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EXECUTIVO
.

GABINETE DO GOVERNADOR

.

LEI Nº 9.654, DE 1º DE JULHO DE 2022*
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a coo-
perativa amazônia agroindustrial (aMaZoNcooP), do Município de castanhal.
a assEMblEia lEgislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, na forma da lei nº 4.321, de 03 de setembro de 1970 e 
suas alterações, a cooperativa amazônia agroindustrial (aMaZoNcooP), 
cNPJ nº 14.359.146/0001-32, com sede na alameda tenente Norberto 
Magalhães, nº 2723-b, bairro saudade i, cEP: 68.741-430, com foro na 
comarca de sua jurisdição. 
art. 2º Esta lei entra em vigar na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 1º de julho de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

*Republicada por ter sido publicada com incorreção no D.O.E. nº 
35.031, de 1º de julho de 2022 - Edição Extra.

LEI Nº  9.666, DE  22  DE AGOSTO DE 2022
institui a semana Estadual do combate à violência obstétrica, no Estado do Pará.
a  assEMblEia lEgislativa do Estado do Pará  estatui e eu san-
ciono a seguinte lei:
art. 1º  fica instituída a semana Estadual do combate à violência obsté-
trica, a ser realizada, anualmente, de 8 a 14 de março.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 22  de agosto de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

LEI Nº  9.667, DE 22 DE AGOSTO DE 2022
institui a semana da Mulher rural, no âmbito do Estado do Pará.
a  assEMblEia lEgislativa do Estado do Pará  estatui e eu san-
ciono a seguinte lei:
art. 1º  fica instituído o dia Estadual da trabalhadora rural, a ser come-
morado, anualmente, no dia 15 de outubro.
Parágrafo único. a semana da Mulher rural será incluída no calendário 
oficial de eventos do Estado do Pará.
art. 2º Por ocasião da semana da Mulher rural poderão ser efetivadas 
ações, visando a homenagem em prol da Mulher rural, estendendo-se as 
atividades durante toda a semana que incluir o dia 15 de outubro, com os 
seguintes objetivos:
i - promover debates, palestras e outros eventos acerca da importância da 
mulher na agricultura familiar;
ii - realizar cursos de capacitação técnica em áreas diversas de atuação rural;
iii - divulgação de políticas públicas voltadas às mulheres;
iv - incentivar a criação de grupos, associações ou cooperativas de traba-
lhadoras rurais.
Art. 3º O Poder Executivo poderá firmar convênios e parcerias com entida-
des sem fins lucrativos e demais instituições que tratem do tema relativo 
à atividade da mulher no campo, com vistas a implementar atividades, 
palestras e afins que deem efetividade aos eventos instituídos por esta Lei.
art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 22 de agosto de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

LEI Nº 9.668, DE 22 DE AGOSTO DE 2022
Institui e inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Pará, o Dia da 
alfabetização.
a assEMblEia lEgislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono a 
seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído e incluído no calendário oficial de eventos do Estado 
do Pará, o dia da alfabetização, a ser comemorado no dia 08 de setembro.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 22 de agosto de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

LEI Nº 9.669, DE  22 DE AGOSTO DE 2022
Institui no calendário oficial de eventos do Estado do Pará, o Dia Estadual da 
Educação adventista.
a assEMblEia lEgislativa do Estado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído no calendário oficial de eventos do Estado do Pará, o 
dia Estadual da Educação adventista, a ser comemorado, anualmente, no 
primeiro sábado de outubro.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 22 de agosto de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

LEI Nº 9.670, DE 22 DE AGOSTO DE 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação dos Pescadores artesanais de Porto de Moz (asPar).
a assEMblEia lEgislativa do Estado do Pará estatui e eu san-
ciono a seguinte lei:
art. 1º fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Estado 
do Pará, na forma da lei nº 4.321, de 03 de setembro de 1970 e suas alte-
rações, em reconhecimento aos serviços que presta na sua área de atuação, 
a associação dos Pescadores artesanais de Porto de Moz (asPar), cNPJ nº 
84.059.245/0001-84, com sede à rua da república, s/N, bairro Praião da 
república, Município de Porto de Moz, com foro na comarca de Porto de Moz. 
Parágrafo único. a inobservância das disposições legais fará cessar, a qual-
quer tempo, a presente utilidade pública.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 22 de agosto de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

LEI Nº 9.671, DE 22 DE AGOSTO DE 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação civil e cultural grupo folclórico boi bumbá Malhadinho.
a assEMblEia lEgislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º fica declarado e reconhecido como de utilidade pública para o Estado 
do Pará, a associação civil e cultural grupo folclórico boi bumbá Malhadinho, 
registrada no cNPJ sob nº 07.403.532/0001-19, com sede na rua coronel 
Monfredo, s/N, bairro centro, no Município de são sebastião da boa vista. 
Parágrafo único. a referida entidade vem atuando desde o dia 11 de março 
de 2005 e se enquadra nas exigências das leis específicas, em relação a 
sua finalidade social, assistencial e cultural.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 22 de agosto de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

Protocolo: 843207

D E C R E T O Nº 2566, DE 22 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$ 9.748.815,81 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$ 9.748.815,81 (Nove Milhões, sete-
centos e Quarenta e oito Mil, oitocentos e Quinze reais e oitenta e Um 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA 
DESPESA VALOR

111080433112978415 - auditoria geral do Estado 0101 339046 280.000,00
261010618115028259 - PMPa 0101 449052 892.485,06

291012678214867505 - sEtraN 0101 444042 5.999.719,49
481011912212978338 - sEctEt 0101 339092 1.027,53
672011648214897642 - coHab 0101 449051 277.861,00
722012312212974668 - JUcEPa 0261 339030 6.000,00

852010612615088238 - cPc 0101 339040 692.381,00
852010612615088238 - cPc 0101 339140 228.179,00
901011030515078881 - fEs 0103 339036 124.271,29
901011030515078881 - fEs 0349 339033 136.891,44

922012012212978338 - adEPará 0261 339037 1.100.000,00
961011112615088238 - NgPMcrEdcid-adM 0101 339140 10.000,00

total 9.748.815,81

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

111080412212978412 - auditoria geral do Estado 0101 319011 280.000,00
261010630315028277 - PMPa 0101 449052 892.485,06

291012678214867429 - sEtraN 0101 449051 5.999.719,49
481011912615088238 - sEctEt 0101 339092 1.027,53
672011648214898185 - coHab 0101 449051 277.861,00
722012312212978338 - JUcEPa 0261 339039 6.000,00

852010618315028268 - cPc 0101 339030 920.560,00
901011012212978338 - fEs 0103 339039 124.271,29
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901011030515078302 - fEs 0349 339030 50.000,00
901011030515078302 - fEs 0349 339039 86.891,44

922012012212978338 - adEPará 0261 449052 1.100.000,00
961011112212978338 - NgPMcrEdcid-adM 0101 339039 10.000,00

total 9.748.815,81

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 22 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 2567, DE 22 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$ 38.690.956,49 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o govErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 38.690.956,49 (trinta e oito Milhões, 
seiscentos e Noventa Mil, Novecentos e cinquenta e seis reais e Quarenta 
e Nove centavos), para atender à programação abaixo:

r$

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA 
DESPESA VALOR

071011545114897645 - sEdoP 0101 444042 254.155,49
081012781314998796 - sEEl 0101 335041 21.500.000,00
171010412212974668 - sEfa 0176 339030 606.246,00
171010412212978338 - sEfa 0176 339037 1.027.782,00
171010412212978338 - sEfa 0176 339039 611.640,00
171010412315088251 - sEfa 0176 339030 533.993,50
171010412315088251 - sEfa 0176 339033 520.000,00
171010412315088251 - sEfa 0176 339036 243.288,00
171010412315088251 - sEfa 0176 339037 4.262.284,00
171010412315088251 - sEfa 0176 339039 1.634.076,00
171010412615088238 - sEfa 0176 339039 37.500,00
171010412615088238 - sEfa 0176 339040 3.214.724,00
171010412615088238 - sEfa 0176 339140 942.242,00
171010412815088887 - sEfa 0176 339039 698.025,50
171010413115088233 - sEfa 0176 339139 225.000,00

241012269114988518 - sEdEME 0101 339030 3.125,00
241012269114988518 - sEdEME 0101 339033 7.194,00
241012269114988518 - sEdEME 0101 339039 689.681,00

341011133415048354 - fdE 0101 459066 1.680.000,00
total 38.690.956,49

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, 22 de agosto de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 843204

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

CONTRATO
.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 38/2022-CCG/PA
coNtrataNtE: casa civil da govErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: NortE tUrisMo ltda EPP, inscrita no cNPJ sob o n° 
05.570.254/0001-69.
obJEto: contratação de empresa para prestação de serviço de agencia-
mento de viagens compreendendo sistema de gestão para solicitação de 
passagens e o fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacio-
nais, terrestres e fluviais, com remessa, emissão, remarcação, cancela-
mento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou ele-
trônico) e/ou ordens de passagens, emissão de seguro de assistência em 
viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que se 

mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea, fluvial 
e terrestre, de servidores, em âmbito nacional ou internacional dos órgãos 
e entidades do governo do Estado Pará.
fUNdaMENto: lei n° 8.666/93, lei n° 10.520/02, decreto Estadual n° 
877/08 e decreto federal nº 878/08, no que couber a lei federal nº 
13.303/16, e demais legislações aplicáveis ao assunto, arP sElad nº 
017/2022, oriunda do Pregão Eletrônico sEPlad/dgl/srP nº 023/2021.
assiNatUra: 18/08/2022.
vigÊNcia: 18/08/2022 a 17/08/2023.
valor: r$ 1.992.351,10 (um milhão novecentos e noventa e dois mil tre-
zentos e cinqüenta e um reais e dez centavos)
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENto:
Órgão: 11105; função: 04; sub - função: 122; Programa: 1297; Pro-
jeto/atividade: 8314; fonte: 0301/0301; Natureza da despesa: 
339033/339039; ação: 213476.
ordENador
luciana bitencourt soares
coordenadora de relações governamentais
casa civil da governadoria.

Protocolo: 842823

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

EXTRATO – 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020-CCG/PA.
TERMO ADITIVO: 5º TAC
coNtrato: 04/2020 – ccg/Pa
obJEto: redimensionamento da divisão dos quantitativos dos itens cons-
tantes no quadro da cláusula segunda do 4º (quarto) termo aditivo ao 
contrato nº 04/2020-ccg, o qual visa a prestação de serviços de agência 
de viagem, para atendimento das demandas da casa civil da governadoria 
do Estado do Pará, por um período de 12 (doze) meses.
data da assiNatUra: 18/08/2022.
vigÊNcia: 18/08/2022 a 19/02/2023.
EXErcÍcio: 2022.
coNtratada: r MoraEs agÊNcia dE tUrisMo EirEli inscrita no cNPJ 
nº 06.955.770/0001-74.
ENdErEÇo: idalina Pereira dos santos, n° 67, sala 908, agronômica, flo-
rianópolis/sc.
ordENador
luciana bitencourt
coordenadora de relações governamentais
casa civil da governadoria

Protocolo: 842970

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1.277/2022-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° 2022/1056893, de 19 de agosto de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de XiNgUara/Pa, no período de 22 a 26/08/2022.

Servidor Objetivo
dÉcio da costa Matos, matrícula funcional nº 54196647/2, cPf 

298.193.932-72, assistente técnico ii, lotado na secretária Extraordi-
nária de Produção.

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

município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 22 dE agosto dE 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 1279/2022-CRG
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° 2022/1056850, de 19 de agosto de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de goiaNÉsia do Pará/ Marabá/Pa, no período de 22 a 26/08/2022.

Servidor Objetivo
daNiEl PErEira dE sá, matrícula funcional nº 6312799/ 3, cPf 

374.807.662-20, assistente técnico ii, lotado na secretária Extraordi-
nária de Produção.

realizar agenda institucional da secretaria 
Extraordinária de Produção, nos referidos 

municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 22 de agosto de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 842941



6  diário oficial Nº 35.086 Terça-feira, 23 DE AGOSTO DE 2022

PORTARIA Nº 1278/2022-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° 2022/1055957, de 19 de agosto de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de Marabá/Pa, no período de 23 a 24/08/2022.

Servidor Objetivo
JosÉ frEirE dE MoraEs filHo, cPf 039.270.912-00, matrícula 
funcional nº 5946234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-

trativo iii, lotado na diretoria de administração e finanças.

a serviço do governo do Estado, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 22 de agosto de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 842950

.

.

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.

PORTARIA N°. 1276/2022 - CRG, de 22 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, os termos do Processo nº.  2022/1053437, de 18/08/2022.
rEsolvE:
traNsfErir o gozo de férias, da servidora iNgrid rEgiNa lobato liMa, 
ocupante do cargo de assessor Especial i, id. funcional nº. 7003581/1, 
lotada na secretaria de Estado de cultura - sEcUlt, concedido através 
da Portaria nº. 1.153/2022-crg, de 05/07/2022, publicada no doE Nº. 
35036, de 06/07/2022, para o período de 08/09/2022 a 07/10/2022, por 
necessidade de serviço.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 22 de agosto de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 843102

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022- NL/CMG
a casa Militar da governadoria do Estado do Pará – cMg/Pa, através de 
seu Pregoeiro brUNo lUiZ silva dE soUsa, matrícula nº 4219470/3, 
comunica nova data que promoverá licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico, do tipo MENor PrEÇo global, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa operadora de sistema de cartões para 
prestação de serviço de administração, gerenciamento e manutenção pre-
ventiva e corretiva (mecânica em geral, elétrica, funilaria, alinhamento, 
balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro, pintura em geral, sistema 
de injeção eletrônica, serviços de torno em geral, consertos e reparos em 
pneus em geral), bem como fornecimento de peças, pneus e acessórios 
de reposição original ou similar de primeira linha, no âmbito do Estado do 
Pará, em atendimento à frota de veículos da casa Militar da governadoria 
do Estado do Pará de acordo com as especificações qualitativas e quantita-
tivas constante no termo de referência do Edital.
Nova data da abertura: 02/09/2022;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
Endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br;
Maiores informações: nl@cmg.pa.gov.br
osMar viEira da costa JÚNior – cEl QoPM
cHEfE da casa Militar da govErNadoria

Protocolo: 843164

EXTRATO DE PORTARIA Nº 939/2022 – DI/CMG, 
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

objetivo: a serviço do governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 19 a 21/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); servidor/Mf: Jesiel dias silva, 54184993/3; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM osmar vieira da costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 940/2022 – DI/CMG, 
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 19 a 22/08/2022; Quantida-
de de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); servidores/Mf: alessan-
dro da costa barros, 5947056/3; cleto Pimentel dos santos, 51855454/5; 

daniele oliveira Mafra, 5947869/3; Joana Marques da silva, 5947034/3; 
Eluzane francisca braga de oliveira e oliveira, 5950792/3; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 941/2022 – DI/CMG, 
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

objetivo: a serviço do governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 19 a 22/08/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 
(pousada); servidor/Mf: cb PM antonio Nilson lima barros, 4219203/2; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 942/2022 – DI/CMG, 
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

objetivo: a serviço do governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 20 a 22/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 
2,0 (pousada); servidores/Mf: 3° sgt PM bruno oseas silva dos santos, 
57199652/2; cb PM danielle siqueira da silva Margalho, 572323891; cb 
PM rg 39380 luiz ricardo da silva Martins, 4220329/2; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM osmar vieira da costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 943/2022 – DI/CMG, 
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do Es-
tado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 19 a 22/08/2022; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); servidoras/Mf: cb PM rr iolene 
leandro tavares, 5397146/4; sUb tEN r/r PM Maria José dos santos fernan-
des, 5630070/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 944/2022 – DI/CMG, 
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do Es-
tado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 20 a 22/08/2022; Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); servidor/Mf: Marcelo cavalcante 
Melo amaral, 6403414/1; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 945/2022 – DI/CMG, 
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 20 a 21/08/2022; Quanti-
dade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); servidores/Mf: cláu-
dio benedito de oliveira gomes, 3358968/2; luiz carlos garcia da silva, 
55589484/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 946/2022 – DI/CMG, 
DE 22 DE AGOSTO DE 2022

objetivo: em complementação à Port. 901/2022 – di/cMg, desempenhar 
funções administrativas inerentes ao governo do Estado; destino: Xingua-
ra/Pa; Período: 12 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) 
e 1,0 (pousada); servidora/Mf: 2° sgt r/r PM sandra regina cardoso da 
silva, 05673704/4; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 843206

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

Extrato de Termo de Acordo Administrativo-PGE
Exercício: 2022
origem: Processo nº 2022/513547
data da assinatura: 18/08/2022
valor global: r$ 68.600,00 (sessenta e oito mil e seiscentos reais).
dotação orçamentária: Ug: 25102 fonte: 0101 funcional Programática: 
25102.03.062.1508.8153. Elemento de despesa: 339093.
objeto: indenização pelas benfeitorias realizadas pelo detentor de boa-
fé, no imóvel público estadual, situado na av. ismael de araújo n° 282, 
santarém/Pa.
detentor: raiMUNdo dos saNtos araÚJo
cPf: 039.958.522-20,
ordenador: ricardo NassEr sEfEr – Procurador-geral do Estado do Pará

Protocolo: 842776
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

Extrato de Homologação
Processo: 2022/319269
sr. ricardo brisolla balEstrEri, HoMologa a adjudicação referente 
a Modalidade: Pregão Eletrônico - Edital nº 008/2022. objeto: contrata-
ção de empresa especializada em vigilância eletrônica para a prestação 
de serviços de instalação, locação e manutenção de sistema de vigilância 
Eletrônica, integrado por sistema de alarmes monitorados 24h e sistema 
de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), conforme especificações e níveis 
de serviço estabelecidos no termo de referência, pelo período de 12 (doze) 
meses, visando o acompanhamento permanente de violações, intrusões e 
outras ocorrências, tomando as providências contratadas, de acordo com 
as melhores práticas vigentes de segurança, para efetiva cobertura de 04 
(quatro) unidades das UsiPaZ dos territórios de canaã dos carajás, ben-
guí, Jurunas, terra firme e guamá.
Empresa: radionews comercio e serviço de telecomunicações e informá-
tica ltda, cNPJ N° 07.390.148/0001-29.
valor global: r$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil).
ordenador: ricardo brisolla balEstrEri

Protocolo: 843109

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

FÉRIAS
.

