
Baixa da Égua, água Branca, formosa e Manoel Goiano, convênio 165/2022 
SETraN/PMNEP. ednilton da Fonseca e silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 841377

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
retiFicaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa, torna público a Retifi-
cação da publicação do aviso de licitação da concorrência nº 001/2022, 
circulado no doE/Pa nº 35.076, página 121, em 12 de agosto de 2022: 
oNde se LÊ: data de abertura: 29/09/2022. Leia-se: data de abertura: 
03/10/2022. eliane tomás dos santos - Pres. da cPL.

Protocolo: 841378

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de ratiFicaÇÃo 

o Município de ourém, estado do Pará, torna público que ratificou no 
dia 28 de julho de 2022, o processo licitatório de dispensa de licitação nº 
003/2022 cPl/PMo. objeto: contratação de empresa para locação emer-
gencial de veículos do tipo, 01(um) caminhão Toco - coletor/compactador, 
01(Um) Caminhão Truck Com Poliguindaste Duplo e 10(dez) Caçambas 
Estacionarias de 4M³, com objetivo de suprir as necessidades da Secreta-
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ria Municipal de infraestrutura e Serviços Urbanos, em favor da empresa 
ourém Serviços comércio E Transportes ltda, cNPJ n° 15.913.450/0001-
42, no valor global de r$ 282.000,00(duzentos e oitenta e dois mil reais).
EXTraTo dE coNTraTo. coNTraTo Nº 2022-2907-002cPl/PMo, vincu-
lado ao Processo de dispensa de licitação nº 003/2022 cPl/PMo. ob-
jeto: contratação de empresa para locação emergencial de veículos do 
tipo, 01(um) caminhão Toco - coletor/compactador, 01(Um) caminhão 
Truck Com Poliguindaste Duplo e 10(Dez) Caçambas Estacionarias de 4M³, 
com objetivo de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de infra-
estrutura e Serviços Urbanos, contratante: Prefeitura Municipal de ou-
rém, contratado(a): ourém Serviços comércio e Transportes ltda, cNPJ n° 
15.913.450/0001-42. Valor do contrato: r$ 282.000,00 (duzentos e oiten-
ta e dois mil reais); celebrado entre as partes em29/07/2022. o presente 
contrato terá vigência de 180(cento e oitenta) dias, contados apartir da 
sua assinatura. Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 841380

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 023/2022-FMs
o Secretário Municipal de Saúde de Pacajá Exmo. Sr. BrUNo daNGlarES araÚ-
Jo SoUZa, no uso de suas atribuições legais e considerando razões de interesse 
público, decide adiar, o processo PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 023/2022-fMS.
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em centrais de ar, para atender as deman-
das do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa, que ocorreria no dia 16 de 
agosto 2022, às 09h00Min, Motivado pela necessidade de alteração do Edital.
Nova data de abertura dia 31 de agosto de 2022 as 09horas
EdiTal E aNEXoS: nos sites https://portal.licitanet.com.br e https://paca-
ja.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/
local da SESSÃo: no site (https://portal.licitanet.com.br)

Pacajá/Pa, 12 de agosto de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira

Protocolo: 841382

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220415
oriGeM: arP 11 - PreGÃo Nº Pe  013/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: GoiaS coMErcio dE ProdUToS farMacEUTicoS 
EirEli - EPP
cNPJ: 10.495.738/0001-20
oBJETo.......: aquisição de insumos e material técnico hospitalar, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 278.311,00 (duzentos e setenta e oito mil, trezen-
tos e onze reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.071 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 16 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 841383

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220423
oriGeM: arP 11 - PreGÃo Nº Pe  013/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: GoiaS coMErcio dE ProdUToS farMacEUTicoS 
EirEli - EPP
cNPJ: 10.495.738/0001-20
oBJETo.......: aquisição de insumos e material técnico hospitalar, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 127.391,50 (cento e vinte e sete mil, trezentos e 
noventa e um reais e cinquenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.083 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 16 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 841384

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220432
oriGeM: arP 11 - PreGÃo Nº Pe  013/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: MEdcoM SaUdE dENTalMEdica coMErcio E diS-
TriBUidora dE MEdica
cNPJ: 37.730.050/0001-34
oBJETo.......: aquisição de insumos e material técnico hospitalar, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 124.875,60 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos 
e setenta e cinco reais e sessenta centavos).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2022 atividade, 2.083, 2.071 clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 16 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 841385

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
eXtrato de a.r.P Nº 015/2022

ata de reGistro de PreÇos Nº 015/2022
oriGeM PreGÃo eLetroNico 021/2022

oBJeto: a presente ata tem por objeto registro de preço visando a futura 
e eventual contratação de empresa para prestação de serviços em coffee 
breaks, coquetéis, lanches prontos e itens para preparação de lanches que 
serão servidos em eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Pacajá, 
Secretarias e fundos EMPrESaS VENcEdora:
01- a araUJo MorEira EirEli; c.N.P.J. nº 30.276.432/0001-90 Valor 
contratado: r$ 598.056,70 (Quinhentos e noventa e oito mil e cinquenta e 
seis reais e setenta centavos).
Pacajá/Pa, 16 de agosto 2022.

aNdre rios de reZeNde-Prefeito Municipal

Protocolo: 841386

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Pacajá, torna público para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na modalidade ToMada dE PrEÇo Nº TP 
009/2022-fME. objeto: contratação de empresa especializada para exe-
cução de serviços de engenharia obras de reforma e ampliação da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Cecilia Meirelles, vila Arataú, a 20km 
da sede do município de Pacajá/PA, conforme especificações apresentadas 
junto aos Projetos Básico/Executivo. abertura: 05/09/2022, às 08h00Min, 
na sede da Secretaria Municipal de Educação - localizada na av. João Mi-
randa dos Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, na Sala do Setor de licitação. 
o inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelo site 
do portal da transparência do município https://pacaja.pa.gov.br na aba 
direita: Editais e contratos de liciTaÇÕES e pelo mural do TcM/Pa- GEo 
oBraS http://geoobras.tcm.pa.gov.br. Pacajá/Pa, 11 de julho de 2022. 
Mark Jonny santos silva, secretário Municipal de educação.

Protocolo: 841387

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico n°  9/2022-00057  

Para sisteMa de reGistro de PreÇos - coM cota reserVada 
Para Mes e ePPs. objeto: aquisição de materiais de consumo para ma-
nutenção dos bens imóveis utilizados pelas Secretarias Municipais. data 
de abertura: 01/09/2022 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: 18/08/2022. Jorge Pascoa da 
silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 841388

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo n.º 020.2022 Modalidade: concorrência n.º 001/2022PMPd 
objeto da Licitação: coNcESSÃo da Prestação do Serviço Público de 
abastecimento de água e Esgotamento Sanitário no Perímetro Urbano e 
rural (Povoados Boa Sorte e Marajoara) do Município de Pau d’arco - Pa, 
composto pelo projeto, construção, melhorias, ampliação, revisão, opera-
ção e manutenção das unidades integrantes do sistema físico, operacional 
e gerencial de produção e distribuição de água, coleta, afastamento, tra-
tamento e disposição final de esgoto sanitário, incluindo a cobrança direta 
aos usuários dos serviços, abrangendo ainda estudos técnicos, aquisição 
de equipamentos e o atendimento aos usuários, bem como a prestação de 
serviços complementares, pelo prazo de 30 (trinta) anos. ciente dos Pro-
cedimentos adotados pela comissão Especial de licitação. obedecendo ao 
disposto da lei federal n.º 8.666 de 21 junho de 1.993 e suas alterações 
posteriores. HoMoloGo o mesmo declarando como vencedora da Presente 
licitação a empresa SaNNorTE SaNEaMENTo aMBiENTal EirEli, inscrita 
no cNPJ. Sob o n.º 32.888.004/0001-44, com o Valor estimado das pro-
jeções de receita ao longo do período de concessão de r$ 97.025.950,88 
(Noventa e sete milhões, vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta reais e 
oitenta e oito centavos).
Encaminhe-se aos setores envolvidos para as providências de praxe.

Pau d´arco - Pa em 16 de agosto de 2022.
FredsoN Pereira da siLVa

Prefeito Municipal
Protocolo: 841389
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº 20220158, coNcorrÊNcia Nº 3/2022-002
coNTraTaNTE: SEc. MUl. dE EdUcaÇÃo, cUlTUra, dESPorTo E laZEr 
coNTraTado: HS GalVÃo coNSTrUTUra EirEli EPP oBJETo: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo dE oBraS dE EN-
GENHaria ciVil Para rEforMa da EScola dE ENSiNo fUNdaMENTal 
E MÉdio alicE SilVEira liMa, ZoNa UrBaNa, dESTE MUNiciPio. Va-
lor ToTal: r$ 3.577.878,18 (três milhões, quinhentos e setenta e sete 
mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) ProGraMa dE 
TRABALHO: Exercício 2022 Projeto 1212.123610010.1.035, Classificação 
econômica 4.4.90.51.00 obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99 
ViGÊNcia: 16 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022. daTa da 
aSSiNaTUra 16 de agosto de 2022.

LaaNe Barros LUceNa FerNaNdes
Prefeita

Protocolo: 841390

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Pelo presente termo, a comissão de licitação do Município de PiÇarra, 
através da SEc. MUl. dE EdUcaÇÃo, cUlTUra, dESPorTo E laZEr torna 
público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas 
de que trata o processo licitatório nº 3/2022-002  que teve como objetivo 
a seleção da melhor proposta para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada Na EXEcUÇÃo dE oBraS dE ENGENHaria ciVil  Para rEforMa 
da EScola dE ENSiNo fUNdaMENTal E MÉdio alicE SilVEira liMa,  
ZoNa UrBaNa, dESTE  MUNiciPio. foi em toda sua tramitação atendi-
da a legislação pertinente. desse modo,  satisfazendo à lei e ao mérito, 
HoMoloGo o processo licitatório nº 3/2022-002 e adJUdico à propo-
nente HS GalVÃo coNSTrUTUra EirEli EPP, com o valor total de r$ 
3.577.878,18(Três Milhões, Quinhentos e Setenta e Sete Mil, oitocentos e 
Setenta e oito reais e dezoito centavos)., vencedora desse certame nos 
termos da ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto.

LaaNe Barros LUceNa FerNaNdes
PrEfEiTa

Protocolo: 841391

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
toMada de PreÇo Nº 007/2022 

a comissão Permanente de Licitação do Município de Placas - Pará, 
torna público que conforme processo administrativo 075/2022, referente a 
ToMada dE PrEÇo Nº 007/2022, e nos termos da legislação vigente, foi 
homologado seu resultado no dia 16/08/2022, pela Prefeita Municipal leila 
raquel Possimoser, tendo como objeto construção de arquibancada, alam-
brado e iluminação do Estádio Municipal de Placas/Pa homologada para 
a empresa: E c G lima Eireli cNPJ 38.235.887/0001-70. Valor Total: r$ 
751.240,36 (setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta reais e 
trinta e seis centavos). Leila raquel Possimoser - Prefeita.

Protocolo: 841392

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022 - 
Proc. adMiNistratiVo 02707012/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que 
realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, 
registro de preço objetivando a futura e eventual aquisição de Material 
de construção, Elétrico, Hidráulico e ferramentas, destinados a suprir as 
necessidades básicas das Secretarias e fundos Municipais vinculados a 
Prefeitura Municipal de Portel/Pa. abertura: 30/08/2022, às 08:30hs. a 
retirada do edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de lici-
tações/TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.
portel.pa.gov.br). informações: E-mail: licitaportel2021@gmail.com.

MaYcoN serrÃo MartiNs
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 841393

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA

.

aViso de LicitaÇÕes
ModaLidade: toMada de PreÇos N. º 008/2022 

Processo Licitatório n.º 052/2022-000008. TiPo: Menor Preço Global 
OBJETO: “Pavimentação em blokret sextavado em ruas e avenidas da sede 
do município, incluindo sarjeta e meio fio nas ruas 41, 45, 17, 19 e na tra-
vessa cruz e souza, no município de rio maria, neste estado”. PraZo Para 
ENTrEGa e aBErTUra doS ENVEloPES: dia 02 de setembro de 2022 às 
11h10m. rEGiMENTo: lei federal n. º 8.666/93 de 21 de julho de 1993 
com as alterações da lei n. º 8.883/94, e demais alterações posteriores 
e lei complementar n. º 123/2006. iNforMaÇÕES: o Edital completo e 
esclarecimentos poderão ser obtidos junto a cPl, das 08h00m às 12h00m, 
nos dias úteis. Endereço da Prefeitura: av. rio Maria, 660, centro, cEP: 
68.530-000, rio Maria - Pa. fone (94) 99165-0735. rio Maria - Pa. Mar-
co rolim - Presidente da c.P.L.