Portaria AGE Nº 102/2022-GAB, de 22 de agosto 2022.
o aUditor adJUNto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria agE Nº 226/2020-gab, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/1042943.
rEsolvE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor fabrício 
luiz Marques de araújo, matrícula nº 5879876/3, ocupante do cargo de 
auditor de finanças e controle, lotado na auditoria geral do Estado, no 
período de 12/09/2022 a 26/09/2022, referente ao período aquisitivo de 
02/05/2020 a 01/05/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carvalHo dE olivEira
auditor-adjunto

Protocolo: 842647
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 223 DE 18 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, diárias conforme distri-
buição abaixo:
• ½ (meia) diária em favor do servidor GERSON ANTÔNIO DE ANDRADE 
raYol, MartrÍcUla N° 5946828 para realização da ação de roda de con-
versa no município de Marituba/Pa no dia 04 de agosto de 2022;
• ½ (meia) diária em favor dos servidores listados abaixo para realização 
da ação de roda de conversa no distrito de Mosqueiro/Pa no dia 05 de 
agosto de 2022:

SERVIDOR MATRÍCULA
claudilene souza Maia 5894774/3

gerson antônio de andrade rayol 5946828

isabella fernanda da ferreira lobo 5922940/2

Mônica tapajós da silva 57218121/5

rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
albErto HENriQUE tEiXEira dE barros
Presidente
fundação ParáPaz

Protocolo: 842650

SECRETARIA DE ESTADO
DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº.003/2022-GS/SEPLAD DE 22 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE ModErNiZaÇÃo E gEstÃo adMiNistrativa 
EM EXErcÍcio, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 
Portaria Nº 107/2022-gs/sEPlad, de 11 de maio de 2022, publicada no 
doE nº 34.971, de 16 de maio de 2022, e
coNsidEraNdo a lei federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, lei 
Estadual nº 6.474 de agosto de 2002, decreto Estadual nº 2.069 de 20 
de fevereiro de 2006 e decreto Estadual nº 967 de 14 de maio de 2008;
coNsidEraNdo, ainda, o disposto no art. 1º, inciso i da Portaria 
Nº 002/2019 – gs/sEPlad, de 02/12/2019, e os termos do PaE nº. 
2022/1059083;
r E s o l v E:
dEsigNar, pelo período de 01 (um) ano, a contar de 22/08/2022, os 
servidores abaixo relacionados, para atuarem como Pregoeiros e Membros 
da Equipe de apoio, junto ao secretário de Estado de Planejamento e ad-
ministração - sEPlad, nos sistemas de Pregões Eletrônicos que vierem a 
ser utilizados pelo Estado.

DADOS DO SERVIDOR PERFIL
Nome: EdUardo aUgUsto soUZa rocHa

 cPf: 003.268.762-19
 Matrícula: 57233404

Endereço comercial: travessa do chaco, nº 2350,
 cEP: 66093-542, bairro: Marco – belém-Pa

telefone comercial: (91) 3194-1332

Pregoeiro Equipe de apoio

Nome: gEraldo MagEla dE cENa dE carvalHo loPEs
cPf: 428.646402-44

 Matrícula: 55587237/1
Endereço comercial: travessa do chaco, nº 2350,

 cEP: 66093-542, bairro: Marco – belém-Pa
telefone comercial: (91) 3194-1332

Pregoeiro Equipe de apoio

Nome: MÁRCIA MÔNICA BENTES CHAVES
 cPf: 125.505.822-68
Matrícula: 3213382

 Endereço comercial: travessa do chaco, nº 2350,
cEP: 66093-542, bairro: Marco – belém-Pa

telefone comercial: (91) 3194-1332

Pregoeira Equipe de apoio

Nome: rita MartiNs bEZErra
 cPf: 733.856.462-00
Matrícula: 57203884/4

Endereço comercial: travessa do chaco, nº 2350,
cEP: 66093-542, bairro: Marco – belém-Pa

telefone comercial: (91) 3194-1332

Pregoeira Equipe de apoio

rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 22 dE 
agosto dE 2022
PaUlo JorgE da PaZ PErEira
secretário adjunto de Modernização e gestão administrativa em exercício

Protocolo: 843091

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

PORTARIA COLETIVA N° 0245-GS/SEPLAD, 
DE 19 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;
rEsolvE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. Cargo Lotação A contar Processo
fabrício teixeira santos Martins 5966474/1 delegado de Polícia Pc 03/08/2022 2022/985135

Eunice brandão de sousa ferreira 57212793/1 auxiliar operacional sEdUc 28/07/2022 2022/943483
anderson costa dos santos souza. 6014344/1 Professor classe i sEdUc 28/07/2022 2022/993452

rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, de 19 
de agosto de 2.022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 842871

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 806/2022-DAF/SEPLAD, DE 19 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
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coNsidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1053566,
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor JosE fEliPE loUrENco carNEiro, identidade 
funcional nº 26387/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional e segu-
rança, lotado na coordenadoria de logística e gestão, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2022, 
referente ao triênio14/05/2011 a 13/05/2014.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 19 dE 
agosto dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEgrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842844
PORTARIA Nº 811/2022-DAF/SEPLAD, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccg, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da Portaria Nº 128/2022-gs/sEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022;
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1054171;
rEsolvE:
i-coNcEdEr à servidora claUdia cristiNa fErNaNdEs valENtE, id. 
funcional nº. 5152895/8, ocupante do cargo de secretária adjunta de re-
cursos Especiais, lotada na secretaria adjunta de recursos Especiais, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 16 de agosto de 2022 a 
14 de outubro de 2022, referente ao triênio de 01/10/2012 a 30/09/2015.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 16/08/2022.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 22 dE 
agosto dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEgrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 843172

CONTRATO
.

CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO Nº 22/2022 – SEPLAD/DAF
coNsigNaNtE: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNis-
traÇÃo, com sede na travessa do chaco nº 2350 – bairro do Marco. be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf nº. 35.747.782/0001-01.
coNsigNatário: siNdicato dos trabalHadorEs E trabalHadoras 
EM tEcNologia da iNforMaÇÃo No Estado do Pará – siNdPd-Pa, 
sediado na rua tiradentes, nº 67, Ed. comercial tiradentes, salas 301/302 
bairro do reduto, cEP: 66.053-330, belém do Pará, sob o cNPJ/Mf nº 
15.306.525/0001-27.
obJEto: consignação em folha de pagamento, conforme margem consig-
nável disponível, com fundamento nos termos do decreto nº 2.071/2006 
com as alterações introduzidas pelos decretos nº 1.208/2008 e nº 
2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006-sEad.
vigÊNcia: de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assina-
tura, prorrogável de acordo entre as Partes
data da assiNatUra: 22/08/2022
ordENador: ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 842962

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2022-SEPLAD/DAF
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no 
uso de suas atribuições legais, fundamentado no inciso ii, do art. 25 c/c 
inciso vi do art. 13 da lei nº 8.666/93 e considerando a Manifestação 
Jurídica nº 375/2022 – cJUr/sEPlad, exarada nos autos do Processo nº 
2022/916861, resolve reconhecer a inexigibilidade de licitação para a con-
tratação da empresa PrEMiEr trEiNaMENtos E caPacitaÇÃo EirEli, 
inscrita no cNPJ sob o nº 34.673.724/0001-18, correspondente a inscri-
ção de 04 (quatro) servidores da sEPlad no curso online “licitaÇÕEs E 
coNtratos dE sErviÇos dE ENgENHaria”, a se realizar nos dias 22 e 
23/08/2022, no valor total de r$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
data da assinatura eletrônica: 22/08/2022
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 843085

.

.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 06/2022-SEPLAD/DAF

Nos termos do inciso ii, do art. 25 c/c inciso vi do art. 13 da lei nº 
8.666/93, ratifico a Inexigibilidade de Licitação em face da empresa PRE-
MiEr trEiNaMENtos E caPacitaÇÃo EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
34.673.724/0001-18, correspondente a inscrição de 04 (quatro) servido-
res no curso online “licitaÇÕEs E coNtratos dE sErviÇos dE ENgE-
NHaria”, a se realizar nos dias 22 e 23/08/2022, constante no Processo nº 
2022/916861, no valor total de r$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
data da assinatura eletrônica: 22/08/2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 843086

APOSTILAMENTO
.

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
Nº 55/2021 - REPUBLICAÇÃO

a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo - sE-
Plad, com sede na trav. do chaco, nº 2350, bairro Marco, belém/Pa, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, neste ato representada 
pela sua diretora de administração e finanças, sra iris alvEs MiraNda 
NEgrÃo, brasileira, portador da cédula de identidade nº 5243707 ssP/
Pa e do cPf nº 851.259.112-91, residente e domiciliada na cidade de 
ananindeua/Pa, rEsolvE aPostilar o contrato nº 55/2021 – sEPlad/
DAF, firmado com a empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREEN-
diMENtos ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 01.780.060/0001-37 com sede 
na cidade de florianópolis, Estado de santa catarina, na rua Jerônimo 
coelho, nº 280, sala 103, centro, cEP 88.010-030, conforme cláusulas e 
condições abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1-  o presente instrumento está amparado pelo art. 65, § 8º, da lei n. 
8.666/1993
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1- o presente termo apostilamento tem por objeto alterar o preâmbulo 
do Contrato 55/2021 – SEPLAD/DAF, mudando a identificação do represen-
tante da parte coNtratada, sendo o representante a partir deste termo o 
administrador não sócio, sr. WENdEl silvEira dE soUZa, brasileiro, sol-
teiro, administrador, portador do documento de identidade n.º 2.135.067- 
1, expedido pela ssP/aM, inscrito no cPf sob o n.º 999.096.342-87, re-
sidente e domiciliado na residente e domiciliado na cidade de Manaus, 
Estado do amazonas, na rua Mário Ypiranga, n. 3.026, bairro Parque dez 
de Novembro, cEP 69055-030, em virtude da 4ª alteração do contrato 
social da empresa coNstrUlagos coNstrUtora E EMPrEENdiMENtos 
ltda, conforme consta nos autos do Processo nº 2022/762095.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
3.1- incumbirá à sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMi-
NistraÇÃo - sEPlad providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto no Parágrafo único 
do art. 61, §1º, da lei nº 8.666/9.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1- Permanecem inalterados os demais itens e condições do contrato Nº 
55/2021, não modificados por este Termo de Apostilamento.
E, por estarem assim ajustados, firmam o presente Termo de Apostilamen-
to, assinado eletronicamente pelos responsáveis, para que se produzam 
seus efeitos legais.
data da assinatura eletrônica: 18/08/2022
iris alvEs MiraNda NEgrÃo
diretora de administração e finanças
Republicado nesta data por ter saido com incorreções no DOE nº. 
35.084, de 22.08.2022. Protocolo: 842077

Protocolo: 842701

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 809/2022-DAF/SEPLAD, DE 22 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 d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1042893, 17.08.2022.
r E s o l v E:
coNcEdEr a servidora daNila goNÇalvEs dE soUsa, id. funcional nº 
5901122/2 e cPf nº 855.252.512-72 ocupante do cargo de coordenador, 
lotada nesta secretaria, suprimento de fundos no valor total de r$-440,00 
(quatrocentos e quarenta reais), o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

04.422.1500.8805 33.90.30 – Material de consumo - r$-440,00

o prazo para aplicação deverá ser de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE,
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 22 dE 
agosto dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEgrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842906

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 807/2022-DAF/SEPLAD, DE 22 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 os Processos nºs. 2021/1128757 de 07/10/2021 e 
2022/249404 de 03/03/2022,
rEsolvE:
iNtErroMPEr, a contar de 02/03/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da Portaria Nº 800/2022 – 
daf/sEPlad de 19/08/2022, publicada no doE nº.35.084 de 22/08/2022, 
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à servidora adaHir soUZa dos saNtos, id. funcional nº 28851/1, 
ocupante do cargo de técnico b, lotada na coordenadoria de apoio a 
Estação cidadania – caEc/ddg//sEPlad.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 22 dE 
agosto dE 2022.
Íris alvEs MiraNda NEgrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842773
PORTARIA Nº 808/2022-DAF/SEPLAD, DE 22 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: 2022/1061055 de 19/08/2022.
rEsolvE:
EXclUir da Portaria nº.657/2022-daf/sEPlad de 07/07/2022, publicada 
no doE nº.35.038 de 08/07/2022, referente à concessão de férias da ser-
vidora MaricElia PiNHEiro cUNHa id. funcional nº 5146046/3, ocupan-
te do cargo de analista de gestão Pública b.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 22 dE 
agosto dE 2022.
Íris alvEs MiraNda NEgrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842830

TORNAR SEM EFEITO
.

PORTARIA N° 0246-GS/SEPLAD, DE 22 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 
2021/493705;
rEsolvE:
tornar sem efeito, a Portaria de nº 00236-gs/sEPlad, de 12/08/2.022, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.084 de 22/08/2.022, página 
07, que exonerou, “Ex-Offício”, MANOEL AUREO MORAES LIMA, Mat. nº 
57211255/1, do cargo de vigia, lotado na secretaria de Estado de Educa-
ção – sEdUc, a contar de 01/08/2.013.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dEPlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 22 de 
agosto de 2.022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 842874

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº. 0247/2022-GABS/SEPLAD, DE 22 DE AGOSTO DE 2022
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, nos 
termos do decreto governamental de 01 de abril de 2022, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.918, de 01 de abril de 2022;
coNsidEraNdo a Portaria nº. 55/2022-dsP/sEPlad, de 16 de março de 
2022, que fixa as diretrizes para a realização da atualização cadastral dos 
agentes públicos ativos vinculados aos órgãos e entidades do Poder Execu-
tivo do Estado do Pará; e,
coNsidEraNdo a Portaria nº. 0202/2022-gabs/sEPlad, de 07 de julho 
de 2022, que prorrogou o prazo de realização da atualização cadastral;
rEsolvE:
art. 1º. Prorrogar os prazos estabelecidos no art. 7º. da Portaria nº.55/
2022-dsP/sEPlad para os órgãos e entidades validarem das informações 
prestadas pelos agentes púbicos após a prorrogação do término da atualiza-
ção cadastral, conforme seu quantitativo, observando os seguintes prazos:
i – Órgãos com quantitativo de até 1.000 agentes públicos, prazo máximo 
30 (trinta) dias.
ii – Órgãos com quantitativo entre 1.001 até 2.999 agentes públicos, pra-
zo máximo de 60 (sessenta) dias.
iii – Órgãos com quantitativo acima de 3.000 agentes públicos, prazo má-
ximo de 90 (noventa) dias
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos ao dia 19 de agosto de 2022.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de Planejamento e administração, 22 de agosto de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 843087

PORTARIA Nº 299, DE 22 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 20222022 e, con-
siderando o(s) decreto(s) n° 2565, de 19/08/2022 e 2567, de 22/08/2022.
rEsolvE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 

social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

ANEXO A PORTARIA Nº 299, DE 22 DE AGOSTO DE 2022

ÁREA/UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA/
GRUPO DE DESPE-
SA/SUBGRUPO DE 

DESPESA

FONTE

2º QUADRIMESTRE - 2022

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

dEsENvolviMENto 
SÓCIO-ECONÔMICO

adEPará

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

contrato global

 0261 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

JUcEPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 862.000,00 862.000,00

despesas ordinárias

 0661 0,00 0,00 0,00 862.000,00 862.000,00

NEPMv

Pessoal e Encargos 
sociais 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00

folha de Pessoal

 0101 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00

NgPMcrEdcid

inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00

outras despesas

dEstaQUE rEcEbido 
do(a) fdE

 0101 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00

sEdEME

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00

contrato Estimativo

 0101 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00

gEstÃo

fiPat - sEfa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 5.013.908,50 5.013.908,50

contrato Estimativo

ProvisÃo rEcEbida 
do(a) sEfa

 0176 0,00 0,00 0,00 5.013.908,50 5.013.908,50

iNfra-EstrUtUra E 
traNsPortE

sEdoP

investimentos 0,00 0,00 0,00 254.155,49 254.155,49

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 0,00 254.155,49 254.155,49

PolÍtica sÓcio-
cUltUral

sEEl

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00

sUbordiNados ao 
govErNo do Estado

sEcoM

Pessoal e Encargos 
sociais 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

folha de Pessoal

 0101 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
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PROGRAMA/
ORGÃO FONTE

2º QUADRIMESTRE - 2022
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 254.155,49 254.155,49

sEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 254.155,49 254.155,49

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00
sEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00
governança 

Pública 0,00 0,00 0,00 4.299.976,50 4.299.976,50

fiPat - sEfa
ProvisÃo rEcE-
bida do(a) sEfa

 0176 0,00 0,00 0,00 4.299.976,50 4.299.976,50
indústria, comér-

cio, serviços e 
turismo

0,00 0,00 0,00 849.000,00 849.000,00

JUcEPa
 0661 0,00 0,00 0,00 149.000,00 149.000,00

sEdEME
 0101 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00

Manutenção da 
gestão 0,00 0,00 0,00 2.594.932,00 2.594.932,00

adEPará
 0261 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

fiPat - sEfa
ProvisÃo rEcE-
bida do(a) sEfa

 0176 0,00 0,00 0,00 713.932,00 713.932,00
JUcEPa

 0661 0,00 0,00 0,00 713.000,00 713.000,00
NEPMv

 0101 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
sEcoM

 0101 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
trabalho, Emprego 

e renda 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00

NgPMcrEdcid
dEstaQUE rEcE-
bido do(a) fdE

 0101 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00

FONTE
2º QUADRIMESTRE - 2022

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

0101 - rEcUrsos ordi-
Narios                                         0,00 0,00 0,00 24.202.155,49 24.202.155,49

0176 - fundo de investimento 
Permanente da administração 
tributária do Estado do Pará

0,00 0,00 0,00 5.013.908,50 5.013.908,50

0261 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 862.000,00 862.000,00

total 0,00 0,00 0,00 31.178.063,99 31.178.063,99

PORTARIA Nº 300, DE 22/08/2022 - DPO
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rEsolvE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 832.947,00 (oitocentos e trinta e dois Mil, Novecentos e 
Quarenta e sete reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despe-
sa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei 
nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA 
DESPESA VALOR

111080412615088585 - auditoria geral do Estado 0101 339140 78.000,00

291012678214867505 - sEtraN 0101 444042 731.947,00

771012412615088238 - sEcoM 0101 339040 23.000,00

total 832.947,00

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

r$

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA 
DESPESA VALOR

111080412615088585 - auditoria geral do Estado 0101 339040 78.000,00

291012678214867505 - sEtraN 0101 449051 731.947,00

771012412615088238 - sEcoM 0101 339140 23.000,00

total 832.947,00

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

Protocolo: 843205

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD)
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

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-170
EDITAL Nº 86/2022 – SEPLAD/PCPA, 22 DE AGOSTO DE 2022.

a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo e a 
PolÍcia civil do Estado do Pará, considerando a ação ordinária nº 
0084470-16.2013.8.14.0301, tornam pública a convocação de candidato 
na condição sub judice para realizar o Exame PsicolÓgico do concurso 
Público c-170 para provimento de vagas em cargos de nível superior da 
carrEiras Policiais dE iNvEstigador dE PolÍcia civil, dE Escri-
vÃo dE PolÍcia civil E PaPiloscoPista, conforme abaixo:
cargo: iNvEstigador dE PolÍcia civil - iPc: 
1. INSCRIÇÃO, CANDIDATO 
000278, fabio NEY Maia Nara 
2. LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE EXAME PSICOLÓGICO.
2.1. rua do Una, 156 (reitoria) - bairro: telégrafo – dia 14/09/2022 às 09 
horas* (Prova de exame psicológico)
cEP: 66.050-540
* Horário local de belém – Pará.
3. ORIENTAÇÕES
3.1. o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da 
Prova de exame psicológico com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 
do horário fixado para o seu início, munido do documento de identidade origi-
nal, conforme especificado no edital de abertura do concurso público.
3.2. todas as orientações para a realização da Prova de EXaME PsicolÓ-
gico constam no Edital de abertura do concurso público c-170.
4. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 22 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: 843203

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 130 de 19 de agosto de 2022
coNcEdEr aos servidores deste instituto, 30(trinta) dias de férias re-
gulamentares no mês setembro/2022, de acordo com o art. 74 da lei 
5.810/94(rJU), conforme quadro demonstrativo anexo.
a presente portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de setembro de 2022.
aNiZio bEstENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro/iasEP
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MATRICULA NOME PERÍODO AQUI-
SITIVO

PERÍODO
 CONCESSIVO

5959347/1 alaf aguiar da silva 2021/2022 01.09 a 30.09.2022

55590151/2 alessandra furtado silva 2021/2022 01.09 a 30.09.2022

3155030/1 célia Helena ferreira santos abreu 2020/2021 01.09 a 30.09.2022

3156044/1 Eliana Nazarena do Espirito santos 2020/2021 12.09 a 11.10.2022

57232972/1 felipe lucas dos santos 2020/2021 19.09 a 18.10.2022

3158411/1 francisco Edson de campos silva 2021/2022 05.09 a 04.10.2022

3154912/1 fransueli de fatima Magalhaes 2021/2022 01.09 a 30.09.2022

5959898/1 giuliele Pretes santana Nunes 2021/2022 01.09 a 30.09.2022

3154904/1 João batista dos santos 2020/2021 01.09 a 30.09.2022

57213536/2 José Mario da silva rodrigues 2020/2021 12.09 a 11.10.2022

3156010/1 Maria Jose de lana 2020/2021 01.09 a 30.09.2022

57216823/2 Marcus vinicius Mendonça Moraes 2021/2022 22.09 a 21.10.2022

3159175/1 Maria cricilma faraco Maciel 2021/2022 12.09 a 11.10.2022

57232185/1 Marina lima Wanderley 2020/2021 01.09 a 30.09.2022

57214480-2 Ninive faciola Naif daibes de souza 2019/2020 01.09 a 30.09.2022

3155951/1 rosa dos inocentes Marques alfaia 2021/2022 12.09 a 21.09.2022

57176600/3 roseane andreya cardoso dos santos 2021/2022 01.09 a 30.09.2022

3157148/1 suely Maciel serrão 2021/2022 01.09 a 30.09.2022

5945712/1 thiago gomes de oliveira 2021/222 15.09 a 29.09.2022

3154572/1 Yara Maria barros cavaleiro
de Macedo 2021/2022 19.09 a 03.10.2022

Protocolo: 842684

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 645 DE 22 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 
2022/1043172 (PaE), de 17/08/2022;
rEsolvE:
i - coNcEdEr à servidora sara tatiane da silva alves, matrícula nº 
5962961/1, ocupante do cargo em comissão de secretária de conselho, 
lotada na gerência de suporte administrativo, suprimento de fundos no 
valor total de r$8.000,00 (oito mil reais), para atender despesas relativas 
às passagens e locomoção, em perímetro não urbano, considerando via-
gens de servidores deste instituto para diversos municípios, de acordo com 
o Plano de Expansão deste órgão, o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
1297 0261 339033 r$8.000,00

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, 22 de agosto de 2022.
iltoN giUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 842755

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 646 DE 22 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 
2022/1012769 (PaE), de 10/08/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar a servidora alessandra Miranda de Macêdo Martins, ma-
trícula nº 57175740/1, ocupante do cargo de técnico de administração e 
finanças/chefe de gabinete, lotada no gabinete da Presidência, a viajar a 

cidade de Curitiba/PR, no período de 04/09/2022 a 06/09/2022, a fim de 
participar do curso “o chefe de gabinete”, promovido pelo instituto brasil 
de inteligência em administração Pública – ibraP.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará, 22 de agosto de 2022.
iltoN giUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 842759

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LICENÇA PRÊMIO
.

EXTRATO de Portaria Nº. 157 de 25/07/2022.
Base Legal: Arts. 98 e 99 da Lei nº 5.810/1994
Nome: JaiME robErto silva raMos
Matrícula: 291439/2
cargo: Especialista em Educação classe ii
lotação: gabinete
Período aquisitivo: triênio 04/02/1987 a 03/02/1990 - Processo: 2022/591135
Período: 60 (sessenta) dias, 01/08 a 30/09/2022

Protocolo: 842702

DESIGNAR SERVIDOR
.

EXTRATO de Portaria Nº. 183 de 22 de agosto de 2022.
Processo: 2022/1050583
designar: EliNEa rUtH MElo caMPos / matrícula nº. 3194345/1 / sociólogo
titular: Patricia do socorro goMEs batista dos saNtos / matrícula 
nº 5617332/1
cargo: coordenador do Núcleo de controle interno, código gEP-das-011.4.
Motivo: Participação em congresso de Excelência em licitações e contra-
tações Públicas.
Período: 23/08 a 27/08/2022/ viagem da titular

Protocolo: 842698

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 1786 DE 19 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 raiMUNdo aUgUsto cardoso dE Mi-
RANDA, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, Identificação Funcional n° 
5096987/2, lotado no gabinete do secretário, e JosÉ gUilHErME dE 
soUZa da Moitta KoUrY, auditor fiscal de receitas Estaduais, com iden-
tidade funcional nº 05858160/1, lotado na diretoria de fiscalização - dfi, 
para atuarem, respectivamente, como fiscal titular e fiscal substituto do 
1º Termo Aditivo ao CONTRATO Nº 112/2021/SEFA, firmado entre a SE-
crEtaria dE Estado da faZENda e o alEXaNdrE dE silva diNiZ, que 
tem como objeto a contratação de consultores individuais (analistas de 
projetos) para atuarem na execução das atividades relativas a gestão de 
projetos no âmbito do Projeto de Modernização da gestão fiscal do Estado 
do Pará - Profisco ii.
art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 842674
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PORTARIA Nº 1790 DE 19 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 as servidoras fraNcEMárcia fErrEira dE carva-
LHO, Identificação Funcional: nº 03249557-01, Auxiliar de Administra-
ção e SONIA CRISTINA MARQUES DA SILVA, Identificação Funcional nº 
03245888-01, assistente administrativo, ambas lotadas na cEcoMt ca-
raJás, para atuarem respectivamente como fiscal e fiscal substituto do 
CONTRATO Nº 062/2022/SEFA, firmado entre a SEFA  e o Sr. FRANCISCO 
assis rodrigUEs fErNaNdEs.
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: 842676
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PORTARIA Nº 505 DE 22 DE AGOSTO DE 2022
altera a Portaria Nº 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe 
sobre o Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf dos produtos 
refrigerantes, energéticos e isotônicos, e dá outras providências.
o sEcrEtário dE Estado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso ii do art. 6º do decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005,
considerando o disposto no § 6º do art. 8º da lei complementar 87, de 13 de 
setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da lei 5.530, de 13 de janeiro de 1989;
considerando o disposto no inciso iii do art. 39 do regulamento do impos-
to sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comu-
nicação - icMs, aprovado pelo decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
rEsolvE:
art. 1º fica alterado o produto, a seguir, do anexo ii - PMPf para energéticos 
e isotônicos da Portaria Nº 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“..................................... .......... ............... .............. .....

fEMar iNd. E coM. bEbidas EirEli PEt ou vidro descartável blUE raY ENErgY 
driNKY divErsos 350 4,17

..................................... .......... ............... .............. .....”

art. 2º ficam acrescidos os produtos descritos, a seguir, ao anexo ii - 
PMPf para energéticos e isotônicos da Portaria Nº 1.726/2016, com as 
seguintes redações:

“..................................... .......... ............... .......... .....
bEbidas dUElo ltda PEt ou vidro descartável ENErgÉtico blacK PiNE 2000 6,50
bEbidas dUElo ltda PEt ou vidro descartável ENErgÉtico blacK PiNE 250 1,90
bEbidas dUElo ltda PEt ou vidro descartável ENErgÉtico blacK PiNE 270 1,95

..................................... .......... ............... .......... .....”

art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir do segundo dia subsequente à publicação.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 842659
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1706 DE 11 DE AGOSTO DE 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, à servidora grEicYEllE vilas boas 
fErNaNdEs, id func nº 5914891/1, fiscal de receitas Estaduais, lotada na 
cEcoMt, para serem usufruídas no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, 
referentes ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1709 DE 11 DE AGOSTO DE 2022
EXclUir dos efeitos da Portaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada 
no doE nº 35.040 de 11/07/2022, que concedeu férias aos servidores 
desta secretaria para o mês de agosto/2022, o nome da servidora aNgEla 
cardoso vilHENa, id func nº 4308/1, analista fazendário, lotada na 
cEcoMt.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1656 DE 05 DE AGOSTO DE 2022
coNcEdEr, 18 (dezoito) dias de férias, ao servidor lUcas savEgNago dE 
soUZa, id func nº 5914763/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado 
na diretoria de tecnologia da informação, para serem usufruídas no perí-
odo de 07/11/2022 a 24/11/2022, referentes ao exercício de 29/07/2020 
a 28/07/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
*Republicada por ter saído com incorreções no DOE nº 35.079 de 
17/08/2022.

PORTARIA Nº 480 DE 12 DE AGOSTO DE 2022
coNcEdEr a servidora rosaNa EliNE dE araUJo E silva MElo, auxi-
liar de administração, id func nº 3251195/1, lotada na cErat de aba-
etetuba, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/08/2022 
a 30/08/2022, correspondentes ao triênio de 19/05/2016 a 18/05/2019.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
*Republicada por ter saído com incorreções no DOE nº 35.079 de 
17/08/2022.

PORTARIA Nº 1733 DE 11 DE AGOSTO DE 2022
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo 
das férias do servidor allaN do socorro MiraNda do EsPirito 
saNto, auditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5914939/1, 
lotado na cEEat de iPva e itcd, concedidas pela Portaria Nº 1348 de 
06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 11/07/2022, referente ao 
exercício de 29/07/2021 a 28/07/2022, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1742 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo 
das férias do servidor EdUardo dUartE dE olivEira JUNior, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5914803/1, lotado na cEcoMt de gurupí, 
concedidas pela Portaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 
35.040 de 11/07/2022, referente ao exercício de 29/07/2021 a 28/07/2022, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

PORTARIA Nº 1743 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo 
das férias da servidora sidNEY Marilia dE soUsa loPEs cavalcaNtE, 
assistente técnico, id func nº 3245713/1, lotada na célula de gestão 
de recursos financeiros/dad, concedidas pela Portaria Nº 1348 de 
06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 11/07/2022, referente ao 
exercício de 01/06/2021 a 31/05/2022, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1744 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo 
das férias da servidora alicE Maria triNdadE MoNtEiro, assistente 
administrativo, id func nº 3251551/1, lotada na cEcoMt de gurupí, 
concedidas pela Portaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 
35.040 de 11/07/2022, referente ao exercício de 16/06/2021 a 15/06/2022, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1745 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, referentes ao 2° período, à servi-
dora Magali aZEvEdo da silva, id func nº 5416701/2, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, lotada na cErat de Marituba, para serem usufru-
ídas no período de 01/09/2022 a 15/09/2022, referentes ao exercício de 
01/10/2019 a 30/09/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1746 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo 
das férias do servidor JosE Haroldo ribEiro Matos, digitador, id func 
nº 5154219/1, lotado na cEcoMt de gurupí, concedidas pela Portaria 
Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 11/07/2022, 
referente ao exercício de 01/07/2021 a 30/06/2022, as quais ficam 
autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1747 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo das 
férias do servidor carlos albErto JorgE dE olivEira JUNior, gerente 
fazendário, id func nº 5902483/4, lotado na Escola fazendária, concedidas 
pela Portaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 
11/07/2022, referente ao exercício de 18/05/2021 a 17/05/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1748 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
aUtoriZar, 28 (vinte e oito) dias de gozo de férias a servidora claUdia 
sEbastiaNa NobrE carvalHo, id func nº 3239624/3, analista contábil do 
tesouro Estadual, lotada na diretoria de gestão contábil e fiscal, para serem 
usufruídas no período de 05/09/2022 a 02/10/2022, em virtude da interrupção 
das férias referente ao exercício de 01/02/2021 a 31/01/2022, pela Portaria 
Nº 264 de 09/02/2022, publicada no doE n° 34.868 de 17/02/2022.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1749 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
iNtErroMPEr, 26 (vinte e seis) dias, a contar de 05/07/2022, do gozo 
das férias do servidor Marco aUrElio barbosa dE alcaNtara, fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5128935/1, lotado na cErat de redenção, 
concedidas pela Portaria Nº 1054 de 01/06/2022, publicada no doE nº 
34.992 de 02/06/2022, referente ao exercício de 11/05/2020 a 10/05/2021, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1750 DE 16 DE AGOSTO DE 2022
iNtErroMPEr, 09 (nove) dias, a contar de 22/08/2022, do gozo das 
férias do servidor JosE da silva Nava JUNior, consultor Jurídico do 
Estado, id func nº 8014582/5, lotado na consultoria Jurídica, concedidas 
pela Portaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 
11/07/2022, referente ao exercício de 19/05/2021 a 18/05/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

ERRATA
PORTARIA Nº 1641 de 04/08/2022, publicada no DOE nº 35.079 
de 17/08/2022.
servidor vitor HUgo galvao viEira
Onde se lê: período de 18/08/2022 a 15/08/2022
Leia-se: período de 18/07/2022 a 15/08/2022.

Protocolo: 842770
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2022
PAE n° 2022/934433
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a empresa flasHboX EvENtos E trEiNaMEN-
tos ltda, pessoa jurídica inscrita no cNPJ sob o nº 29.972.586/0001-38.
do obJEto: compra de vagas para a inscrição dos servidores no curso 
“agile trends gov 2022”.
valor global: r$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).
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da fUNdaMENtaÇÃo lEgal E JUstificativa dE iNEXigibilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25, i da lei 
federal nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
rEcUrsos orÇaMENtários:
funcional Programática/ atividade: 170106.04.128.1508.8887
função: 04 - administração
sub-função: 128 - formação de recursos Humanos
Programa: 1508 - governança Pública
atividade: 8887 - capacitação de agentes Públicos
Natureza da despesa:339039 - outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.
valor por aluno: r$ 1.620,00
valor total: 8.100,00
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da administração
tributária do Estado do Pará – fiPat
foro: belém, Estado do Pará.
data: 22/08/2022.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
sEcrEtário dE Estado da faZENda
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Fazenda resolve ratificar o Termo de Inexigibi-
lidade de licitação nº 010/2022 que tem como objeto a compra de vagas 
para a inscrição dos servidores no curso “agile trends gov 2022”, através 
da empresa flasHboX EvENtos E trEiNaMENtos ltda.
valor global: r$ 8.100,00
belém (Pa), 22/08/2022.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
sEcrEtário dE Estado da faZENda

Protocolo: 843196
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APOSTILAMENTO
.

APOSTILAMENTO N.º 065/2022/SEFA.
CONTRATO N.º 034/2022/SEFA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.º 2022/ 490848
PartEs: sEcrEtaria dE Estado da faZENda E targEt boNÉs E sE-
rigrafia EirEli
obJEto do coNtrato: Prestação de serviços que compreende o seguinte 
lote e item respectivamente de: lote iX – Malharia, sob as necessidades 
dos eventos, ações e projetos desenvolvidos pela secretaria de Estado da 
fazenda, conforme discriminado no anexo ii e em termo de referência 
Específico que passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual, 
independentemente de transcrição.
obJEto do aPostilaMENto: incluir a fonte de recursos,  no que tange 
a cobertura das despesas do contrato no exercício de 2022, alterando sua 
respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade gestora: 0176 - fundo de investimento da administração tribu-
tária do Pará.
 funcional Programática/ atividade: 170106..04.123.1508.8251
função: 04 - administração sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - governança Pública
atividade: 8251- gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de consumo
lotE iX
valor Estimado total: r$ 202.000,00
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração tributária do Estado do Pará – fiPat
fUNdaMENto lEgal do aPostilaMENto: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
data do aPostilaMENto: 19/08/2022.
dirEtor dE adMiNistraÇÃo, em exercício: aNidio MoUtiNHo.

Protocolo: 842671
APOSTILAMENTO N.º 066/2022/SEFA.
CONTRATO N.º 035/2022/SEFA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.º 2022/ 490848
PartEs: sEcrEtaria dE Estado da faZENda E costa iMPrEssÕEs ltda
obJEto do coNtrato: Prestação de serviços que compreende o(s) se-
guinte(s) lote(s) e item respectivamente de: o Lote VIII – Gráfica, sob as 
necessidades dos eventos, ações e projetos desenvolvidos pela secretaria 
de Estado da fazenda, conforme discriminado no anexo ii e em termo de 
Referência Específico que passa a fazer parte integrante deste instrumento 
contratual, independentemente de transcrição.
obJEto do aPostilaMENto: incluir a fonte de recursos,  no que tange 
a cobertura das despesas do contrato no exercício de 2022, alterando sua 
respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade gestora: 0176 - fundo de investimento da administração tribu-
tária do Pará.
funcional Programática/ atividade: 170106..04.123.1508.8251
função: 04 - administração sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - governança Pública atividade: 8251- gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros serviços de terceiro Pessoa Jurídica
lotE viii valor Estimado total: r$ 331.993,50
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração tributária do Estado do Pará – fiPat.
fUNdaMENto lEgal do aPostilaMENto: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
data do aPostilaMENto: 19/08/2022.
dirEtor dE adMiNistraÇÃo, em exercício: aNidio MoUtiNHo.