Protocolo: 841394

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 001.150822-iN/seMtras 
origem: inexigibilidade nº 003/2022in. contratante: Secretaria Municipal 
de Trabalho e assistência Social - Semtras. contratado: rasera & furtado 
advogados associados, inscrito no cnpj nº 41.459.081/0001-70. objeto: 
contratação de Pessoa Juridica com Notória Especialização, Para Prestar 
Serviço Técnicos Especializado na área de regulariedade de contas Públi-
cas e acessória na Gestão Jurídica dos atos Públicos Para Secretaria Muni-
cipal de Trabalho e assistencia Social - Semtras. Valor: r$ 11.500,00 (onze 
mil e quinhentos reais) mensais, totalizando r$ 138.000,00 (cento e trinta 
e oito mil), sobre os Valores do Efetivo recebimento dos Pretendidos Pelo 
contrato. Exercício: 2022 - Secretaria Municipal de Trabalho e assistência 
Social- Semtras. dotação orçamentaria: 08.122.0003.2.083 - Manuten-
ção do Fundo Municipal de Assistência Social - Classificação Econômica: 
3.3.90.35.00- Serviço de consultoria. fonte: 15000000. Vigência: 15 de 
agosto de 2022 a 15 de agosto de 2023. data da assinatura: 15 de agosto 
de 2022. aluizio r. costa Pires - Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 841395

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
eXtrato de reGistro de PreÇo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o ex-
trato da ata de registro de Preço 023/2022, oriunda do Pregão eletrônico 
nº 029/2022, para registro de Preço Para futura e eventual contratação de 
Serviços de realização de levantamento de Saúde de atenção Básica com 
aplicação de Testes rápidos e inquérito epidemiológico, Visando a identi-
ficação e Ocorrência de doenças Constantes do Guia Nacional de Vigilância 
epidemiológica Para Prevenção, controle e Planejamento de ações, objeti-
vando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa 
Maria do Pará. Vencedora: Heal institute ltda, cNPJ: nº 46.536.577/0001-
13. Valor r$ 2.562.750,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e dois mil 
setecentos e cinquenta reais). Vigência: 17/08/2022 a 17/08/2023. alcir 
costa da silva - Prefeito Municipal de santa Maria do Pará

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022 

objeto: registro de Preço Para futura e eventual contratação de Ser-
viços de realização de levantamento de Saúde de atenção Básica com 
aplicação de Testes rápidos e inquérito epidemiológico, Visando a iden-
tificação e Ocorrência de doenças Constantes do Guia Nacional de Vigi-
lância epidemiológica Para Prevenção, controle e Planejamento de ações, 
objetivando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Santa Maria do Pará. Empresa Homologada: Heal institute ltda, cNPJ: nº 
46.536.577/0001-13. Valor r$ 2.562.750,00(dois milhões quinhentos e 
sessenta e dois mil setecentos e cinquenta reais). alcir costa da silva. 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 841396
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo - rePUBLicada
Processo LicitatÓrio N°061/2022

PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2022/PMsa
objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de Engenharia com fornecimento de modelo digital de terreno (curvas de 
Nível), MdT, MdS, nuvem de pontos e ortofoto georreferrenciada (ima-
gem aérea com coordenadas). obtida por drone rTK de alta precisão, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Terras e Tributos do 
Município de Santana do araguaia - Pá.
Nova data de abertura no dia 31/08/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, 
cpl@pmsaaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 
às 12:00 horas. eduardo alves conti-Prefeito Municipal.

Protocolo: 841401

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

aViso de aLteraÇÃo aBertUra 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022-seMiNFra.

objeto: aquisição de material para pavimentação - Pó de Brita, Brita 01, 
Brita (3/8), Brita 4 (rachão), para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de infraestrutura. Edital: http://www.portaldecompraspublicas.
com.br. com abertura das propostas marcada para: 25 de agosto de 2022. 
Horário: 09:00 h. no site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
fica alterada para: 29 de agosto 2022 às 09h00. informações gerais: o 
edital está disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br.

Santarém (Pa), 18 de agosto de 2022.
aNa FLÁVia LoPes Ferreira
Pregoeira Municipal/SEMiNfra

Protocolo: 841397

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 045/2022/NLcc/seMiNFra
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - 
Pa, decreto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posterio-
res. resolve: arT. 1º - fica revogada a PorTaria Nº 020/2022/Nlcc/SE-
MINFRA, que designa como fiscal de contrato para contratação de empre-
sa especializada para fornecimento de tijolo cerâmico de 6 furos 0,90x0, 
14x0,24 cm para atender as necessidades da SEMiNfra, o Sr. lucas Quei-
roz reis, Técnico em Engenharia, decreto nº 104/2021 - GaP/PMS. arT. 
2º - Passa a ser o fiscal de contrato, o Sr. Elvis Portela de aguiar, assessor 
Técnico de Engenharia ii, decreto nº 103/2021-GaP/PMS, lotado nesta 
Secretaria Municipal de infraestrutura. arT. 3º - fica designado para o pre-
sente Contrato como fiscal substituto Sr. lucas Queiroz reis, Técnico em 
Engenharia, decreto nº 104/2021 - GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Mu-
nicipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 4º - Esta Portaria produz efeito 
na data de sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. 
rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.

Santarém, 16 de agosto de 2022.
daNieL GUiMarÃes siMÕes

Secretário Municipal de infraestrutura
Protocolo: 841398

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 046/2022/NLcc/seMiNFra
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém 
- Pa, decreto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posterio-
res. resolve: arT. 1º - fica revogada a Portaria nº 019/2022/Nlcc/SE-
MINFRA, que designa como fiscal de contrato para contratação de empresa 
especializada para a aquisição de tubos de concreto e bloco de concreto 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura 
- SEMiNfra, o Sr. lucas Queiroz reis, Técnico em Engenharia, decreto 
nº 104/2021 - GaP/PMS. arT. 2º - Passa a ser o fiscal de contrato, o 
Sr. Elvis Portela de aguiar, assessor Técnico de Engenharia ii, decreto nº 
103/2021-GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura. 
ART. 3º - Fica designado para o presente Contrato como fiscal substituto Sr. 

lucas Queiroz reis, Técnico em Engenharia, decreto nº 104/2021 - GaP/
PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 
4º - Esta Portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada as 
demais disposições em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE 
ciÊNcia E cUMPra-SE.

Santarém, 16 de agosto de 2022.
daNieL GUiMarÃes siMÕes

Secretário Municipal de infraestrutura
Protocolo: 841399

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 088/2022

a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaB/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear os servidoresabaixo designadoscomo fiscais dos contratos 
cujo objeto seja aquisição de Gêneros alimentícios da Secretaria Muni-
cipal de Saúde. fiscais para gêneros alimentíciosdo setor de engenharia 
- Titular: Ítalo Peterson ribeiro Paiva - Matrícula 89188, cPf sob o n° 
028.709.202-02 e rG n° 7385058 - SSP/Pa, Servidor da SEMSa. Suplente: 
Jédson Silva Monteles - Matrícula 89805, cPf sob o n° 897.269.602-15 e 
rG n° 4820282 - SSP/Pa, Servidor da SEMSa. fiscais para gêneros ali-
mentíciosdos setores assessoria de rios e assessoria de Planalto - Titular: 
Paula de Melo Piedade - Matrícula 06143, cPf: 195.215.372-72 e rG Nº 
3128018 - SSP/Pa, Servidor da SEMSa, Suplente: Maria Juraci Mendonca 
de Moraes - Matrícula: 83695, cPf: 357.508.802-06 e rG: 3568530 SSP/
Pa. auxiliar administrativo da SEMSa. fiscais para gêneros alimentícios 
setor dT EPS - Titular: Karen lima Silva Bentes - Matrícula 89042, cPf: 
008.227.852-00 e rG 6600909 - SSP/Pa, Servidora da SEMSa, Suplente: 
Maria Juliete alcantara  Silva - Matrícula: 89051, cPf: 011.556.092-04 e 
rG: 6537367 SSP/Pa. Servidora da SEMSa. fiscal paragêneros alimentí-
cios dossetores Mac - Titular: Manoel castro Soares - Matrícula 89485, 
cPf: 011.556.092-04 e rG Nº 6537367- SSP/Pa, Servidor da SEMSa, de-
signada pelos órgãos solicitantes, observando-se as disposições contidas 
no artigo 67 e parágrafos da lei 8.666/93.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da datade 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, 17 de agosto de 2022. Vânia Maria azevedo 
Portela - secretaria de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 841400
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
errata