Protocolo: 842672

APOSTILAMENTO N.º 067/2022/SEFA.
CONTRATO N.º 036/2022/SEFA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.º 2022/490848
PartEs: sEcrEtaria dE Estado da faZENda E Midia cENtEr sEr-
viÇos dE ProdUÇao MUsical, ciNEMatográfica E EvENtos EirEli
obJEto do coNtrato: o objeto deste contrato é a Prestação de servi-
ços que compreende o(s) seguinte(s) lote(s) e item respectivamente de: 
i - sonorização; ii - iluminação e Xii – áudio visual, sob as necessidades 
dos eventos, ações e projetos desenvolvidos pela secretaria de Estado da 
fazenda, conforme discriminado no anexo ii e em termo de referência 
Específico que passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual, 
independentemente de transcrição.
obJEto do aPostilaMENto: incluir a fonte de recursos,  no que tange 
a cobertura das despesas do contrato no exercício de 2022, alterando sua 
respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma:
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade gestora: 0176 - fundo de investimento da administração tribu-
tária do Pará.
 funcional Programática/ atividade: 170106..04.123.1508.8251
função: 04 - administração sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - governança Pública atividade: 8251- gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros serviços de terceiro Pessoa Jurídica
valor Estimado lote 1: r$ 120.415,00
valor Estimado lote 2 : r$ 98.135,00
valor Estimado lote 12: r$ 414.350,00
valor Estimado total: r$ 632.900,00
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração tributária do Estado do Pará – fiPat.
fUNdaMENto lEgal do aPostilaMENto: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
data do aPostilaMENto: 19/08/2022.
dirEtor dE adMiNistraÇÃo, em exercício: aNidio MoUtiNHo.
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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 1646 de 19 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
a servidora brENda MoNtEiro batalHa, nº 5185566602, tEcNico EM 
gEstÃo dE obras PUblicas, lotada na cÉlUla dE gEstÃo dE rEcUr-
sos MatEriais, objetivo de visita á obra de reforma da residência, no pe-
ríodo de 25.08.2022  à  26.08.2022, no trecho belém - santarém - belém.
PORTARIA Nº 1791 de 19 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2 diá-
rias ao servidor WalciNEi coNcEicao brito, nº 0512852801, fiscal-c, 
coordENaÇÃo EXEc. rEg.dE adM.trib./NÃo tribUtária dE Marabá, 
objetivo de fiscalização com ordem de serviço, no período de 23.08.2022 à 
24.08.2022, no trecho Marabá - são geraldo - Piçarra - Marabá.
PORTARIA Nº 1792 de 19 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2 diárias 
ao servidor gilMar PErEira araUJo, nº 0520863701, Motorista faZEN-
dario, coordENaÇÃo EXEc. rEg.dE adM.trib./NÃo tribUtária dE Ma-
rabá, objetivo de conduzir veículo, no período de 23.08.2022 à 24.08.2022, 
no trecho Marabá - são geraldo do araguaia - Piçarra - Marabá.
PORTARIA Nº 1793 de 19 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor Marco aNtoNio sErra MoNtEiro, nº 0556007101, Moto-
rista faZENdario, coordENaÇÃo EXEc. rEg.dE adM.trib./NÃo trib.
DE SANTARÉM, objetivo de serviço de fiscalização da CERAT - condução de 
auditores, no período de 23.08.2022 à 26.08.2022, no trecho santarém - 
itaituba - Novo Progresso - itaituba - santarém.
PORTARIA Nº 1794 de 19 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor WilsoN dE olivEira lEao, nº 0557003401, aUditor-c, co-
ordENaÇÃo EXEc. rEg.dE adM.trib./NÃo trib.dE saNtarÉM, objetivo 
de serviço de fiscalização, no período de 23.08.2022 à 26.08.2022, no 
trecho santarém - itaituba - Novo Progresso - itaituba - santarém.
PORTARIA Nº1795 de 19 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
a servidora giNa salEs corrEa, nº 0591515701, aUditor-a,  coordE-
NaÇÃo EXEc. rEg.dE adM.trib./NÃo trib.dE saNtarÉM, objetivo de 
serviço de fiscalização na oEat, no período de 23.08.2022 à 26.08.2022, 
no trecho santarém - itaituba - santarém.
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OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIAS DE ISENÇÃO DE ICMS – CAT
Portaria n.º202201000947 de 22/08/2022 - 
Proc n.º 002022730002519/SEFA
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: tiara gisselly de Quadros Pereira – cPf: 791.957.412-91
Marca: NissaN/KicKs s cvt total flEX tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000949 de 22/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005485/SEFA
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jairo de bragança barata Netto – cPf: 443.705.552-72
Marca: cHEv/oNiX PlUs 10Mt lt2 EcoNoflEX tipo: Pas/automóvel
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Portaria n.º202201000951 de 22/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005628/SEFA
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: gilvandra Maria ataide Pinto – cPf: 794.737.502-00
Marca: NissaN/KicKs advaNcE cvt P.PlUs 1.6 total flEX tipo: Pas/
automóvel
Portaria n.º202201000953 de 22/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005703/SEFA
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jose roberto Mendes de sousa – cPf: 377.947.362-34
Marca: i/cHEv tracKEr PrEMiEr 1.0 tUrbo at tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000955 de 22/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005495/SEFA
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: indimar teles da silva – cPf: 783.174.362-68
Marca: i/fiat croNos 1.0 flEX tipo: Pas/automóvel

PORTARIAS DE ISENÇÃO DE IPVA – CAT
Portaria n.º202204004686, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005441/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: renaldo felix santos – cPf: 037.462.592-15
Marca/tipo/chassi
cHEv/tracKEr 12t a Pr/Pas/automovel/9bgEP76b0Pb150653
Portaria n.º202204004688, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005724/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Janivaldo Nascimento da Paz – cPf: 207.683.542-34
Marca/tipo/chassi
vW/Polo Mf/Pas/automovel/9bWal5bZ5MP011518
Portaria n.º202204004690, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005723/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: angelina silva do Nascimento – cPf: 696.379.202-00
Marca/tipo/chassi
cHEv/oNiX PlUs 10tat Pr2/Pas/automovel/9bgEY69H0Pg165773
Portaria n.º202204004693, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005493/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jorge Edison Miranda lopes – cPf: 041.802.242-91
Marca/tipo/chassi
fiat/idEa attractivE 1.4/Pas/automovel/9bd13501Yg2281735
Portaria n.º202204004695, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005642/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Natalino Pimentel vieira – cPf: 080.363.732-20
Marca/tipo/chassi
cHEv/PrisMa 1.4at ltZ/Pas/automovel/9bgKt69v0Hg173568
Portaria n.º202204004697, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005681/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio carlos de Moraes carvalho – cPf: 092.212.632-15
Marca/tipo/chassi
fiat/siENa El 1.0 flEX/Pas/automovel/9bd372110E4040184
Portaria n.º202204004699, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005676/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marco antonio de souza lobo – cPf: 410.013.202-63
Marca/tipo/chassi
vW/voYagE 1.0l Mc5/Pas/automovel/9bWdg45U8Nt077176
Portaria n.º202204004701, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005679/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: gabriel Joao da costa – cPf: 255.519.302-20
Marca/tipo/chassi
toYota/Etios sd Xs 15 Mt/Pas/automovel/9brb29bt8J2195004
Portaria n.º202204004703, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005637/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: alberto gomes correa – cPf: 373.144.402-04
Marca/tipo/chassi
cHEv/PrisMa 1.4at lt/Pas/automovel/9bgKs69v0Kg392461
Portaria n.º202204004705, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005710/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo alves fonseca – cPf: 257.483.863-72
Marca/tipo/chassi
vW/Novo gol tl Mcv/Pas/automovel/9bWag45U1Jt059874

Portaria n.º202204004707, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005694/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel ivaldo lameira Maia – cPf: 564.467.212-34
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla gli18 cvt/Pas/automovel/9brblWHE7f0012764
Portaria n.º202204004709, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003789/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Josias Negreiros barbosa – cPf: 038.374.162-91
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drivE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dNU161202
Portaria n.º202204004711, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005602/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo sergio Monteiro de brito – cPf: 353.348.602-82
Marca/tipo/chassi
cHEv/PrisMa 1.4Mt ltZ/Pas/automovel/9bgKt69v0Jg269841
Portaria n.º202204004713, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005660/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos Marcell ferreira e silva – cPf: 747.767.462-04
Marca/tipo/chassi
NissaN/KicKs advaNcE cvt/Pas/automovel/94dfcaP15Nb151855
Portaria n.º202204004715, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005520/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Éder José duarte de oliveira – cPf: 404.298.572-68
Marca/tipo/chassi
fiat/Palio firE WaY/Pas/automovel/9bd17144lf5986478
Portaria n.º202204004717, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005607/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: artur Emilio de lima rodrigues – cPf: 137.397.272-68
Marca/tipo/chassi
vW/Polo Mca/Pas/automovel/9bWag5bZ6lP074923
Portaria n.º202204004719, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005517/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Nelson Jackson sousa do Nascimento – cPf: 437.601.042-15
Marca/tipo/chassi
cHEv/PrisMa 1.4Mt lt/Pas/automovel/9bgKs69v0Kg148888

PORTARIAS DE REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO DE IPVA – CAT
Portaria n.º202204004685, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 0020227300054576/SEFA
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2022 
a 31/12/2022
base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudanç de categoria em veículo beneficiado pela isenção de 
ipva, placa qvl1a84
interessado: Eliomar Paixão ferreira – cPf: 306.500.622-72
Marca/tipo/chassi
cHEv/oNiX PlUs 10tMt ltZ/Pas/automovel/9bgEN69H0lg216492
Portaria n.º202204004692, de 22/08/2022 - 
Proc n.º 0020227300057087/SEFA
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mud cat e trans prop em veículo beneficiado pela isenção de 
ipva, placa qej0j12
interessado: adryelton Nascimento damasceno – cPf: 739.639.332-91
Marca/tipo/chassi
fiat/WEEKENd attractivE/Pas/automovel/9bd37412Ug5089423

Protocolo: 842932
ATOS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS 

FAZENDÁRIOS
ANÚNCIO DE PAUTA PARA JULGAMENTO

a secretaria geral torna públicas a data de julgamento dos recursos abai-
xo, 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 PErMaNENtE dE JUlgaMENto
Em 26/08/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19008, aiNf nº 
182020510000548-3, contribuinte iMPortadora oPliMa ltda, insc. Es-
tadual nº. 15357720-7, advogado: MicHEl HabEr NEto, oab/Pa-20313,
Em 26/08/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19820, aiNf nº 
372020510000440-3, contribuinte MiNEraÇÃo rio do NortE s a, insc. 
Estadual nº. 15063883-3, advogado: afoNso MarciUs vaZ lobato, 
oab/Pa -8.265
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Em 26/08/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19816, aiNf nº 
372020510000446-2, contribuinte MiNEraÇÃo rio do NortE s a, insc. 
Estadual nº. 15063883-3, advogado: afoNso MarciUs vaZ lobato, 
oab/Pa -8.265
Em 26/08/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19818, aiNf nº 
372020510000582-5, contribuinte MiNEraÇÃo rio do NortE s a, insc. 
Estadual nº. 15063883-3, advogado: afoNso MarciUs vaZ lobato, 
oab/Pa -8.265

Protocolo: 842947

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

CONTRATO
.

Inexigibilidade Nº 051/2022
data da inexigibilidade: 04.08.2022
contrato Nº: 112/2022
Prazo: 02 (dois) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a veiculação da 
marca do banpará, sob título de Marketing institucional, em diversas pro-
gramações culturais para a realização do Projeto “caMiNHos da arQUE-
OLOGIA NA AMAZÔNIA - CARAJÁS”, considerando o interesse em divulgar, 
fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconhecimento e/ou ampliar bene-
fícios ligados à marca, bem como, aos produtos e serviços, em atitude ne-
gocial, visando ao aumento do volume de negócios posto o reconhecimento 
do banco como socialmente responsável na valorização da cultura regional.
valor total: r$-160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
data de assinatura do contrato: 04.08.2022
vigência: 04.08.2022 a 03.10.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “b” e “c” do rlc/banpará.
contratada: lvs corrEia EvENtos ME
Endereço: Rua Treze, Nº 75, Conjunto Julia Seffer - Bairro: Águas Lindas
cEP: 67020-510 ananindeua/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 842667

OUTRAS MATÉRIAS
.

Concurso Público 2018
Edital de Convocação nº 186/2022
convocamos a candidata, abaixo relacionada, para comparecer ao baNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
cargo: técnico bancário Nível Médio
POLO III

Nome Colocação Agência Banpará (Local de Apresentação 
de Documentos)

Narciso rodrigUEs da costa 144° av. senador lemos, n° 1153 - centro – santo 
antônio do tauá/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
belém, 23 de agosto de 2022.

Protocolo: 843063

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 01085 DE 18 DE AGOSTO DE 2022
a diretora de gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/906124.
rEsolvE:
rEMovEr, a servidora carMEN rosilENE liMa da silva, cargo agENtE 
dE artEs Práticas, matrícula n° 54192333/1, do 1º cENtro rEgioNal dE 
saÚdE - bElÉM para o cENtro dE saÚdE – PEdrEira/atENÇÃo Psicos-
social, em substituição a servidora Maria das graÇas soUsa E silva, 
matrícula nº 727733/1, aposentada conforme o processo 2020/24545.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUMPra-sE,
dirEtoria dE gEstÃo do trabalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE, EM 18.08.2022.
KEllY dE cássia PEiXoto dE olivEira silvEira
dirEtora dE gEstÃo do trabalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE – sEsPa

Protocolo: 842831

PORTARIA N° 0732 DE 22 DE AGOSTO DE 2022
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição 
Estadual,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/ 1064246.
r E s o l v E:
dEsigNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora flavia 
silva dE soUZa, matrícula nº 57190683/1, para responder pela divisÃo 
dE dirEitos E vaNtagENs, no período de 22.08.2022 a 25.08.2022, em 
substituição a titular aNa cÉlia soUZa rosas, matrícula nº 2009420/1, 
que se encontra de licença saúde.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUMPra-sE,
gabiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚblica, EM 22.08.2022.
RÔMULO RODOVALHO GOMES
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚblica.

Protocolo: 843100

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 007/SESPA/2021
Processo: 2022/636489
objeto: o presente instrumento tem por objeto o repasse de valores de in-
vestimento, além dos previstos no contrato de gestão, visando a reforma da 
cobertura cerâmica das paredes externas (fachada) do Hospital Jean bitar,
valor: r$ 1.048.468,82 (um milhão quarenta e oito mil, quatrocentos e 
sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) em parcela única.
dotação orçamentária: 8877; Elemento de despesa; 445085; fonte: 
0103/0149/0101/0303/0349/0301
data de assinatura: 17/08/2022
contratado: iNstitUto dE dEsENvolviMENto social E HUMaNo- idNsH
End.: rua cônego Jerônimo Pimentel, nº 543- Umarizal belém/Pa
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de barros-
secretário adjunto de gestão administrativa.

Protocolo: 842627
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNtrato tEMPorário/14º Pss/sEsPa
ato: (autorizo/PaE nº aUtoriZo - 1094258/2021)
Nome do servidor: JENNY caroliNE olivEira rEgo
cargo do servidor: ENfErMEiro
vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
Ordenador: RÔMULO RODOVALHO GOMES

Protocolo: 843065

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 231 DE 22 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 outubro 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 para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução 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 dEsENvolvi-
MENto UrbaNo E obras PÚblicas- sEdoP, objetivando a coNtrata-
ÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo da obra dE coNstrUÇÃo da Poli-
clÍNica No MUNicÍPio dE saNtarÉM, a ser realizado 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: 842354

.

.

ERRATA
.

ERRATA AO CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 006/2022, DE 19 DE AGOSTO DE 2022
PROCESSO Nº 2022/204637
tiPo: tEcNica E PrEÇo
o Presidente da coMissÃo EsPEcial dE sElEÇÃo dEstiNada a Pro-
cEssar E JUlgar cHaMaMENtos PÚblicos Para sElEÇÃo dE orga-
NIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE torna pública a retificação do cronograma do 
Edital de seleção nº 006/2022, referente a contratação de organização 
social em saúde para gestão e operacionalização do Hospital geral de 
ipixuna, tendo a data de abertura de envelope designada para o dia 09 de 
setembro, passando a vigorar da seguinte forma:

CRONOGRAMA PERÍODO
Publicação do Edital de seleção 19/08/2022

Manifestação de interesse em participar do Processo seletivo e agendamento de visita 
técnica 01/09/2022

visita técnica Hospitalar 02 e 03/09/2022
credenciamento e Entrega do envelope 01 (documentos de Habilitação e Proposta finan-

ceira) e 02 (Proposta técnica), a seguir sessão pública de análise do envelope 01. 09/09/2022

Publicação do resultado Provisório 16/09/2022
Prazo para recurso 19 a 23/09/2022
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Publicação do resultado do (s) recurso(s) 27/09/2022
Prazo para recurso hierárquico 28 e 29/09/2022

Publicação do Resultado Definitivo 30/09/2022
Homologação do Processo 04/10/2022

Eugenio Paceli rodrigues frança
Presidente da ccPos

Protocolo: 842790
ERRATA AO CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 007/2022, DE 19 DE AGOSTO DE 2022
PROCESSO Nº 2021/410245
tiPo: tEcNica E PrEÇo
o Presidente da coMissÃo EsPEcial dE sElEÇÃo dEstiNada a Pro-
cEssar E JUlgar cHaMaMENtos PÚblicos Para sElEÇÃo dE orga-
NIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE torna pública a retificação do cronograma do 
Edital de seleção nº 007/2022, referente a contratação de organização 
social em saúde para gestão e operacionalização do Hospital regional do 
baixo amazonas, localizado no município de santarém, tendo a data de 
abertura de envelope designada para o dia 08 de setembro, passando a 
vigorar da seguinte forma:

CRONOGRAMA PERÍODO
Publicação do Edital de seleção 19/08/2022

Manifestação de interesse em participar do Processo seletivo e agendamento de visita técnica 01/09/2022
visita técnica Hospitalar 02 e 03/09/2022

credenciamento e Entrega do envelope 01 (documentos de Habilitação e Proposta financeira) e 
02 (Proposta técnica), a seguir sessão pública de análise do envelope 01. 08/09/2022

Publicação do resultado Provisório 16/09/2022
Prazo para recurso 19 a 23/09/2022

Publicação do resultado do (s) recurso(s) 27/09/2022
Prazo para recurso hierárquico 28 e 29/09/2022

Publicação do Resultado Definitivo 30/09/2022
Homologação do Processo 04/10/2022

Eugenio Paceli rodrigues frança
Presidente da ccPos

Protocolo: 842791

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

15º Termo Aditivo Contrato de Gestão Nº 001/SESPA/2021
Processo: 2022/134557
objeto: o presente instrumento tem por objeto o repasse de valores, a 
titulo de investimento, visando aquisição de Equipamento braquiterapia 
flexitron 10 canais, sistema de planejamento 2D da marca/modelo Varian 
e acelerador linear de elétrons para radioterapia da marca/modelo varian 
destinados ao Hospital regional Público de castanhal.
valor: r$ 9.679.080,00 (nove milhões, seiscentos e setenta e nove mil, e 
oitenta reais) em parcela única
dotação orçamentária: 8877; Elemento de despesa: 445085: fonte: 
0103/0303/0301/0101/0149/0349
data de assinatura: 18/08/2022
contratado: associaÇÃo dE saÚdE, EsPortE, laZEr E cUltUra- 
asElc. cNPJ: 09.055.340/0001-94.
End.: avenida dos Universitários, nº 3035, bairro Jardelândia, castanhal-
Pa cEP: 68.746-360
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de barros-
secretário adjunto de gestão administrativa.