Prefeitura informa que no dia 16 de agosto de 2022 na Edição 35.078, 
na pag. 110 e 111, por equivoco foram digitados alguns dados incorretos.
onde se Lê: aBErTUra: 25/08/2022 ÀS 10:00H
Leia-se: aBErTUra: 29/08/2022 ÀS 10:00H

Protocolo: 841402
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNiciPio de sÃo doMiNGos do araGUaia
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de HoMoLoGaÇÃo
Pregão eletrônico nº 9/2022-27/PMsda

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
elétricos leves, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
obras do Município de São domingos do araguaia. Vencedor(s): J a Ma-
teriais Elétricos lTda lTda, cNPJ nº 39.671.564/0001-91, Valor Total r$ 
425.754,60 (quatrocentos e vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e 
quatro reais e sessenta centavos), J c P Prado comercio EirEli ME, cNPJ 
nº 21.254.778/0001-05, valor total r$ 72.766,80 (setenta e dois mil sete-
centos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), Sodufrio refrigeração e 
Elétrica, cNPJ nº 45.176.475/0001-71, valor r$ 9.650,55 (nove mil seis-
centos e cinquenta reais e cinquenta e  cinco centavos). Elizane Soares da 
Silva Homologador. São domingos do araguaia - Pa, 10 de agosto de 2022.

eLiZaNe soares da siLVa
ordenadora de despesa

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do araGUaia
eXtrato ata reGistro de PreÇos

ata registro de Preços Nº 20220175, Pregão Eletrônico nº 9/2022-27/
PMSda, objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
materiais elétricos leves, para atender as necessidades da Secretaria Muni-
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cipal de obras do Município de São domingos do araguaia. Vencedor(s): J 
a Materiais Elétricos lTda lTda, cNPJ nº 39.671.564/0001-91, Valor Total 
r$ 425.754,60 (quatrocentos e vinte e cinco mil setecentos e cinquenta 
e quatro reais e sessenta centavos), J c P Prado comercio EirEli ME, 
cNPJ nº 21.254.778/0001-05, valor total r$ 72.766,80 (setenta e dois mil 
setecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), Sodufrio refrige-
ração e Elétrica, cNPJ nº 45.176.475/0001-71, valor r$ 9.650,55 (nove 
mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e  cinco centavos). Vigência 
12/08/2022 á 12/08/2023.

eLiZaNe soares da siLVa-PrEfEiTa MUNiciPal
Protocolo: 841403

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

MUNicÍPio de sÃo JoÃo de PiraBas
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo de PiraBas

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
a PreFeita MUNiciPaL de são João de Pirabas/Pa, torna público 
o resultado da licitação após análise da documentação apresentada e jul-
gado o recurso administrativo interposto, satisfazendo a lei e ao mérito, 
HoMoloGo E adJUdico o Processo administrativo nº 09050002/2022 
- PMSJP que deu origem ao processo licitatório na modalidade coNcor-
rÊcia nº 002/2022, cujo objeto consiste na recuperação de 53,8 Km 
de Estradas Vicinais pertencentes ao Município de São João de Pirabas, 
tendo como vencedora a empresa MaiS BraSil coNSTrUTora EirEl, 
cNPJ:26.916.786/0001-85, vencedora do único item tendo o valor total 
HoMoloGado para o processo de r$ 7.100.387,09 (sete milhões, cem 
mil, trezentos e oitenta e sete reais e nove centavos), considerando os ter-
mos do processo e determino aos setores competentes as providencias que 
o caso requerer. data da Homologação/adjudicação: 17/08/2022. 
ordenador de despesas: KaMiLY Maria Ferreira araUJo, Pre-
feita Municipal de são João de Pirabas/Pa.

Protocolo: 841404

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

Modalidade: tomada de Preços  nº 2/2022-0005. objeto: contratação 
de serviços de construção da Escola Municipal de Ensino infantil e funda-
mental Matilde Júlio de castro e Escola Municipal de Ensino infantil e fun-
damental Dr. Antonio do Carmo Barbosa, a fim de atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação. Vencedor:  adiEl rEiS EirEli, com 
o valor total de r$ 791.998,72(Setecentos e Noventa e Um Mil, Novecentos 
e Noventa e oito reais e Setenta e dois centavos) e W M coNSTrUcoES E 
SErVicoS lTda, com o valor total de r$ 778.140,54(Setecentos e Setenta 
e oito Mil, cento e Quarenta reais e cinquenta e Quatro centavos). Homo-
logo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 -  cristiaNa GriMoUtH 
taVeira- secretaria Municipal de educação. 21 de Junho de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222845; oriGEM:Tomada de Preços  nº 2/2022-0005; 
coNTraTaNTE.: fundo Municipal de Educação; coNTraTada(o): adiel 
reis Eireli, cNPJ: 28.298.890/0001-89; oBJETo:  contratação de serviços 
de construção da Escola Municipal de Ensino infantil e fundamental Matil-
de Júlio de castro e Escola Municipal de Ensino infantil e fundamental dr. 
Antonio do Carmo Barbosa, a fim de atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. Valor ToTal: r$ 791.998,72 (setecentos e no-
venta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centa-
vos).ViGÊNcia: 21 de Julho de 2022 a 19 de Janeiro de 2023

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222846; oriGEM: Tomada de Preços  nº 2/2022-
0005; coNTraTaNTE.: fundo Municipal de Educação; coNTraTada(o):  
W M coNSTrUcoES E SErVicoS lTda, cNPJ: 18.785.185/0001-52; 
oBJETo:  contratação de serviços de construção da Escola Municipal de 
Ensino infantil e fundamental Matilde Júlio de castro e Escola Municipal 
de Ensino Infantil e Fundamental Dr. Antônio do Carmo Barbosa, a fim 
de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Valor 
ToTal: r$ 778.140,54 (setecentos e setenta e oito mil, cento e quarenta 
reais e cinquenta e quatro centavos).ViGÊNcia: 21 21 de Julho de 2022 a 
26 de dezembro de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222870 oriGEM: PrEGÃo Nº 024/2022 coNTra-
TaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá coNTraTa-
da(o): KoNKrETa coNSTrUTora EirEli oBJETo: contratação de Servi-
ços comuns de Engenharia, com fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos para a pavimentação e recuperação de vias urbanas incluin-
do serviços de drenagem, serviços de manutenção em praças e canteiros 
do Município de São Miguel do Guamá Pa. Valor ToTal: r$ 336.606,35 
(trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e seis reais e trinta e cinco cen-
tavos) ViGÊNcia: 20 de Julho de 2022 a 20 de Janeiro de 2023 daTa da 
aSSiNaTUra: 20 de Julho de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222842 oriGEM: PrEGÃo Nº 014/2022 coNTraTaN-
TE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo coNTraTada(o): PEG PaG co-
MErcio dE aliMENToS EirEli oBJETo: contratação de Empresa Para 
aquisição de Gêneros alimentícios destinado a Merenda Escolar do Muni-
cípio de São Miguel do Guamá/Pa, objetivando atender as Necessidades 
do Programa Nacional de alimentação Escolar-Pnae. Valor ToTal: r$ 
14.892,00 (quatorze mil, oitocentos e noventa e dois reais) ViGÊNcia: 20 
de Julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022 daTa da aSSiNaTUra: 20 
de Julho de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222843 oriGEM: PrEGÃo Nº 014/2022 coNTraTaN-
TE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo coNTraTada(o): alESSaNdrE do 
NaSciMENTo SilVa EirEli oBJETo: contratação de Empresa Para aqui-
sição de Gêneros alimentícios destinado a Merenda Escolar do Município 
de São Miguel do Guamá/Pa, objetivando atender as Necessidades do Pro-
grama Nacional de alimentação Escolar-Pnae. Valor ToTal: r$ 52.858,80 
(cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centa-
vos) ViGÊNcia: 20 de Julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022 daTa da 
aSSiNaTUra: 20 de Julho de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222848 oriGEM: PrEGÃo Nº 017/2022 coNTraTaN-
TE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social coNTraTada(o): PEG 
PaG coMErcio dE aliMENToS EirEli oBJETo: aquisição de Gêneros ali-
mentícios, objetivando atender as Necessidades da  Secretaria Municipal 
de assistência Social de São Miguel do Guamá/Pará. Valor ToTal: r$ 
38.440,09 (trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e nove centa-
vos) ViGÊNcia: 25 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022 daTa da 
aSSiNaTUra: 25 de Março de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222864 oriGEM: PrEGÃo Nº 013/2021 coNTra-
TaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá coNTraTa-
da(o): GoMES coNSTrUTora EirEli oBJETo: contratação de Empresa 
Para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva com 
fornecimento de Materiais Para rede de iluminação Pública do Município 
de São Miguel do Guamá/Pa, objetivando atender as Necessidades da 
Secretaria Municipal de infraestrutura e Urbanismo Valor ToTal: r$ 
239.429,40 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais 
e quarenta centavos) ViGÊNcia: 07 de Julho de 2022 a 31 de dezembro 
de 2022 daTa da aSSiNaTUra: 07 de Julho de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222862 oriGEM: PrEGÃo Nº 026/2022 coNTraTaN-
TE: fUNdo dE dES. da EdUc. E Valor. do MaGiSTÉrio coNTraTa-
da(o): PEG PaG coMErcio dE aliMENToS EirEli oBJETo:    aquisição de 
Água Mineral, Gelo em Escama, Recarga de Gás (Glp) 13kg, Objetivando 
atender as Necessidades Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá/
Pará. Valor ToTal: r$ 320.940,00 (trezentos e vinte mil, novecentos e 
quarenta reais) ViGÊNcia: 05 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 
2022 daTa da aSSiNaTUra: 05 de agosto de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222866 oriGEM: PrEGÃo Nº 027/2022 coNTraTaNTE: 
fUNdo MUNiciPal do MEio aMBiENTE coNTraTada(o): r P S dE oliVEira 
EirEli oBJETo: aquisição de Equipamentos de Proteção individual (Epi’s), Para 
atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Meio ambiente de São Mi-
guel do Guamá /Pa. Valor ToTal: r$ 1.214,16 (um mil, duzentos e quatorze 
reais e dezesseis centavos) ViGÊNcia: 09 de agosto de 2022 a 31 de dezem-
bro de 2022 daTa da aSSiNaTUra: 09 de agosto de 2022.

eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 841405

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-017 
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços especializados e continuados em coleta, 
tratamento e transporte de resíduos dos serviços de saúde (lixo hospitalar) 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São 
Sebastião da Boa Vista/Pa. a abertura será no dia 31/08/2022 às 14:00h, 
horário de Brasília. o Edital está disponível no sítio www.portaldecom-
praspublicas.com.br, https://pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e 
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes, informações no e-mail: 
pregoeirapmssbv@gmail.com. Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

aViso de LicitaÇÃo deserta 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-015 

a Prefeitura Municipal de são sebastião da Boa Vista- Pa, torna públi-
co que o Pregão Eletrônico SrP nº 9/2022-015, cujo objeto é o registro de 
preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços especializados e continuados em coleta, tratamento e transporte de 
resíduos dos serviços de saúde (lixo hospitalar), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista/Pa. foi con-
siderada dESErTo por não comparecimento de empresa.

Protocolo: 841406
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
secretaria MUNiciPaL de  saÚde terra aLta

aViso de credeNciMeNto PÚBLico Nº 001/2022
oBJeto: crEdENciaMENTo PÚBlico Para coNTraTaÇÃo dE laBora-
TÓrio Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE colETa, rEaliZaÇÃo E diS-
TriBUiÇÃo dE EXaMES dE aNáliSES clÍNicaS, ViSaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE 
TErra alTa/Pa. aQUiSiÇÃo do EdiTal: TcM/Pa, PorTal dE TraNSPa-
rÊNcia, Na Sala da coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo, SiTUada 
Na aV. JarBaS PaSSariNHo, Nº 123 - Bairro: cENTro - TErra alTa/
Pa. PErÍodo do crEdENciaMENTo:  19 dE aGoSTo dE 2022 a 12 dE 
SETEMBro dE 2022, daS 09H:30MiN ÀS 13H:00MiN Na Sala da coMiS-
SÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo, SiTUada Na aV. JarBaS PaSSariNHo, 
Nº 123 - Bairro: cENTro - TErra alTa/Pa. ordeNadora: carLa 
aLMeida saMPaio - secretÁria MUNiciPaL de saÚde.

Protocolo: 841407

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-1008001. Tipo menor preço unitário, sob 
o regime de empreitada por preço global. contratação de empresa especializada 
em serviços de engenharia para execução das obras de reforma de 01 (uma) 
Unidade Básica de Saúde na Macrozona da forquilha, zona rural do município, e 
conclusão da construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no Bairro al-
veslândia, localizada na Macrozona do núcleo urbano de Quatro Bocas, muni-
cípio de Tomé-Açu / PA, conforme especificações contidas no Edital e anexos. 
data de abertura: 02/09/2022 às 08:30h. o Edital e seus anexos encontram-
se disponíveis na sala de reuniões da cPl, no Mural de licitações/TcM/Pa 
e no site https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br - ariane Lima 
Batista - Presidente da cPL/PMta - tomé-açu / Pa, 18/08/2022.