Protocolo: 842626

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/SESPA/2022
PROCESSO Nº: 2022/661638.
obJEto: aquisição do Medicamento aZatioPriNa 50Mg (coMPriMi-
do) para atender os pacientes da secretaria de Estado de saúde Pública 
do Pará – sEsPa.
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚblica.
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNtratado: fUNdaÇÃo Para o rEMÉdio PoPUlar - fUrP
cNPJ Nº: 43.640.754/0001-19.
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, art. 24, iNciso viii.
valor: r$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 8288.
ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30.
foNtE: 0103001381.
belém (Pá), 19 de agosto de 2022.
RÔMULo rodovalHo goMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚblica
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022.
Nesta data, ratifico o termo de dispensa de licitação nº 031/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
belém (Pá), 19 de agosto de 2022.
roMUlo rodovalHo goMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚblica

Protocolo: 842805

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

3° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2021
data dE assiNatUra: 19/08/2022
vigÊNcia: 23/08/2022 a 22/08/2023
JUstificativa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula décima 
do convênio n° 03/2021, bem como no decreto Estadual nº 733, a lei 
federal nº 8.666, a lei nº 8.958/94, o decreto 7.423/10, e o decreto 
8.241/14, nas resoluções da UfoPa.
obJEto: Prorrogação de vigência por 12 (doze) meses.
PartÍciPEs: 
Beneficiário ente Público: Universidade Federal do Oeste do Pará-UFOPA e 
fundação de integração amazônica-fiaM
concedente: secretaria de Estado de saúde Pública- sEsPa
ordenador: rômulo rodovalho gomes – secretário de Estado de saúde 
Pública/sEsPa

Protocolo: 842669

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

TERMO DE RESCISÃO AO CONVÊNIO N° 02/2021
Processo: 2021/128412
objeto: rescisão do convênio n° 02/2021, celebrado entre a sEsPa e a 
Prefeitura Municipal de Marabá, tendo por objeto a “Manutenção e implan-
tação de leitos para atendimento de pacientes acometidos por covid-19 no 
Hospital Municipal de Marabá”.
Justificativa e Fundamentação Legal: Cláusula Nona do referido instrumen-
to, e no art.22, do decreto Estadual nº 733/2013, é decorrente da redução 
considerável no número de casos de infectados e óbitos e na ocupação dos 
leitos para covid-19 no Hospital Municipal de Marabá, conforme exposto 
pela Prefeitura Municipal de Marabá, através do ofício nº 1200/2022/con-
vênios/gabinete/sMs.
data de assinatura: 19/08/2022
concedente: secretaria de Estado de saúde Pública- sEsPa
convenente: Prefeitura Municipal de Marabá
ordenador: rômulo rodovalho gomes – secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 842670
NOTIFICAÇÃO/SESPA Nº 029/22
a secretaria de Estado de saúde Pública, por intermédio da comissão 
Permanente de Processo administrativo de inexecução contratual, 
designada pela Portaria Nº 707, de 02/08/2022, publicada no d.o.E. 
nº 35.066, de 03/08/2022, Notifica a empresa Exata distribuidora 
Hospitalar ltda., cNPJ nº 05.008240/0001-56, da instauração do Processo 
administrativo nº 2019/570206, disposto na Portaria Nº 721, de 
08/08/2022, DOE nº 35.073, de 09/08/2022, em que a mesma figura, 
em tese, como denunciada, conforme os fatos descritos nos autos do 
Processo supracitado, em razão do não atendimento da arP nº 010/2019, 
oriunda do Pregão Eletrônico nº 140/2018, na forma do art. 105 da lei 
nº 8.972/2020 e no art. 87 da lei nº 8.666/93, a qual se comprovado 
acarretará a aplicação de penalidade correspondente.
observado o direito constitucional quanto ao contraditório e ampla defesa, 
insculpidos no art. 5º, inciso lv da cf/88 e art. 104 da lei nº 8.972/2020, 
ficando nessa condição NOTIFICADA podendo acompanhar o presente pro-
cesso apuratório ou fazer-se assistir, facultativamente, por Procurador le-
galmente constituído.
Esta comissão encontra-se instalada na tv. lomas valentinas, n° 2190 – 
Marco – belém – Pará, cEP: 66093-677, fone (091) 4006-4278.
belém, 22 de agosto de 2022.
Marcilene almeida
Presidente cPaic, em exercício

Protocolo: 843198

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ESCOLA TÉCNICA DO SUS DO PARÁ “DR. MANUEL AYRES”

EDITAL DE ABERTURA Nº 025/2022 DE 22 DE AGOSTO DE 2022 
INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE QUALIFICAÇÃO HUMANIZAREDE-
ABSUS-PA
a diretora, Elizeth do socorro da silva braga, da Escola técnica do sis-
tema Único de saúde do Pará “dr. Manuel ayres” - EtsUs/Pa, diretoria 
vinculada à secretaria de Estado de saúde Pública - sEsPa, no uso de suas 
atribuições legais, torna público as inscrições para o Curso de Qualificação 
HUMaNiZarEdEabsUs-Pa.
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O presente Edital tem por objeto a realização do Curso de Qualificação 
HUMaNiZarEdEabsUs-Pa, para trabalhadores da atenção básica do sis-
tema Único de saúde - sUs, o qual será destinado, prioritariamente para a 
região do tocantins do Estado do Pará, município de cametá.
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2- DO CURSO
2.1 O Curso de Qualificação HUMANIZAREDEABSUS-PA., tem carga horária 
de 40 (quarenta) horas, sendo 8 (oito) horas diárias de teoria, com dura-
ção de 05 (cinco) dias consecutivos.
2.2 o curso terá 1 (uma) turma com 50 (cinquenta) discentes;
2.3 as aulas acontecerão no município de cametá, em horário integral de 08h 
às 12h e de 14h às 18h, conforme articulado com os gestores do município;
2.4 o curso será realizado no período de 29/08 a 02/09/2022;
2.5 as aulas presenciais acontecerão na sede do instituto federal do Pa-
rá-ifPa em cametá, situado na av. dep. Euclides figueiredo - Marambaia, 
cametá - Pa, 68400-000, conforme (anexo i);
3- DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.2 ter idade mínima de 18 anos;
3.3 ter o Ensino fundamental completo;
3.4 ser trabalhador municipal e estar exercendo suas funções na rede de 
atenção básica do sistema Único de saúde-sUs do município de cametá.
4- DAS INSCRIÇÕES
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da sEsPa: www.saude.pa.gov.br
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir de 14:00h do dia 23 de agos-
to até às 17:00h do dia 25 de agosto de 2022;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a secretaria Es-
colar da EtsUs/Pa, situada à travessa Estrella, nº 2342 - bairro: Marco, cEP: 
66080-471 ou para o e-mail: etsus.secretariaescolar@escola.seduc.pa.gov.br;
4.5 o envio das inscrições para a EtsUs/Pa, será de responsabilidade da 
secretaria Municipal de saúde de cametá;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 cópia do rg;
4.6.4 cópia do cPf;
4.6.5 Cópia do certificado de conclusão da escolaridade exigida, emitido 
por instituição formadora devidamente reconhecida pelo MEc;
4.6.7 termo de compromisso do gestor (anexo iv), sendo necessário ape-
nas 01(um) documento do município de cametá.
5- DAS VAGAS
5.1 serão ofertadas 50 (cinquenta) vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no (anexo i) deste Edital;
5.3 a oferta das vagas será destinada exclusivamente para o município de 
cametá, da região do tocantins;
5.4 Em caso de não preenchimento de vagas a EtsUs/Pa poderá absorver 
demanda  espontânea social;
5.5 realização do curso:

Mês Período
agosto

e
setembro:

Horário
08:00h às 12:00h

e
14:00h às 18:00h

29/08
a

02/09/2022

6- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso tiver usado do-
cumentos e/ou informações falsas;
6.3 a EtsUs/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
6.4 de acordo com o regimento interno da EtsUs/Pa, são critérios para 
a certificação a frequência mínima de 75% no curso das aulas teórico-prá-
tica, conforme regimento interno da Escola em com base no artigo 24 da 
ldb de 1996.
6.5 os casos omissos serão resolvidos pela direção da EtsUs/Pa.
belém, 22 de agosto de 2022.
Elizeth do socorro da silva braga
diretora da EtsUs/Pa

ANEXO I
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

Turma Local de Realização Oferta de vagas Nº de vagas

Curso de Qualificação HUMANIZAREDE-
absUs-Pa

Período do curso:
29/08 a 02/09/2022

Horário:
08:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h

local do curso:
instituto federal do Pará-ifPa em 

cametá, situado na av. dep. Euclides 
figueiredo - Marambaia, cametá - Pa, 

68400-000

região do tocantins
Município de cametá 50

* Em caso de não preenchimento de vagas a EtsUs, poderá absorver de-
manda espontânea.

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO

1. NoME: 2. sEXo: M (  ) f (  )
3. c. idENtidadE: 4. ÓrgÃo EXPEd.: 5. NasciMENto: 6. cPf:
7. ENdErEÇo:
8. bairro: 9. cEP.: 10. MUNicÍPio dE NasciMENto:
11. foNE: 12. E-Mail:

13. EscolaridadE:
(  ) ENsiNo fUNd (  ) coMPlEto (  ) iNcoMPlEto
(  ) ENsiNo MÉdio (  ) coMPlEto (  ) iNcoMPlEto
(  ) ENsiNo sUP. (  ) coMPlEto (  ) iNcoMPlEto
(  ) gradUaÇÃo: ___________________

14. PÓs-gradUaÇÃo:

15. NEcEssita dE atENdiMENto
EsPEcial: (  ) siM (  ) NÃo
QUal: __________________

16. cargo/fUNÇÃo: 17. Mat. fUNcioNal: 18. local dE lotaÇÃo:
19. data dE adMissÃo:
20. MUNicÍPio oNdE trabalHa:
21. sitUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfEtivo (  ) tEMPorário (  ) cargo coMissioNado
      

TERMO DE COMPROMISSO INDIVIDUAL
Este termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do cUrso dE QUalificaÇÃo HUMaNiZarEdEabsUs-Pa, ofere-
cido pela Escola técnica do sUs “dr. Manuel ayres” – EtsUs/Pa. o Parti-
cipante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência no curso/capaci-
tação/oficina citado acima, mediante comprovação em lista de frequência, 
resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, 
do contrário fica impedido de receber certificado.
Município, ____ de ________________ de 2022.

              _____________________________
Assinatura e carimbo da Chefia Imediata

____________________
assinatura do Participante

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO

declaro que o (a) servidor (a) _______________________________ 
lotado no município _______________________ da região de saúde 
________________, tem disponibilidade para participar do curso de Qua-
lificação HUMANIZAREDEABSUS-PA com liberação para cumprir a carga 
horária de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias, com duração de 05 
(cinco) dias consecutivos.
Município, ____ de ________________ de 2022.
_______________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.

ANEXO IV
TERMO DE COMPROMISSO DO GESTOR

a Escola técnica do sUs do Pará “dr. Manuel ayres” e o (a) secretário (a) 
de saúde do Município de _____________________ celebram entre si o 
presente tErMo dE coMProMisso que estabelece as condições que re-
gerão a participação dos profissionais da área da Saúde para a realização 
do Curso de Qualificação HUMANIZAREDEABSUS-PA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Este termo de compromisso assegura o direito 
profissionais da saúde, área de Educação Permanente, Atenção Primária, 
profissional da Educação ou do Conselho/Usuário (Controle Social), ofer-
tado pela EtsUs/Pa.
CLÁUSULA SEGUNDA: fica a secretaria Municipal de saúde responsável 
em prover todas as facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso à internet, 
inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos da zona rural;
CLÁUSULA TERCEIRA: fica a secretaria Municipal de saúde ciente de 
que uma vez inscrito  e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o 
mínimo de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequ-
ência, resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar 
falta, do contrário fica impedido de receber o certificado no final do curso.
CLÁUSULA QUARTA: a EtsUs-Pa compromete-se a promover toda a in-
fraestrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município, _____ de __________________ de 2022.
__________________________________________________
NoME do sEcrEtário (a) MUNiciPal dE saÚdE

Protocolo: 842908

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNCO
Número/ano: 12/2022
Processo n°/ano: 2022/497870
objeto: o objeto da presente licitação é aquisição de Material de consumo 
para ações de Oficina ortopédica da URE MARCELLO CANDIA Unidade de 
abrangência do 1ºcENtro rEgioNal dE saÚdE.
Entrega do Edital: WWW.coMPrasgovErNaMENtais.gov.br
observação: dÚvidas E EsclarEciMENtos atravEs do E-Mail: lici-
tacao1crs@oUtlooK.coM
responsável pelo certame: dUcival da silva brito
data da sessão: dia 05 de setembro de 2022.
Horário: 09h00min (Horário de brasília).
local: Portal de compras do governo federal – www.comprasgovernamen-
tais.gov.br
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orçamento
dotação orçamentária: 908288
Elemento de despesa: 339030
 fonte de recurso: 01320000
ordenador: Marco aNtoNio rodrigUEs NorMaNdo
dirEtor 1º crs/sEsPa

Protocolo: 842895

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA DE CONCESSÃO  n° 564/2022 – 22/08/2022
SUPRIMENTO DE FUNDO (Decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do servidor cargo do servidor Matricula
Patricia NUNEs dE olivEira; ag. administrativo; 57191170/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, valor;
0103000000 339030 r$ 4.000,00
observação: conceder suprimento de fundo a Unidade da caps ad iii - 
Marajoara/1°crs/sEsPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), 
para atender despesas com Material de consumo.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 843077

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 967 DE DIÁRIA DE 22/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita técnica de monitoramento a central de regulação 
do município de curuçá.
origem: castanhal-Pará
destino: curuçá - Pa–  Período: 30 /08/2022.
servidores: Maria Edileuda  de souza Pereira cargo: ag. administrativo 
cPf- 254.368.302.00 mat. 57197830
Eliana Maciel da silva cavalcante cargo: Enfermeira cPf- 176.559352.20 
mat. 5278074/3
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias dE Nº 968 dE diária dE 22/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita técnica de monitoramento a central de regulação 
do município de curuçá.
origem: castanhal -Pará
destino: curuçá -Pa.  Periodo: 30/08/2022
servidor: cícero alves ferreira cargo: Motorista cPf- 108.102.502.68 mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 842621

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA N°. 33 DE 22 DE AGOSTO DE 2022
a diretora do 4º centro regional de saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da Portaria Nº 2.521- cgc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rEsolvE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, a ser-
vidora adNa aMoriM da costa caMPos, matrícula nº 5144680-1, quími-
co industrial, lotada no 4° centro regional de saúde, 60 (sessenta) dias de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 02/07/1996 a 01/07/1999, 
no período de 03/10/2022 a 01/12/2022.
 rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
PatrÍcia dE fátiMa liMa da silva
dirEtora do 4° crs - caPaNEMa

Protocolo: 842787
PORTARIA N°. 32 DE 22 DE AGOSTO DE 2022
a diretora do 4º centro regional de saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da Portaria Nº 2.521- cgc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rEsolvE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, a ser-
vidora alMicÉlia soUZa dE araÚJo, matrícula nº 5472288-3, assistente 
social, lotada no 4° centro regional de saúde, 30 (trinta) dias de licença 

Prêmio, correspondente ao triênio de 10/08/2014 a 09/08/2017, no perío-
do de 03/10/2022 a 01/11/2022.
 rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
PatrÍcia dE fátiMa liMa da silva
dirEtora do 4° crs - caPaNEMa

Protocolo: 842789

DIÁRIA
.