Protocolo: 841408

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-054PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL de tUcU-
MÃ, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licita-
ção às 09:00 horas do dia 31 de agosto de 2022, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 9/2022-054PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo 
EVENTUal E fUTUra aQUiSiÇÃo ParcElada dE MaTEriaiS dE liMPEZa 
E ProdUToS dE HiGiENiZaÇÃo Para aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNi-
cÍPio dE TUcUMÃ - Pa, de acordo com o que determina a legislação vigen-
te, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua 
do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 17 de 
agosto de 2022. iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 841409

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUrUÍ

  aViso de editaL de LicitaÇÃo
  PreGÃo eLetroNico srP Nº 8/2022-060

abertura dia 31/08/2022, às 09:00 horas, no portal bnc, tipo Menor 
Preço item, objeto registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa para o fornecimento de fardamento visando atender a secre-
taria municipal de saúde e segurança de Tucuruí/pa. no site http://tucurui.
pa.gov.br/. Tucuruí/Pa, 18/08/2022.

  FerNaNdo Barros LiMa-Pregoeiro
Protocolo: 840810

 FUNdo MUNiciPaL de saÚde
  aViso de editaL de LicitaÇÃo

  PreGÃo eLetroNico srP Nº 8/2022-061
abertura dia 31/08/2022, às 14:00 horas, no portal de compras 
públicas, tipo Menor Preço item, objeto registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais cirúrgi-
cos, medicamentos e equipamentos para suporte ao programa de controle 
populacional e bem estar animal castra-móvel de Tucuruí. no site http://
tucurui.pa.gov.br/. Tucuruí/Pa, 18/08/2022.

  FerNaNdo Barros LiMa-Pregoeiro
Protocolo: 840951

.

.

ParticULares
.

erica saNtos da siLVa 
cPF: 010.448.452-79 

Proprietária do imóvel rural denominado de fazenda Turdilha, localizada na 
rodovia Br 163, KM 972, ME, adt 33 KM pela Vicinal amigão, município de 
Novo Progresso, torna público que rEcEBEU junto a SEMMa/NP a licença 
de atividade rural - lar, para as atividades de cultura de ciclo curto e 
criação de Bovinos com número 015/2022.

Protocolo: 841278

JULiaNa HeLLer 
cPF: 000.224.601-52 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda Serra formosa Vi, lo-
calizada na rodovia Br 163, KM 994,3, Md, adentrando 13,3 KM de fundo, 
município de altamira - Pa, torna público que rEQUErEU junto a SEMaT 
/ PMa, a licença de atividade rural - lar, para a atividade de criação de 
Bovinos conforme protocolo 1129/2022.

Protocolo: 841283

arY scHroder dreHer 
cPF: 241.308.349-91 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda Gaúcha, localizada na 
rodovia Br 163, KM 1135, margem esquerda, sentido cuiabá-Santarém, 
município de Novo Progresso, torna público que rEQUErEU junto a SEM-
Ma/NP a licença de atividade rural - lar, para a atividade de criação de 
Bovinos conforme protocolo 1283/2022.

Protocolo: 841282

roQUe HeNriQUe HeNNicKa 
cPF: 195.437.009-15 

Proprietário do imóvel rural denominado de Sitio São cristóvão, localizada 
na rodovia Br 163, KM 1107, margem direita, sentido cuiabá-Santarém, 
município de Novo Progresso, torna público que rEQUErEU junto a SEM-
Ma/NP a licença de atividade rural - lar, para a atividade agrícola (cultu-
ras de ciclo curto) conforme protocolo 1286/2022.

Protocolo: 841280

eLirdo rascH 
cPF: 325.687.701-04 

Proprietário do imóvel rural denominado de Sitio campo real, localizado na 
rodovia Br 163, KM 1060, margem esquerda, sentido cuiabá-Santarém, 
município de Novo Progresso, torna público que rEQUErEU junto a SEM-
Ma/NP a licença de atividade rural - lar, para a atividade de criação de 
Bovinos conforme protocolo 1237/2022.

Protocolo: 841287

cooPerBrasiL - 
cooPeratiVa dos GariMPeiros do BrasiL 

cNPJ 42.731.524/0001-00 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa/NP/Pa a licENÇa dE oPEraÇÃo nº 065/2022 para extração e 
beneficiamento de minério de ouro.

Protocolo: 841266

.

.

eMPresariaL
.

ParaÍso coMÉrcio e serViÇos eireLi
cNPJ 02.589.131/0001-81

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente/ana-
nindeua, a licença ambiental de operação - lo nº l07922, com valida-
de de 13/07/2023 para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS coM SUBSTÂNciaS 
E ProdUToS PEriGoSoS/fiToSSaNiTárioS/doMiSSaNiTárioS coM 
UTiliZaÇÃo dE coNTrolE dE PraGaS E VETorES, dentro do limite Mu-
nicipal.

ParaÍso coMÉrcio e serViÇos eireLi
cNPJ 02.589.131/0001-81 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Saúde Pública / 
diretoria de Vigilância em Saúde / departamento de Vigilância Sanitária, 
a licença de funcionamento nº 136/2022/aSSdEVS/dEVS/dVS/SESPa, 
através do Processo nº 2022/505936, com validade de 31/03/2023 para 
iMUNiZaÇÃo E coNTrolE dE PraGaS UrBaNaS.

Protocolo: 841334
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cWr - eNGeNHaria e aNaLises tecNicas Ltda 
cNPJ nº 12.234.025/0001-39 

Torna público que sob o processo n° r071722, requereu da SEcrETaria 
MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - SEMa/aNaNiNdEUa a renovação da lo 
N° l083421 para atividade de laboratórios de análises físico-químicas e 
bacteriológicas de aguas e efluentes localizadas na TV. SN 08, 12, Cidade 
Nova iii, coqueiro, Município de ananindeua, Estado do Pará.

Protocolo: 841343

iNstitUto de PreVideNcia sociaL dos serVidores 
PUBLicos do MUNiciPio de aLtaMira

aVisos de LicitaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL Nº 001/2022 - aLtaPreV 

objeto: contratação de empresa(s), para o prestação de serviço, por in-
termédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e 
fornecimento de passagens aéreas nacionais internacionais, passagens 
terrestres intermunicipais, estaduais e fluvial. Abertura: 30/08/2022, às 
08:30 horas. local P/ retirada e informações: o Edital estará disponibiliza-
do, na íntegra, no endereço eletrônico, www.altaprev.com.br e/ou e-mail: 
licitaaltaprev@gmail.com, também poderão ser obtidas cópias na sede do 
altaprev, situado na rua Sete de Setembro, nº 2829, Bairro Explanada do 
Xingu, Altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Marcelo Andoke - Pregoeiro.
PrEGÃo PrESENcial Nº 002/2022-alTaPrEV. objeto: aquisição de supri-
mentos e equipamentos de informática para atender as necessidades do 
altaprev. abertura: 30/08/2022, às 10:00 horas. local P/ retirada e infor-
mações: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrôni-
co, www.altaprev.com.br e/ou e-mail: licitaaltaprev@gmail.com, também 
poderão ser obtidas cópias na sede do altaprev, situado na rua Sete de 
Setembro, nº 2829, Bairro Explanada do Xingu, altamira/Pa, das 08:00 às 
12:00 horas. Marcelo andoke - Pregoeiro.