DIÁRIA
PORTARIA Nº 360, 13 DE JULHO DE 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: com a finalidade de supervisionar e apoiar a equipe que irá reali-
zar a ação de prevenção, das coberturas vacinais, testagem rápida de ists/
HIV/Sífilis e Hepatite B e C e Covid.
origem: capanema/Pa – destino: saliNÓPolis/atalaia / Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
almicélia souza de araujo 5472288-3 assistente social

lindalva Mendes lopes 2058731-3 ag.  de Portaria

No período de 15 a 17/07/2022.Quantidade 2,5 (meia) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 842832
DIÁRIA
PORTARIA Nº 361, 13 DE JULHO DE 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão supervisionar e apoiar a equipe que irá realizar a ação de prevenção, 
das coberturas vacinais, testagem rápida de ISTs/HIV/Sífilis e Hepatite B 
e c e covid.
origem: capanema/Pa – destino: saliNÓPolis/atalaia / Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No período de 15 a 17/07/2022.Quantidade 2,5 (meia) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 842833
DIÁRIA
PORTARIA Nº 351 11 JULHO DE 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: com a finalidade de compor a equipe da coordenação estadual de 
imunização e realizar nas ações de vacinação de rotina e intensificação da 
campanha de vacinação contra covid-19, influenza, sarampo e testagem 
rápida de ISTs/HIV/Sífilis e Hepatite B e C.
origem: capanema/Pa – destino: saliNÓPolis/atalaia / Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo

isadora Maria landim santos 5955662-1 Enfermeira

ana Maria de frança santos 5326621-1 tec. Enfermagem

Marly Watanabe ferreira da silva 57233242-1 ag. administrativa

lilia dine Martins abreu 5961461/1 ag. administrativo

No período de 22 a 24/07/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 842834
DIÁRIA
PORTARIA Nº 352 11 JULHO DE 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
compor a equipe da coordenação estadual de imunização e realizar nas 
ações de vacinação de rotina e intensificação da campanha de vacinação 
contra covid-19, influenza, sarampo e testagem rápida de ISTs/HIV/Sífilis 
e Hepatite b e c.
origem: capanema/Pa – destino: saliNÓPolis/atalaia / Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No período de 22 a 24/07/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 842835
DIÁRIA
PORTARIA Nº 316, 29 DE JUNHO DE 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos contratos do Hospi-
tal santo antonio Maria accaria referente ao mês de Junho de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: bragaNÇa / Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
redson rogério Moura gonçalves 57190600-1 Enfermeiro

vera lucia almeida damous 119032-1 odontóloga

No período de 25 e 26∕07∕2022. Quantidade: 1,0 (uma) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 842840
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DIÁRIA
 PORTARIA Nº 320, 29 JUNHO DE 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizara vigilância do sarampo, avaliação e qualidade da realização da 
investigação e bloqueio vacinal nos municipios de Quatipuru, são João de 
Pirabas e salinopolis.
origem: capanema/Pa – destino: Quatipuru, são João de Pirabas e salinópolis / Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
José Maria ferreira galvão 0504973 Motorista

No período de 25 a 28/07/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 842845
DIÁRIA
PORTARIA Nº 317, 29 DE JUNHO DE 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão o objetivo de realizar acompanhamento e avaliação dos contratos do 
Hospital santo antonio Maria Zaccaria referente ao mês de Junho de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: bragaNÇa / Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
ávila Junior de sousa amaral 57207813/1 Motorista

No período de 25 e 26∕07∕2022. Quantidade: 1,0 (uma) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 842841
DIÁRIA
PORTARIA Nº 319, 29 JUNHO DE 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizara vigilância do sarampo, avaliação e qualidade da re-
alização da investigação e bloqueio vacinal nos municípios de Quatipuru, 
são João de Pirabas e salinopolis.
origem: capanema/Pa – destino: Quatipuru, são João de Pirabas e sali-
nópolis / Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
cleiane ferreira lima 5955661-1 Enfermeira

carla simone do Nascimento santos 5961454-1 ag. administrativo
Nádia cristina figueiredo ferreira santos 55588852-1 Enfermeira

No período de 25 a 28/07/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 842843
DIÁRIA
PORTARIA Nº 336, 06 DE JULHO DE 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: com o objetivo de dar suporte técnico em áreas com histórico 
de casos de agressão em animais de Produção por morcegos, se faz ne-
cessário realizar ações que fazem parte do planejamento estratégico de 
prevenção e controle da raiva, visando a manutenção da saúde humana, 
só lembrando que as atividades acontecerá noite adentro e o retorno acon-
tecera já na madrugada do dia 29/07.
origem: capanema/Pa – destino: tracuateua / Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
antônio Neves Medeiros dos santos 0505099 ag. de saúde Pública

itamar lima da silva 108804-1 ag. de Portaria
reynan costa dos santos 5955656-1 ag. administrativo

No período de 25 a 28/07/2022. Quantidade: 4 (Quatro) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 842847
DIÁRIA
PORTARIA Nº 335, 06 DE JULHO DE 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão dar suporte técnico em áreas com histórico de casos de agressão 
em animais de Produção por morcegos, se faz necessário realizar ações 
que fazem parte do planejamento estratégico de prevenção e controle da rai-
va, visando a manutenção da saúde humana, só lembrando que as atividades 
acontecerá noite adentro e o retorno acontecera já na madrugada do dia 29/07.
origem: capanema/Pa – destino: tracuateua / Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No período de 25 a 28/07/2022. Quantidade: 4 (Quatro) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 842850
DIÁRIA
PORTARIA Nº 343, 07 DE JULHO DE 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de compor a equipe da coordenação estadual de imunização e 
realizar nas ações de vacinação de rotina e intensificação da campanha de 
vacinação contra covid-19, influenza, sarampo e testagem rápida de ISTs/
HIV/Sífilis e Hepatite B e C.
origem: capanema/Pa – destino: salinópolis / Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo

Nádia cristina figueiredo ferreira santos 55588852-1 Enfermeira

antônio amélio dos santos silva 5967387-1 tec. de Enfermagem

antônio Edson alves da silva 5908583/1 ag. administrativo

raimunda dos s. costa 3221946-1 ag. de serviço complementar

No período de 15 a 17/07/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 842851
DIÁRIA
PORTARIA Nº 344, 07 DE JULHO DE 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
compor a equipe da coordenação estadual de imunização e realizar nas 
ações de vacinação de rotina e intensificação da campanha de vacinação 
contra covid-19, influenza, sarampo e testagem rápida de ISTs/HIV/Sífilis 
e Hepatite b e c.
origem: capanema/Pa – destino: salinópolis / Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
ávila Junior de sousa amaral 57207813/1 Motorista

No período de 15 a 17/07/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 842855
DIÁRIA
PORTARIA Nº 314, 29 DE JUNHO DE 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos hos-
pitais (Hospital clinicas de bragança, Hospital geral de bragança e Hospital 
e Maternidade são Miguel) referente ao mês de Junho de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: aUgUsto corrEa e bragaNÇa/ Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo

redson rogério Moura gonçalves 57190600-1 Enfermeiro

Kamila liliane Nunes oliveira 57190896/1 ag. administrativo

No período de 27 a 29∕07∕2022. Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias.
ordenador: ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 
4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 842861
DIÁRIA
PORTARIA Nº 315, 05 DE JULHO DE 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
com objetivo de realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos 
hospitais (Hospital de clinicas de bragança, Hospital geral de bragança e 
Hospital e Maternidade são Miguel) referente ao mês de Junho de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: aUgUsto corrEa e bragaNÇa/ Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo

ávila Junior de sousa amaral 57207813/1 Motorista

No período de 27 a 29∕07∕2022. Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 842862
DIÁRIA
PORTARIA Nº 337, 05 DE JULHO DE 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos hos-
pitais (Hospital clinicas de bragança, Hospital geral de bragança e Hospital 
e Maternidade são Miguel) referente ao mês de Junho de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: PriMavEra e QUatiPUrU / Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
Maria José costa ribeiro 57206147-1 ag. de controle de Endemias

No período de 26 a 28/07/2022. Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 842863
DIÁRIA
PORTARIA Nº 338, 05 DE JULHO DE 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irá 
juntamente com equipe CEREST/PA realizar Qualificação dos Profissionais 
de saúde sobre os agravos da Politica de saúde do trabalhador.
origem: capanema/Pa – destino: aUgUsto corrEa e bragaNÇa/ Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
vanderlê sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 26 a 28/07/2022. Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 842865
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA N°559, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
o diretor do 6º centro regional de saúde da secretaria de Estado de saú-
de Pública (sEsPa), no uso de suas atribuições, e;
coNsidEraNdo que na forma do artigo 199 e seguintes da lei n° 
5.810/94, é de rigor a instauração de sindicância ou de Processo adminis-
trativo disciplinar, conforme o caso, sempre que autoridade tiver ciência de 
irregularidade no serviço público;
coNsidEraNdo o disposto na Portaria/sEsPa n° 433, de 11/04/2005, pu-
blicada no doE de 16/05/2005, que dispõe no seu item iii sobre a institui-
ção de comissões Permanentes de sindicância e Processo administrativo 
disciplinar para cada Unidade orçamentária da sEsPa;
coNsidEraNdo as disposições previstas na lei n° 8.972/2020 (doE de 
14/01/2020), que regula o processo administrativo no âmbito da adminis-
tração Pública do Estado do Pará, em especial o disposto no capítulo XX, 
seção iv – do Procedimento sancionatório;
CONSIDERANDO finalmente os termos do PAE nº 2020/506990 – 6º CRS;
rEsolvE:
i – constituir comissão Permanente de Processo administrativo discipli-
nar do 6º centro regional de saúde, Unidade orçamentária da secretaria 
de Estado de saúde Pública, objetivando proceder todas as investigações 
necessárias à elucidação de denúncias de condutas infracionais e de fatos 
irregulares em geral ocorridos no âmbito da referida Unidade, designando-
se para isto os servidores abaixo relacionados: PrEsidENtE: isabEl PaU-
liNo EstEvEs PErEira, psicóloga, efetiva, matrícula 57190142/1 MEM-
bros: adriaNa PErEira baia, agende de endemias, efetiva, matrícula 
57210072/1 NÚbia cristiNa goNÇalvEs casais, técnica de enferma-
gem, matrícula 8051987/1 rosaNa sosiNHo fUrtado MargalHo, en-
fermeira, matrícula 54190022/1 sUPlENtE: NataliNa dE JEsUs PaNtoJa 
MENEZEs assistente social, matrícula 5469619/1.
ii - Para cada denúncia de irregularidade ocorrida no âmbito da Unidade 
orçamentária do 6º crs/sEsPa que deva ser apurada mediante instaura-
ção de Processo administrativo disciplinar, será providenciada a respectiva 
Portaria com indicação da falta a ser apurada, sempre constituída pelos 
integrantes previamente designados neste ato.
iii - a presidente da comissão Processante representará em todos os atos 
que se fizerem necessários.
iv - a comissão exercerá suas atividades com absoluta independência e 
imparcialidade, procedendo dentro do devido processo legal, assegurando-
se o sigilo necessário à elucidação dos fatos, tendo suas reuniões, audiên-
cias e documentos o necessário caráter reservado.
v – a comissão Processante tem plena liberdade na colheita de provas, 
podendo examinar quaisquer documentos relacionados ao objeto da inves-
tigação, fazer vistorias in loco, promovendo ainda a tomada de depoimen-
tos, acareações, investigações e diligências cabíveis, recorrendo, quando 
necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação 
dos fatos.
vi – a comissão, desde a citação do acusado, deverá facultar ao mesmo, 
ou ao seu advogado regularmente constituído, o exame dos autos na re-
partição, e quando solicitado por escrito, providenciar a entrega de cópias 
com despesas custeadas pelo próprio interessado, para apresentação de 
defesa e indicação de suas provas no prazo regulamentar, possibilitando-
lhe ainda o acompanhamento de toda a instrução nos exatos termos do 
art. 5°, inc. lv da constituição federal.
vii – Nas hipóteses legais de suspeição ou de impedimento, poderão os 
servidores aqui designados se eximirem da obrigação de participar da in-
vestigação, procedendo a autoridade instauradora a substituição somente 
para determinado caso, retomando o servidor a sua função após a conclu-
são do respectivo processo.
viii – ocorrendo a necessidade imperativa de afastamento de um dos 
integrantes da comissão no decorrer do respectivo mandato, por uma das 
hipóteses previstas no art. 77 da lei n° 5.810/94, será o mesmo imediata-
mente substituído por suplente aqui designado.
iX – Por ocasião do gozo de férias regulamentares de um dos integrantes 
da comissão Processante, será também aplicada a hipótese de substituição 
prevista no item anterior.
X – competirá à direção do 4º crs, prover a comissão Processante das 
instalações físicas e recursos materiais necessários ao fiel desempenho de 
seu mister, sendo igualmente assegurados transporte e diárias aos seus 
integrantes, bem como ao secretário da mesma, quando as circunstân-
cias exigirem o deslocamento da sede dos trabalhos para realização de 
missão oficial essencial ao esclarecimento dos fatos, não acarretando com 
isso qualquer vinculação hierárquica com o referido setor, prevalecendo em 
qualquer caso a regra constante do item iv desta Portaria.
Xi - a comissão, na forma do § 1° do art. 205 da lei n° 5.810/94, terá 
como secretário, servidor designado pelo seu presidente, podendo a indi-
cação recair em um de seus membros.
XII - A Comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus 
integrantes, inclusive o secretário “ad hoc”, dispensados de suas atividades 
habituais, durante a realização dos trabalhos, nos seus respectivos locais 
de lotação, de acordo com o disposto no art. 208, § 1° da lei n° 5.810/94.

Xiii – o mandato da comissão aqui instituída será no máximo de 02 (dois) 
anos, a contar da data da publicação da mesma no doE, vedada a recon-
dução de sua totalidade no período subsequente.
Xiv – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUMPra-sE.
gabiNEtE do dirEtor do 6º cENtro rEgioNal dE saÚdE da sEcrE-
taria dE Estado dE saÚdE PÚblica (sEsPa).
barcarena, 18 de agosto de 2022.
cleidson José souza da silva
diretor do 6º centro regional de saúde

Protocolo: 843165

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 327 DE 22 DE AGOSTO DE 2022
objetivo: apoiar, avaliaar, e realizar cadastros de sistemas de abasteci-
mento de água para consumo humano, juntamente com técnicos da vi-
saMb/sEsPa/sMs.
origem: brEvEs/Pá - cUrraliNHo/Pa.
servidor (es): João otávio gomes de oliveira e abraão corrêa Pantoja, 4,5 
diárias de 28/08 à 01/09/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNgEla fialHo fEliX.

Protocolo: 842986
PORTARIA Nº 328 DE 22 DE AGOSTO DE 2022
objetivo: realizar monitoramento de ação de controle do programa de 
Hanseníase.
origem: brEvEs/Pá - PortEl/Pa.
servidor (es): andreza gonçalves acioli e sue Elen Matos de Pinho, 4,5 
diárias de 29/08 à 02/09/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNgEla fialHo fEliX.

Protocolo: 842989
PORTARIA Nº 329 DE 22 DE AGOSTO DE 2022
objetivo: Participar de avalição do Planejamento das ações de vigilância 
em saúde para mitigação de surtos e epidemias na região do Marajó ii, 
no 8º crs, breves.
origem: brEvEs/Pá - PortEl/Pa.
servidor (es): carla gisele ribeiro garcia, 9,5 diárias de 01 à 10/09/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNgEla fialHo fEliX.

Protocolo: 842993

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 70 DE 19 DE AGOSTO DE 2022
a dirEtora do 9º cENtro rEgioNal dE saÚdE – 9º crs/sEsPa, no uso 
de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo a Portaria Nº 322 de 04 de abril de 2022, publicada 
no doE Nº 34.921 de 05 de abril de 2022, que constituiu a comissão 
Permanente de Processo administrativo disciplinar do 9º centro regional 
de saúde;
coNsidEraNdo as recomendações consignadas no parecer da aJUr às 
fls. 78 a 85, na data de 06/02/2017, constante no processo 2016/280796;
coNsidEraNdo o disposto na Portaria Nº 51 de 29 de junho de 2022, 
publicada no doE N° 35.032 de 04 de julho de 2022;
rEsolvE:
 i – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 06 dE sEtEMbro 
dE 2022, o prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de 
apuração dos fatos no Processo Nº 2016/280796, composta pelos servido-
res: raquel santos da silva, matrícula nº 5901130/1; danilo Waldano dos 
santos silva, matrícula nº 57196779/1; leonardo oliveira aguiar, matrícu-
la nº 505543, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o contradi-
tório e a ampla defesa.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUMPra-sE.
aline Nair liberal cunha
diretora do 9º crs/sEsPa

Protocolo: 842873
PORTARIA Nº 71 DE 19 DE AGOSTO DE 2022
a diretora do 9º centro regional de saúde – 9º crs/sEsPa, no uso de 
suas atribuições legais;
coNsidEraNdo a Portaria Nº 322 de 04 de abril de 2022, publicada no 
doE Nº 34.921 de 05 de abril de 2022, que constituiu a comissão Permanente 
de Processo administrativo disciplinar do 9º centro regional de saúde;
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coNsidEraNdo as recomendações consignadas no parecer da coNJUr às 
fls. 24 a 28, na data de 06/03/2017 constante no processo 2016/437632;
coNsidEraNdo o disposto na Portaria Nº 52 de 29 de junho de 2022, 
publicada no doE N° 35.032 de 04 de julho de 2022;
rEsolvE:
 i – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 05 dE sEtEMbro 
dE 2022, o prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de 
apuração dos fatos no Processo Nº 2016/280796, composta pelos servi-
dores: raquel santos da silva, matrícula nº 5901130; danilo Waldano dos 
santos silva, matrícula nº 57196779; lívia Elizabeth silva vasconcelos, 
matrícula nº 57191935, leonardo oliveira de aguiar, matrícula 505543, 
para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades processadas 
nos autos supra referido, em tudo se observando o contraditório e a ampla 
defesa.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUMPra-sE.
aline Nair liberal cunha
diretora do 9º crs/sEsPa

Protocolo: 842883

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº73 DE 19 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 2022/1055453
rEsolvE:
 designar o servidor vicENtE dE PaUla goNÇalvEs JUNior, id funcio-
nal n°57191771, para responder pela divisão administrativa financeira 
- daf deste 9º centro regional de saúde/sEsPa, sem ônus, durante o 
impedimento do titular, Eraldo guilherme dos santos sá, no período de 
22/08/2022 a 30/08/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEsPa/ 9° crs, 19 de agosto de 2022
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ºcrs/sEsPa

Protocolo: 842643

.

.

ERRATA
.