Protocolo: 841338

Via tradiNG traNsPortes e LoGÍsticas Ltda - Me
cNPJ n°. 11.192.362/0001-48 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de operação n°. 
13300/2022, válida até 12/12/2022, para a atividade de Transporte de 
Substâncias e Produtos Perigosos, em Santarém, Pará.

Protocolo: 841288

a ViGia iNdÚstria e coMÉrcio de Pescados 
cNPJ: 22.967.608/0001-22 

Torna público que recebeu da SEMMa de Vigia a renovação da licença 
ambiental de operação n° 034/2022, para a atividade de TErMiNal E 
faBricaÇÃo dE GElo, no município de Vigia/Pa.

Protocolo: 841296

a GUaMÁ trataMeNto de resÍdUos Ltda 
Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS/Pa a licença de operação Nº.: 13640/2022 re-
ferente ao processo Nº.: 8892/2020, para a operação da Etapa 2B (fase 1, 
fase 2 e fase 3), alteamento 4B, lagoa de contigência 1 e 2, da Balança ro-
doviária, Sistema de abastecimento de combustíveis aéreo (15 m³), com-
plexo administrativo, osmoses reversas, Galpão de Máquinas e triagem 
que fazem parte do complexo de Tratamento e Processamento de resíduos 
Sólidos Classe II - CPTR Marituba, localizado na travessa da Paz, s/n, km 
04 da alça Viária, bairro Santa lúcia i, cEP 67.200-000, no município de 
Marituba, Estado do Pará. conforme os dispositivos legais constantes na 
resolução conama nº 6 de 24/01/1986.

Protocolo: 841290

iNdÚstria e coMÉrcio de 
Madeiras dUNorte Ltda (FiLiaL) 

cNPJ nº. 04.761.870/0002-15
Torna público que requereu da semma/Paragominas/Pa, a renovação da 
l.o. Nº 072/2020, validade 14/12/2022, para atividade de instalação Por-
tuária de passageiros, de cargas e, geral (não perigosa), de finalidade 
turística, ancoradouro, rampa de acesso a marina.

Protocolo: 841291

sÍtio oUro BraNco
localizada no Pa YaSMiN, zona rural do município de BrEU BraNco, pro-
prietário carloS corrEa rodriGUES; cPf:946.170.909-91, torna públi-
co que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente de BrEU BraN-
co, licença ambiental - lar para atividade de Bovinocultura.

Protocolo: 841293

eMPresa: coMÉrcio de 
coMBUstiVÉL MediciLaNdia Ltd 

cnpj Nº 35.855.247/0001-74  
localizada na av. Presidente Médici, S/N, Bairro centro na cidade de Medi-
cilândia/Pa, torna publico que recebeu a licença ambiental de operação nº 
11/2022, junto a Semma - Secretaria Municipal de Meio ambiente de Me-
dicilândia/Pa, para a atividade de:comércio varejista de combustivel para 
veiculos automotores.

Protocolo: 841294

a ecoMar iNdÚstria de Pescado 
cNPJ: 83.382.721/0001-30 

Torna público que recebeu da SEMMa de Vigia a renovação da licença 
ambiental de operação n° 035/2022, para a atividade de TErMiNal E 
BENEficiaMENTo dE PEScado no município de Vigia/Pa.

Protocolo: 841295

ciNdeX coMÉrcio e iNdÚstria e 
eXPortaÇÃo de Madeira UNiPessoaL Ltda, 

cNPJ nº 08.116.562/0001-07, 
rua Beira rio, nº 111, distrito industrial, ananindeua/Pa, torna público 
que requereu da SEMMa/ananindeua a renov. da lic. de operação nº 
l124421 para atividade inst. Portuária de carga Geral (não perigosa) atra-
vés do processo r075922.

Protocolo: 841305

reNoVaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL 
de oPeraÇÃo da aGroceNter

a empresa M. V. aLcaZas FUrtado (aGroceNter) 
inscrita no cNPJ sob o nº 08.960.584/0001-59 

Torna público que requereu junto a Secretária Municipal de Meio ambiente 
de Marituba/Pa a prorrogação (renovação) de sua licença ambiental de 
operação nº 0078/2021, através do Processo de nº 0797/2022, para a 
atividade de comércio varejista de medicamentos veterinários. Empreen-
dimento localizado na rod. Br 316, KM 13, Box 03/04, cEP 67.200-000, 
bairro centro, município de Marituba/Pa.

Protocolo: 841306

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 027/2022
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
OBJETO: aquisição de uniformes profissionais em atendimento ao corpo 
funcional  do SESi-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 05 de setembro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 18 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 841307

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 028/2022
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de materiais de limpeza para as unidades operacionais 
do SESi, em atendimento as necessidades do SESi-dr/Pa, conforme edital 
e anexo i.
aBertUra: 06 de setembro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 18 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 841309

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que reque-
reu da Secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de cumarú do 
Norte, a licença ambiental, para a construção das redes de distribuição 
de Energia Elétrica - RDR 34,5 kV, para a obra: 1. Projeto Cumarú do 
Norte UNi 07N_P5 composto pelo Projeto 440016953 Estrada da Produção 
P2, faz. coroada, fazenda Nossa Senhora do carmo, Projeto 440016958 
Estrada da Produção P4, faz. alvorada, Projeto 440016968 Estrada da Pro-
dução P8, retiro divino, Projeto 440017009 Estrada da Produção P12, Pro-
jeto 440018225 faz. carneiro - retiro 09 - retiro 10 e Projeto 440018240 
ramal Mandiocão, ramal angico, localizada no Município de cumarú do 
Norte, no Estado do Pará.

Protocolo: 841310
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eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de São domingos 
do araguaia, a licença ambiental para a construção da rede de distribui-
ção de Energia Elétrica - RDR 34,5 kV, para a obra  1. Projeto 430029042 
- cuxiu e Pa 153 / fábio do lago da Silva, localizada no Município de São 
domingos do araguaia, no Estado do Pará.

Protocolo: 841311

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de Santa Maria das 
Barreiras, a licença ambiental, para a construção da rede de distribuição 
de Energia Elétrica - RDR 34,5 kV, para a obra 1. Universalização Lote UNI 
17N Projeto 430029905 chácara Pingo de ouro Km 13/Jose ribamar alves 
Mendes, localizada no Município de Santa Maria das Barreiras, no Estado 
do Pará.