ERRATA DE DIÁRIA.
PORTARIA Nº180 de 06 de Junho de 2022. Publicado no Diário 
Oficial Nº 35.009 de 15 de Junho de 2022. Protocolo: 814039.
servidores:
Jaime luiz do Nascimento rodrigues
Edinaldo de souza alves
valdinei gomes lopes.
osvaldo carlos sousa da silveira
Onde se lê.
Período: 06/06/2022 a 09/06/2021 N° de diária: 3 ½ (três diárias e meia)
Leia-se.
Período: 06/06/2022 a 10/06/2021 N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE
aline Nair liberal cunha.
dirEtora do 9° cENtro rEgioNal dE saÚdE

Protocolo: 842804

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 294/2022, de 26/07/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir Viatura oficial Com Técnicos que irão realizar visita téc-
nica para realizar supervisão e orientação do PNs/vsPEa e implantação de 
unidade sentinela-Programa vigiar aos técnicos dos municípios
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): brasil Novo, Medicilândia, anapu e Pacajá
servidor: 57224644/1 loUvEr silva dE soUsa (agente de artes Práti-
cas) / 4,5 diárias (completa) de 29/08/2022 a 02/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 843197
PORTARIA N° 293/2022, de 26/07/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar visita técnica para realizar supervisão e orientação do 
PNs/vsPEa e implantação de unidade sentinela-Programa vigiar aos téc-
nicos dos municípios
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): brasil Novo, Medicilândia, anapu e Pacajá
servidor: 5160391-1/ JorgE gil cHagas dE alMEida (técnico de vig. 
sanitária) / 4,5 diárias (completa) de 29/08/2022 a 02/09/2022

servidor: 5892331/1 gElMa Maria da silva (Enfermeira) / 4,5 diárias 
(completa) de 29/08/2022 a 02/09/2022
servidor: 57224580/ aNdrEaNE fraNcisca dos saNtos (técnica de 
Enfermagem) / 4,5 diárias (completa) de 29/08/2022 a 02/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 843187

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 207 de 08 de Agosto de 2022
o (a) ordENador (a) de dEsPEsa da secretária de Estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: realizar levantamento de bens do Estado enviado aos municípios 
supracitado, objetivando atualização no sistema sisPat- Web.
MUNiciPio: Marabá/ Parauapebas/canaã dos carajás
PEriodo: 16 a 20/08/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO MATRICULA
WEvErtoN gUtEMbErgUE araUJo liMa artEs Pratica 57209274/1

fraNcisca das cHagas doMiNgUEs rEsPlaNdEs agente administrativo 54193844/1
JogiNEtE goMEs dE soUsa agENtE dE Portaria 54192839/1

ordenadora de despesa
11º. crs – Marabá

Protocolo: 842688
PORTARIA Nº 208 de 08 de Agosto de 2022
o (a) ordENador (a) de dEsPEsa da secretária de Estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: conduzindo os técnicos do 11º que irão realizar levantamento 
de bens do Estado enviados aos municípios supracitado objetivando atua-
lização no sistema WEb.
MUNiciPio: Marabá/ Parauapebas/canaã dos carajás
PEriodo: 16 a 20/08/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO MATRICULA

aNtoNio vicENtE da silva Motorista 498856

ordenadora de despesa
11º. crs – Marabá

Protocolo: 842752
PORTARIA Nº 209 de 08 de Agosto de 2022
o (a) ordENador (a) de dEsPEsa da secretária de Estado de saúde 
Publica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE setembro de 1994. Que disciplina a concessão de 
diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: tratar de assuntos relacionados aos processos de licitação de inte-
resse do 11º crs e participar da v conferência Estadual de saúde Mental.
MUNiciPio: Marabá/ bElÉM
PEriodo: 15/08/2022 a 20/08/2022
(5 /5 cinco diárias e meias)

SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO MATRICULA
JoEl corrEa dos saNtos agente administrativo 57233238/1

ordenadora de despesa
11º. crs – Marabá

Protocolo: 842783

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 468 de 19 de Agosto de 2022
Nome: célio santos cruz.
cargo/função: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 23 a 26.08.2022.
Nº de diárias: 3,5 (tres e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria, Pau d’arco e sapucaia.
objetivo: conduzir técnicos do NUPEs.
ordenador de despesas: Jucirema de souza gomes.
OBS: Republicado por ter saído incorreto no DOE 35.084/22.08.2022

Protocolo: 843129
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PORTARIA Nº 470 de 22 de Agosto de 2022
Nome: abias Pereira Matos.
cargo: guarda de Endemias.
Matrícula/siape: 504379.
cPf: 159.166.852-20.
Nome: José antônio Penha cutrim
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504501
cPf: 126.617.673-04
Nome: felix isidorio de araújo
cargo: guarda de Endemias
Matrícula/siape: 504762
cPf: 288.806.921-00
Período: 23.08 a 06.09.2022
Nº de diárias: 14,5 (Quatorze e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: santa Maria das barreiras
objetivo dar apoio na parte teórica e pratica das ações de controle da 
dengue.
ordenado de despesa: Jucirema de souza gomes

Protocolo: 843181

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N°131/2022 – HOL
SRP Nº 079/2022
objeto: aQUisiÇÃo de iNsUMos Para atENdEr a cirUrgia torácica
data: 02/09/2022
Horário: 09h (Horário de brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete gadelha vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
belém, 22 de agosto de 2022
charles cristiano soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 842959

.

.

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, 16 de agosto de 2022
diretora geral: ivEtE gadElHa vaZ

Protocolo: 843152
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 oNcolÓ-
gicos ltda r$ 177.496,80
valor total da licitação: r$ 177.496,80
belém, 16 de agosto de 2022
diretora geral: ivEtE gadElHa vaZ

Protocolo: 843157
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, 16 de agosto de 2022
diretora geral: ivEtE gadElHa vaZ

Protocolo: 843160

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022
Processo nº 2022/248821.
objeto: é o fornecimento de Medicamentos sujeitos à controle Especial.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
UNi HosPitalar cEara ltda r$ 765,00
call MEd coMÉrcio dE MEdicaMENtos E rEPrEsENtaÇÃo ltda r$ 350.021,50
cristália ProdUtos QUÍMicos farMacÊUticos ltda r$ 60.740,00
f. cardoso & cia ltda r$ r$ 100.985,50
valor total da licitação: 512.512,00
belém, 19 de agosto de 2022
diretora geral: ivEtE gadElHa vaZ

Protocolo: 843162
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022
Processo nº 2022/265641.
objeto: é a aquisição de materiais técnico-hospitalares.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
f. cardoso & cia ltda r$ 47.549,60
r. c. diEgo dE soUZa & dE PaUla ltda r$ r$ 39.146,00
crUZEl coMErcial distribUidora dE ProdUtos HosPitalarEs Ei-
rEli r$ r$ 76.056,00
MEdica HosPitalar coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs ltda r$ 45.039,20
valor total da licitação: r$ 207.790,80
belém, 22 de agosto de 2022
diretora geral: ivEtE gadElHa vaZ

Protocolo: 843175

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 635/2022– 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 o decreto Estadual nº 734 de 07 de abril de 1992 que 
fixa os valores e estabelece normas à concessão de Diárias para viagem.
coNsidEraNdo o art. 145 e seguintes da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 
1994, dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores da administração 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.
coNsidEraNdo a orientação Normativa nº 001/agE de 11 de março 
de 2008 que dispõe sobre procedimentos para concessão de diárias aos 
servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo e Portaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 que altera os 
valores das diárias
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/752007 de 
15/06/2022.
rEsolvE:
aUtoriZar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem a goiânia/
go, no período de 23 a 27 de agosto de 2022 para o congresso de Exce-
lência em licitações e contratações Públicas.

NOME MATRICULA CARGO PERÍODO DE 
PARTICIPAÇÃO

QTD DE DIÁ-
RIAS

ivEtE gadElHa vaZ 102385/4 dirEtora gEral (assistENtE 
social) 23 a 27/08/2022 4,5

Maria dE fátiMa goUvEia 
PErEs 57235029/2 EcoNoMista/assEssoria 

da dg 23 a 27/08/2022 4,5

vaNEssa lEitao raPoZo 
dE castro 5948970/1 coMissioNado (adMiNis-

trador) 23 a 27/08/2022 4,5

cElso aUgUsto MoraEs 
goNÇalvEs 57195240/1 agENtE adMiNistrativo 23 a 27/08/2022 4,5

tiago raMos aZEvEdo 7001230/1
ProcUrador fUNdacioNal/
coordENador da ProcUra-

doria JUridica
23 a 27/08/2022 4,5

cHiara do socorro 
cHavEs castro 5906690/2 tEc. adM. E fiNaNÇas (ciÊN-

cias coNtábEis) 23 a 27/08/2022 4,5

os referidos servidores, quando do seu regresso, terão o prazo de 05 (cin-
co) dias a contar da data de retorno, para apresentar ao departamento 
financeiro e contábil os relatórios de viagens, juntamente com os bilhetes 
aéreos utilizados.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 22 de agosto de 2022.
ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral do Hol

Protocolo: 842838

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

TORNAR SEM EFEITO
Publicação do termo Homologação do Pregão Eletrônico Nº 084/2022
resolve:
tornar sem efeito a publicação de Protocolo: 842213, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 35.084 de 22/08/2022, da das empresas:
f. cardoso & cia ltda r$ 47.549,60.
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diEgo dE soUZa & dE PaUla ltda r$ r$ 39.146,00
crUZEl coMErcial distribUidora dE ProdUtos HosPitalarEs Ei-
rEli r$ r$ 76.056,00
MEdica HosPitalar coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs ltda r$ 45.039,20
valor total da licitação: r$ 207.790,80 – Processo nº 2022/265641
belém, 22 de agosto de 2022
ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral

Protocolo: 842785
TORNAR SEM EFEITO
Publicação do termo de Rescisão do Termo de Homologação do PE 
nº 118/2022.
resolve:
tornar sem efeito a publicação de Protocolo: 841042, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 35.080 de 18/08/2022, 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
Processo nº 2022/577074
belém, 22 de agosto de 2022
ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral

Protocolo: 843094
TORNAR SEM EFEITO
Publicação do termo de Rescisão do Termo de Homologação do PE 
nº 076/2022.
resolve:
tornar sem efeito a publicação de Protocolo: 842595, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 35.084 de 22/08/2022, das empresas:
UNi HosPitalar cEara ltda r$ 765,00
call MEdcoMÉrciodE MEdicaMENtos E rEPrEsENtaÇÃoltdar$ 
350.021,50
cristália ProdUtos QUÍMicos farMacÊUticos ltda r$ 60.740,00
f. cardoso & cia ltda r$ r$ 100.985,50
valor total da licitação: 512.512,00
Processo nº 2022/248821
belém, 22 de agosto de 2022
ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral

Protocolo: 843111
TORNAR SEM EFEITO
Publicação do termo de Rescisão do Termo de Homologação do PE 
nº 073/2022.
resolve:
tornar sem efeito a publicação de Protocolo: 841038, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 35.080 de 18/08/2022, das empresas:
oNco Prod distribUidora dEProdUtos HosPitalarEs E oNcolÓgi-
cos ltda r$ 177.496,80
Processo nº 2022/328692
belém, 22 de agosto de 2022
ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral

Protocolo: 843088
TORNAR SEM EFEITO
Publicação do Termo de Homologação do PE nº 086/2022.
resolve:
tornar sem efeito a publicação de Protocolo: 841035,publicada no diário 
Oficial do Estado nº 35.080 de 18/08/2022, 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
Processo nº 2022/328692
belém, 22 de agosto de 2022
ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral

Protocolo: 843054

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 808/2022 – GAPE/GP/FSCMP, DE 11 DE AGOSTO DE 2022.
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864, e a comissão Eleitoral (cE), 
constituída através da Portaria Nº 8, de 23/02/99, Nr 5 item 5.40- “a”;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1002932;
rEsolvE:
coMUNicar a todos os servidores desta fundação que estarão abertas as 
inscrições para candidatos a membros da comissão interna de Prevenção 
de acidentes (ciPa) gestão 2022/2024.
os interessados deverão se dirigir ao local abaixo, para efetuarem suas 
inscrições, que ficará sob a responsabilidade da equipe técnica da Coor-
denação de saúde do trabalhador - csat e comissão Eleitoral da ciPa.

local: coordenação de saúde do trabalhador/csat
Período de inscrição: 23/08 a 06/09/2022
Horário: 08:00 às 12:00h  e 14:00h às 17:00h.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
belém, 11 de agosto de 2022.
brUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 840553
PORTARIA N.º 821/2022 - CSIN/CPAD/GABP/FSCMP
o Presidente da comissão de sindicância investigativa, designada pela 
Portaria Nº 764/2022 – cPad/PrEs/fscMP, de 02/08/2022, publicada no 
doE Nº 35.084, de 22/08/2022, para apurar os fatos constantes do Processo 
2022/821133, expedida pelo dr. brUNo MENdEs carMoNa, Presidente da 
fundação santa casa de Misericórdia do Pará, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no art. 205, § 1º, da lei nº 5.810/1994.
rEsolvE:
dEsigNar rosiaNE da silva goNÇalvEs , matrícula nº 57194256/1, para, 
sob compromisso, desempenhar as funções de secretário da referida comissão.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém, 22 de agosto de 2022.
carlos albErto sEabra goNÇalvEs
Presidente/si 2022/821133

Protocolo: 843168

LICENÇA PRÊMIO
.

ERRATA DE PORTARIA
PORTARIA COLETIVA Nº 766/2022 - CAPE/GP/FSCMP, de 
03/08/2022, PUBLICADA NO DOE Nº 35.074 DE 10/08/2022.
referente ao triênio da servidora rosilENE fErrEira goNcalvEs sil-
va, id. funcional nº 54187996/1, Pedagogo.
ONDE SE LÊ: 19/11/2010 a 18/1/2013
LEIA-SE: 19/11/2010 a 18/11/2013
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
belém – Pa, 18 de agosto de 2022.
brUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 842938

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2022-CPL/FSCMP
a fundação santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio do 
Pregoeiro designado pela Portaria Nº 637/2022-gP/fscMP, torna público 
a data que será realizada a licitação em referência, no dia  05/09/2022 às 
09:30 (Horário brasília/df) - tipo Menor Preço por global.
obJEto: a presente licitação tem como objeto contratação de ferramenta 
de gestão de dados.
local da rEaliZaÇÃo do cErtaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: www.compraspara.pa.gov.br
belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/cPl/fscMP

Protocolo: 842608
PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2022-CPL/FSCMP
a fundação santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio do 
Pregoeiro designado pela Portaria Nº 637/2022-gP/fscMP, torna público 
a data que será realizada a licitação em referência, no dia  08/09/2022 às 
09:30 (Horário brasília/df) - tipo Menor Preço por lote e item.
obJEto: a presente licitação tem como objeto aquisição de Material téc-
nico Hospitalar – grampeadores e grampos cirúrgicos.
local da rEaliZaÇÃo do cErtaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: www.compraspara.pa.gov.br
belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/cPl/fscMP

Protocolo: 842658

.

.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

INEXIGIBILIDADE: 024/2022
valor: r$8.330,00
Objeto: Aquisição de 10(dez) inscrições para servidores desta FSCMP, a fim 
de participarem do 7º fórum latino americano de Qualidade e segurança 
na saúde
data de assinatura: 19/08/2022 - vigência: 19/08/2022 a 19/08/2023
PaE Nº 2022/911900- iNEXigibilidadE dE licitaÇÃo Nº 024/2022/fscMP
fUNcioNal PrograMática: 10.128.1507.8924 e 10.128.1508.8887; 
foNtEs dE rEcUrso: 0103, 0269, 0149006489 e 0349006489 e nos seus 
respectivos superavits; ElEMENto dE dEsPEsa: 339039
coNtratada:sociEdadE bENEficENtE israElita brasilEira albErt 
EiNstEiN, cNPJ: n.º 60.765.823/0001-30,
Endereço:av. albert Einstein, 627/701, Morumbi, são Paulo/
sP, cEP: 05652-900, telefone: (11) 97136-4022
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 842706
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RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 024/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
Objeto: Aquisição de 10(dez) inscrições para servidores desta FSCMP, a fim 
de participarem do 7º fórum latino americano de Qualidade e segurança 
na saúde
coNtratada: sociEdadE bENEficENtE israElita brasilEira albErt 
EiNstEiN, cNPJ: n.º 60.765.823/0001-30
data: 19/08/2022
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 842708

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

CONTRATO
.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 080/2022 DECORRENTE DE PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 053/2022- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/684098.
das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatologia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: aUtoMX solUÇÕEs EirEli, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ sob o nº 19.031.878.0001-12 com sede na rua 
doutor dante glaucus deleo, 16, bairro olímpico – são caetano do sul/
sP-09570-340, neste ato representada por seu representante legal cris-
tina caymel lorente Mitsumoto, portador da cédula de identidade nº. 
17.386.584-7,cPf/Mf sob o nº. 112.596.918-02, doravante denominada 
coNtratada
do obJEto: o objeto do presente contrato é aquisição de caiXas tÉrMi-
CAS COM TERMÔMETRO para atender à demanda da Fundação HEMOPA, 
conforme especificações neste termo de referência.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo;
dos rEcUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de trabalho: 10122129783380000 E 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do valor: o valor global do presente contrato é de r$ 73.346,58 (setenta 
e três mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos).
do fiscal do coNtrato: será responsável pela gestão do contrato a 
servidora lucideia lira de oliveira, gerente do almoxarifado e Patrimônio-
GERAP, tendo como fiscal técnica a servidora Luciana Maria Cunha Maradei 
Pereira, responsável pela diretoria técnica - ditEc da fundação HEMoPa.
do foro: belém – Pará
data dE assiNatUra do coNtrato: 19 de agosto de 2022
assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – contratante
cristina caymel lorente Mitsumoto -aUtoMX solUÇÕEs EirEli - contratada
ordENador dE dEsPEsa - Paulo andré castelo branco bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 842839
EXTRATO DO CONTRATO Nº 084/2022 DECORRENTE DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 032/2022- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2022/385962.
das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatologia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: PolYMEdH. EirEli, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no cNPJ sob o nº 63.848.345/0001-10 com sede na av. Presidente 
vargas, nº. 4547 - ianetama – cEP 68.745-000 - castanhal – Pará, neste 
ato representada por seu representante legal Marlene Mariano gripp, por-
tador da cédula de identidade nº. 1322142 expedido por Pc/Pa, cPf/Mf 
sob o nº. 243.721.962-53, doravante denominada coNtratada
do obJEto: o objeto do presente contrato é aquisição de seringas, agu-
lhas, cateter tipo jelco, torneirinha, esparadrapo para atender as necessi-
dades da área técnica no Hemocentro coordenador e Hemorrede da fun-
dação Hemopa. (itEM:15)
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doZE) meses conta-
dos da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível 
com a legislação que rege a matéria, por
prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo.
dos rEcUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de trabalho: 10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000

Natureza de despesa: 339030
do valor: o valor global do presente contrato é de r$ 4.788,00 (quatro 
mil setecentos e oitenta e oito reais).
do fiscal do coNtrato: será responsável pela gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e gerente do almoxari-
fado e Patrimônio, tendo como fiscal a servidora gisele Maria cardoso da 
silva- Enfermeira e gerente de Enfermagem.
do foro: belém – Pará
data dE assiNatUra do coNtrato: 19 de agosto de 2022
assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Marlene Mariano gripp -PolYMEdH. EirEli – contratada
ordENador dE dEsPEsa - Paulo andré castelo branco bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 842842
EXTRATO DO CONTRATO Nº 083/2022 DECORRENTE DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 032/2022- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2022/385962.
das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatologia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: biofar HosPitalar ltda, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ sob o nº 19.056.683/0001-27 com sede na rua da 
Providência, alameda Esmeralda, 5b – cidade Nova, ananindeua/Pa - cEP: 
67.015-260, neste ato representada por seu representante legal Marcia d’aN-
toNa albUQUErQUE, portador da cédula de identidade nº. 4682144,cPf/Mf 
sob o nº. 844.036.082-72, doravante denominada coNtratada
do obJEto: o objeto do presente contrato é aquisição de seringas, agu-
lhas, cateter tipo jelco, torneirinha, esparadrapo para atender as necessi-
dades da área técnica no Hemocentro coordenador e Hemorrede da fun-
dação Hemopa. (itENs: 01,02,04,08,09,10,12 e 13)
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doZE) meses conta-
dos da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível 
com a legislação que rege a matéria, por
prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo.
dos rEcUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de trabalho: 10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do valor: o valor global do presente contrato é de r$ 34.604,00 (trinta 
e quatro mil seiscentos e quatro reais).
do fiscal do coNtrato: será responsável pela gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e gerente do almoxari-
fado e Patrimônio, tendo como fiscal a servidora gisele Maria cardoso da 
silva- Enfermeira e gerente de Enfermagem.
do foro: belém – Pará
data dE assiNatUra do coNtrato: 19 de agosto de 2022
assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Marcia d’antona albuquerque -biofar HosPitalar ltda - contratada
ordENador dE dEsPEsa - Paulo andré castelo branco bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 842846