Protocolo: 841312

tiLes Wood coMÉrcio de Madeiras eireLi 
cNPJ/MF Nº 02.585.481/0001-70 

com sede na rua São José, S/N, Murinim, Benevides-Pa, torna público 
que recebeu da SEMMaT/Benevides-Pa, a rENoVaÇÃo de sua licença de 
Operação, sob o nº 136/2022, para a atividade de beneficiamento de ma-
deiras, através processo nº 203/2022-1, datado de 20/07/2022.

Protocolo: 841274

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda.
cNPJ 06.167.730/0005-91 

Torna público que solicitou da SEMaS/Pa a autorização de fauna - aU Pro-
cesso nº 2022/28212, para continuidade do Programa de captura, coleta, 
Resgate, Transporte e Soltura de Fauna Silvestre na área de influência 
direta do empreendimento, nas áreas de lavra e nas áreas de Pesquisa 
Mineral, localizada na Mina de Juruti, zona rural, Município de Juruti, Es-
tado do Pará.

Protocolo: 841332

a empresa coNstrUa eNGeNHaria Ltda 
inscrita no cNPJ 01.621.876/0001-18 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Tu-
rismo - SEMaTUr/acará a licença operação Nº 028/2022 para atividade 
de “Usina de asfalto, inclusive Móvel (canteiro de obras com instalações 
administrativas e outras atividades de apoio” localizada na rodovia Pa 252, 
Km 09, S/N, Trecho acará/concórdia, acará/Pa, através do Processo Nº 
084/2020.

Protocolo: 841329

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - Semas - 
Núcleo regional - NUrE / redenção, as licenças ambientais licença Prévia 
- lP, licença de instalação - li e autorização de Supressão de Vegetação - 
aSV, para a construção das redes de distribuição de Energia Elétrica - rdr 
34,5 kV, para a obra: 1. Projeto 430029606 - Acesso pela Estrada Grande, 
KM 03, Beira do córrego Soldinho/ Elias Pereira rocha, localizada no Muni-
cípio de São félix do Xingu, no Estado do Pará.

Protocolo: 841325

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de Breu Branco, a 
licença ambiental, para a construção da rede de distribuição de Energia 
Elétrica - RDR 34,5 kV, para a obra. 1. Universalização UNI 16N Projeto 
430025834 após Vila califórnia/ raimundo Marinho da Silva, localizada no 
Município de Breu Branco, no Estado do Pará.

Protocolo: 841323

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de ciência, Tecnologia e Meio ambiente do Muni-
cípio de rondon do Pará, a licença ambiental, para a construção da rede 
de distribuição de Energia Elétrica - RDR 34,5 kV, para a obra. 1. Projeto 
440038472 - fazenda Gavião - P2 - complemento, localizada no Município 
de rondon do Pará, no Estado do Pará.

Protocolo: 841320

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Tomé açu do 
Pará, licença de operação - lo Nº 00003/2022, para a rede de distri-
buição de Energia Elétrica - RDR 34,5 kV - “Alimentador TO 05 /TO 06”, 
localizada no Município de Tomé açu, no Estado do Pará.

Protocolo: 841315

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Viseu, a licença 
de instalação- li Nº 011/2021, para a rede de distribuição de Energia 
Elétrica - RDR 34,5 kV - “ID. 430018327 - R. Principal antes do cemitério 
no ramal do igarapé/ amiraldo correia Moreira”, localizada no Município de 
Viseu, no Estado do Pará.

Protocolo: 841317

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de Breu Branco, a 
licença ambiental, para a construção da rede de distribuição de Energia 
Elétrica - RDR 34,5 kV, para as obras 1. Projeto ID. 430036759 - Gleba 
Tocantins, 51, Sítio fé em deus / caio de andrade Hage, localizada no 
Município de Breu Branco, no Estado do Pará.

Protocolo: 841313

araÇatUBa ParticiPaÇÕes societÁrias Ltda.
cNPJ/Me 02.028.616/0001-04 - Nire 15.2.0062987-8

editaL de coNVocaÇÃo
espólio de José Maurício Bicalho dias (cPF/Me 000.320.266-68), na qua-
lidade de administrador dos bens e direitos de José Maurício Bicalho dias, 
sócio da araçatuba Participações Societárias ltda., com fundamento no art. 
1.073, i, da lei 10.406/2002, convida a todos os sócios para se reunirem 
em reunião Extraordinária de Sócios, na modalidade presencial, a realizar-
se no dia 29 de agosto de 2022, no Viezza Office, com endereço Av. Santa 
Tereza, 470B- centro, redenção - Pa, cEP: 68.552-230, às 10h00, em pri-
meira convocação, com a presença de titulares de, no mínimo, três quartos 
do capital social, e às 10h30, em segunda convocação, com qualquer nú-
mero, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) declaração 
de vacância de um dos cargos de administração em razão da cessação 
do exercício do cargo de administrador pelo sócio José Maurício Bicalho 
dias, falecido em 14/10/2016; (ii) destituição do administrador João Paulo 
Garcia Bicalho dias, na forma do art. 1.063, §1º, da lei 10.406/2002; (iii) 
eleger e designar os administradores da Sociedade; (iv) aprovar a altera-
ção a redação da cláusula Quinta do contrato Social da Sociedade e seu 
Parágrafo Primeiro, a fim de refletir os nomes dos administradores eleitos 
e prever a administração conjunta; (v) aprovar a alteração do Parágrafo 
Único da Cláusula Sexta do Contrato Social da Sociedade, a fim de que 
as reuniões de sócios possam ser presididas e secretariadas por terceiros 
eleitos por sócios representantes da maioria do capital social; e (vi) autori-
zar a lavratura de termo de posse dos administradores e registro na Junta 
comercial do Estado do Pará, em conjunto com a ata da reunião extraordi-
nária de sócios. espólio de José Maurício Bicalho dias.

Protocolo: 841298

Lr GoNÇaLVes - 
Lr serVice, trataMeNto, LocaÇÃo e assePsia 

cNPJ: 03.738.205/0002-48 
Torna público que recebeu da SEMaS (Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade do Pará) a sua licença de operação (Processo 
SEMaS: 2019/7903) para a atividade de Higienização e prestação de ser-
viços com banheiro químico (NB: 10), instalada na avenida das Torres n° 
1000 Bairro araguaia - Marabá (Pa).

Protocolo: 841300

LeaNdro Barros da siLVa 03692962223
cNPJ:46.546.353/0001-92 

localizado a avenida Getúlio Vargas N° 178, centro, torna público que 
requereu junto a SEMaSa Breu Branco a licença de operação para a ativi-
dade de BarES E caSaS dE fESTaS E EVENToS.

Protocolo: 841301

ciNdeX - coMÉrcio iNdÚstria e 
eXPortaÇÃo de Madeira UNiPessoaL Ltda 

cNPJ N° 08.116.562/0001-07 
rua Beira-rio, 111, distrito industrial, ananindeua/Pa, torna público que 
requereu da SEMa - ananindeua a ren. da lic. de operação nº l124521 
para ativ. de desd. de mad. em tora para prod. de mad. serrada e seu be-
neficiamento através do processo R076022.

Protocolo: 841303
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