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N°. 040/2020 (REF. PROC. 2022/754286)

das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatologia 
do Pará – HEMoPa
coNtratada: McPacK EQUiPaMENtos iNdUstriais ltda, com sede na 
rua antonio José borges, 470 – chácara santo antonio – são Paulo/sP 
– cEP: 04715-030, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 07.849.471/0001-18, 
neste ato representado por seu sócio. Marcelo cozac de oliveira Neto, por-
tador do rg nº 24.855.105-x ssP/sP, cPf nº 165.813.588-19,doravante 
denominada coNtratada
obJEto: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 040/2020, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação 
de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de, 
17/06/2022 a 17/06/2023, e com reajuste de 14,68% no valor.
valor: o valor global do contrato para este termo aditivo é r$ 31.500,00 
(trinta e um mil e quinhentos reais).
foNtE do rEcUrso: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Programa de trabalho: 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
 do foro: belém – Pará
data dE assiNatUra do tErMo: 14 de Junho de 2022.
assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra-PrEsidENtE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Marcelo cozac de oliveira Neto - 
McPacK EQUiPaMENtos iNdUstriais ltda - contratada
ordENador dE dEsPEsa – Paulo andré castelo branco bezerra - cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 842716
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022/HEMOPA
Processo Administrativo Eletrônico nº 2021/1332833
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela Portaria Nº 352/2022-aJUr/gaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HoMologaÇÃo da adjudicação referente 
ao Processo adm. nº 2021/1332833 - Pregão Eletrônico Nº 047/2022 – 
para aquisição de equipamentos técnicos para o Hemocentro regional 
castanhal:
itEM 3 – obJEtiva ProdUtos E sErvicos P/ laboratorios ltda – 
cNPJ: 05.895.525/0001-56, com Proposta no total de r$ 5.613,90 (cinco 
mil seiscentos e treze reais e noventa centavos).
os itens 1 e 2 restaram fracassados.
os autos do Processo administrativo Nº 2021/1332833 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
belém (Pa), 22 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 842725
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022 – HEMOPA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2021/1153430
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente 
de licitação designada pela Portaria Nº 352/2022 - aJUr/gaPrE/
HEMoPa, de 28/03/2022, torna público que a sessão do Pregão Eletrônico 
nº 054/2022 - contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
serviços de Manutenção Preventiva e corretiva na subestação de Energia 
Elétrica, instalada no Edifício sede da fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará, em grau de repetição do PE 037/2022 restou 
fracassado pela 2ª vez.
os autos do Processo administrativo Eletrônico estão à disposição dos 
interessados na sede da fundação HEMoPa.
belém (Pa), 22 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 842775
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022/HEMOPA
Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/220372
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela Portaria Nº 352/2022-aJUr/gaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HoMologaÇÃo da adjudicação referente 
ao Processo adm. nº 2022/220372 - Pregão Eletrônico Nº 045/2022 – 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliário 
confeccionado em madeira Mdf para atender os setores da área técnica do 
Núcleo de Hemoterapia de abaetetuba:
lote Único – Empresa: W. r dE olivEira sErviÇos, iNdÚstria E 
coMÉrcio – EPP, cNPJ: 16.550.802/0001-05. Proposta no total de r$ 
69.948,99 (sessenta e nove mil novecentos e quarenta e oito reais e no-
venta e nove centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2022/220372 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
belém (Pa), 22 de agosto de 2022.
comissão Permanente de licitação
  fundação HEMoPa.

Protocolo: 843110

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

Nº da portaria: 929/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JorgE lUiZ liMa NasciMENto bioMÉdico/cHr-Mar 58988291
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 3000,00
10122129783380000  269  339036 1000,00
10122129783380000  269  339039 1000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1045797 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra

Protocolo: 842822
Nº da portaria: 936/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUgUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1058622 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra

Protocolo: 842998
Nº da portaria: 937/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUgUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1058653 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra

Protocolo: 843004

Nº da portaria: 938/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUgUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339039 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1058689 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra

Protocolo: 843012
Nº da portaria: 939/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUgUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339039 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1058718 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra

Protocolo: 843017
Nº da portaria: 940/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUgUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339036 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1066097 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra

Protocolo: 843022

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA Nº 2022NE02186 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/752006- INEXIGIBILIDADE.
das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatologia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: EdUcaÇÃo E ENsiNo ltda, cNPJ no 26.855.539/0001-16, 
com sede à avenida Portugal, 1348, QUadra l29 lotE 1E, sala c 250, 
Edif. orioN bUsiNEs, sEt Marista, cEP: 74.150-030, goiania/go.
do obJEto: inscrição para participação de 01 (uma) servidora no con-
gresso de Excelência em licitações e contratações Públicas – coNEX 2022, 
que acontecerá de 24 a 26 de agosto na cidade de goiânia/go.
dos rEcUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10128150888870000
fonte de recurso: 0269001022
Natureza de despesa: 33903900
do valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 3.400,00 (três 
mil e quatrocentos reais).
do foro: belém – Pará
data do EMPENHo: 09/08/2022
assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
taissa vieira amador – dafiN
ordENador dE dEsPEsa - Paulo andré castelo branco bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 842881

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 505, DE 18 DE AGOSTO DE 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto governamental de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE n° 
34.848 de 31/01/2022.
PaE: 2022/1016743.
rEsolvE:
dEsigNar, a servidora isabElla da silva barNabE, auxiliar adminis-
trativo, Mat. 5963684/1, para assumir a responsabilidade técnica da En-
genharia clínica da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar 
vianna, a contar da data de publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE E PUbliQUE-sE.
ricardo JorgE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente / fHcgv

Protocolo: 842810
PORTARIA Nº 474, DE 22 DE AGOSTO DE 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
PaE: 2022/1030904
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rEsolvE:
CONCEDER Gratificação de Tempo Integral do servidor abaixo relacionado, 
com percentual fixado em 60% (sessenta por cento), incidente sobre o 
vencimento do cargo.

MATRICULA NOME CARGO A CONTAR DE
5935768/ 2 gisEli fUrtado cordEiro aUXiliar adMiNistrativo 18/08/2022

dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE.
ricardo JorgE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente / fHcgv

Protocolo: 842812

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA Nº 462, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, PUBLI-
CADA NO DOE Nº 35.084, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.
ONDE SE LÊ:
Portaria Nº 462 dE 04 dE agosto dE 2022.
LEIA-SE:
Portaria Nº 462 dE 19 dE agosto dE 2022.
ricardo JorgE dE MoUra PalHEta
dirEtor PrEsidENtE/fHcgv

Protocolo: 842809

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO: 218/2022
objeto: aquisição itens hospitalares tais como: 40 (quarenta) biombos, 74 
(setenta e quatro) cadeiras para acompanhantes, 15 (quinze) armários vi-
trines, 73 (setenta e três) armário em aço inox com duas portas, 02 (duas) 
longarinas em aço 2 (dois) lugares, 18 (dezoito) longarinas em aço 3 (três) 
lugares, 173 (cento e setenta e três) longarinas em aço 04 (quatro) luga-
res, 30 (trinta) mesas de mayo, 50 (cinquenta) suportes para hamper, 55 
(cinquenta e cinco) beliches em ferro, 23 (vinte e três) camas de solteira 
em ferro, 58 (cinquenta e oito) escadas hospitalar 2 (dois) degraus, 170 
(cento e setenta) suportes para soro, 8 (oito) cadeira de rodas de banho, 
20 (vinte) armários 8 (oito) portas tipo vestiário para atender às necessi-
dades desta fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vianna
valor: r$ 1.098.801,21 (HUM MilHÃo, NovENta E oito Mil, oitocEN-
tos E UM rEais E viNtE E UM cENtavos)
data de assinatura: 22/08/2022
vigência: início em 22/08/2022 e término em 21/08/2023.
Modalidade: adesão à ata de registro de Preço Nº 104/2022 – PrEgÃo 
ELETRÔNICO SRP N° 55/2021 – FSCMP.
orçamento: 2022
fUNcioNal PrograMática: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0130008418/0669
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: a c fraNco dE alMEida coMÉrcio E MatErial HosPitalar EirEli
Endereço: rod. br 16 – Ed. business center, sala 417
telefone: (91) 3282-4619
E-mail: kannercomercial@gmail.com
ordenadora: ricardo JorgE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 843151
CONTRATO: 217/2022
objeto: aquisição itens hospitalares tais como: 40 (quarenta) biombos, 74 
(setenta e quatro) cadeiras para acompanhantes, 15 (quinze) armários vi-
trines, 73 (setenta e três) armário em aço inox com duas portas, 02 (duas) 
longarinas em aço 2 (dois) lugares, 18 (dezoito) longarinas em aço 3 (três) 
lugares, 173 (cento e setenta e três) longarinas em aço 04 (quatro) luga-
res, 30 (trinta) mesas de mayo, 50 (cinquenta) suportes para hamper, 55 
(cinquenta e cinco) beliches em ferro, 23 (vinte e três) camas de solteira 
em ferro, 58 (cinquenta e oito) escadas hospitalar 2 (dois) degraus, 170 
(cento e setenta) suportes para soro, 8 (oito) cadeira de rodas de banho, 
20 (vinte) armários 8 (oito) portas tipo vestiário para atender às necessi-
dades desta fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vianna
valor: r$ 45.236,88 (QUarENta E ciNco Mil, dUZENtos E triNta E 
sEis rEais E oitENta E oito cENavos
data de assinatura: 22/08/2022
vigência: início em 22/08/2022 e término em 21/08/2023.
Modalidade: adesão à ata de registro de Preço Nº 104/2022 – PrEgÃo 
ELETRÔNICO SRP N° 55/2021 – FSCMP.
orçamento: 2022
fUNcioNal PrograMática: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0130008418/0669
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: a&r coMErcial dE ProdUtos E EQUiPaMENtos EirEli
Endereço: asa norte – bloco c  - loja 44
telefone: (61) 3201-4455
E-mail: contato@arcomercialdf.com.br
ordenadora: ricardo JorgE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 843150
CONTRATO: 216/2022
objeto: aquisição itens hospitalares tais como: 40 (quarenta) biombos, 74 
(setenta e quatro) cadeiras para acompanhantes, 15 (quinze) armários vi-
trines, 73 (setenta e três) armário em aço inox com duas portas, 02 (duas) 
longarinas em aço 2 (dois) lugares, 18 (dezoito) longarinas em aço 3 (três) 

lugares, 173 (cento e setenta e três) longarinas em aço 04 (quatro) luga-
res, 30 (trinta) mesas de mayo, 50 (cinquenta) suportes para hamper, 55 
(cinquenta e cinco) beliches em ferro, 23 (vinte e três) camas de solteira 
em ferro, 58 (cinquenta e oito) escadas hospitalar 2 (dois) degraus, 170 
(cento e setenta) suportes para soro, 8 (oito) cadeira de rodas de banho, 
20 (vinte) armários 8 (oito) portas tipo vestiário para atender às necessi-
dades desta fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vianna
valor: r$ 81.605,38 (oitENta E UM Mil, sEiscENtos E ciNco rEais E 
triNta E oito cENtavos)
data de assinatura: 22/08/2022
vigência: início em 22/08/2022 e término em 21/08/2023.
Modalidade: adesão à ata de registro de Preço Nº 103/2022 – PrEgÃo 
ELETRÔNICO SRP N° 55/2021 – FSCMP.
orçamento: 2022
fUNcioNal PrograMática: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0130008418/0669
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: coMÉrcio digital diNiZ EirEli
Endereço: rua barão do rio branco nº338 – curvelo - Mg
telefone: (38) 3221-9177
E-mail: moveis@orthovida.com
ordenadora: ricardo JorgE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 843135

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 123/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de curativos para atender 
a necessidade nas clínicas, Unidades de terapia intensiva, ambulatório, 
centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas gaspar vianna – fPEHcgv, por um período de 12 (doze) meses, 
conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte 
integrante deste edital, para adquirir nos prazos e condições constantes no 
referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 06/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de brasília.
ordenador: ricardo JorgE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 842652
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 124/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de material técnico médico, 
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, conforme 
especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integran-
te do edital, para adquirir nos prazos e condições constantes no referido 
termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 09/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de brasília.
ordenador: ricardo JorgE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 842653

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

DISPENSA Nº 79/2022
valor: r$ 4.800,00 (QUatro Mil E oitocENtos rEais)
objeto: aquisição de Órteses Próteses e Materiais Especiais para realização 
de procedimento em paciente do sUs, na fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas gaspar vianna - fPEHcgv.
Data de Ratificação: 12/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269
origem do recurso: Estadual
NoME: Esc rEgo coMÉrcio dE MatEriais HosPitalarEs -EirEli
Endereço: avenida senador lemos 2053 sala 13-a-telégrafo
belém- Pa – cEP nº 66.113-000
telefone: (91) 3244-3466 – 3038-6828
E-mail: eliasrego@hotmail.com prolife@prolifepa.com.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 842813
DISPENSA Nº 78/2022
valor: r$ 4.800,00 (QUatro Mil E oitocENtos rEais)
objeto: aquisição de Órteses Próteses e Materiais Especiais para realização 
de procedimento em paciente do sUs, na fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas gaspar vianna - fPEHcgv.
Data de Ratificação: 12/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
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orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269
origem do recurso: Estadual
NoME: Esc rEgo coMÉrcio dE MatEriais HosPitalarEs -EirEli
Endereço: avenida senador lemos 2053 sala 13-a-telégrafo
belém- Pa – cEP nº 66.113-000
telefone: (91) 3244-3466 – 3038-6828
E-mail: eliasrego@hotmail.com prolife@prolifepa.com.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 842806
DISPENSA Nº 77/2022
valor: r$ 6.600,00 (sEis Mil E sEiscENtos rEais)
objeto: aquisição de Órteses Próteses e Materiais Especiais para realização 
de procedimento em paciente do sUs, na fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas gaspar vianna - fPEHcgv.
Data de Ratificação: 12/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269
origem do recurso: Estadual
NoME: Esc rEgo coMÉrcio dE MatEriais HosPitalarEs -EirEli
Endereço: avenida senador lemos 2053 sala 13-a-telégrafo
belém- Pa – cEP nº 66.113-000
telefone: (91) 3244-3466 – 3038-6828
E-mail: eliasrego@hotmail.com prolife@prolifepa.com.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 842800
DISPENSA Nº 77/2022
valor: r$ 8.727,95 (oito Mil, sEtEcENtos E viNtE E sEtE Mil rEais E 
NovENta E ciNco cENtavos)
objeto: aquisição de Órteses Próteses e Materiais Especiais para realização 
de procedimento em paciente do sUs, na fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas gaspar vianna - fPEHcgv.
Data de Ratificação: 12/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269
origem do recurso: Estadual
Nome: M.r bioMÉdica rio PrEto ltda.
Endereço: avENida MUrcHid HoMsi Nº 2313 – bairro saNta Maria
sÃo JosÉ do rio PrEto - sP
cEP: 15.080-210
telefone: (17) 3227-3234
E-mail: mrbiomedica@terra.com.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 842802
DISPENSA Nº 80/2022
valor: r$ 4.125,00 (QUatro Mil, cENto E viNtE E ciNco rEais)
objeto: aquisição de Órteses Próteses e Materiais Especiais para realização 
de procedimento em paciente do sUs, na fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas gaspar vianna - fPEHcgv.
Data de Ratificação: 12/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: ProtEcH coMÉrcio dE ProdUtos MÉdicos ltda - EPP
Endereço: avenida conselheiro furtado, nº 2391- sala 607
belém- Pa – cEP nº 66.040-100
telefone: (91) 3229-0134
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 842913
DISPENSA Nº 80/2022
valor: r$ 160,00 (cENto E sEssENta rEais)
objeto: aquisição de Órteses Próteses e Materiais Especiais para realização 
de procedimento em paciente do sUs, na fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas gaspar vianna - fPEHcgv.
Data de Ratificação: 12/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: biolifE ProdUtos MEdicos ltda
Endereço: doM roMUaldo dE sEiXas N°1560 Edificio coNNEXt of-
ficE loJa 7
bElÉM- Pará
cEP: 66.055-200
telefone:(91) 3230-2887 / 3223-3998
E-mail:administrativo.pa@biolife.med.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 842915

DISPENSA Nº 82/2022
valor: r$ 2.570,00 (dois Mil, QUiNHENtos E sEtENta rEais)
objeto: aquisição de Órteses Próteses e Materiais Especiais para realização 
de procedimento em paciente do sUs, na fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas gaspar vianna - fPEHcgv.
Data de Ratificação: 12/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: radcarE radioProtEcao ltda
Endereço: r doNa dElfiNa, 00043 - aPt 101 tiJUca rio de Janeiro - rJ
cEP: 20511-270
telefone: (21) 3005-2329
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 843003
DISPENSA Nº 80/2022
valor: r$ 1.300,00 (Mil E trEZENtos rEais)
objeto: aquisição de Órteses Próteses e Materiais Especiais para realização 
de procedimento em paciente do sUs, na fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas gaspar vianna - fPEHcgv.
Data de Ratificação: 12/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: biosaUdE ProdUtos HosPitalarEs ltda (MatriZ E filiais)
Endereço: travEssa doM roMUaldo dE sEiXas, 427, vila rEis, 51 - 
UMariZal
bElÉM – Pará – cEP: 66050-110
telefone: (091) 3241-1150
E-mail: orçamento3@biosaude.com.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 842940
DISPENSA Nº 81/2022
valor: r$ 4.125,00 (QUatro Mil, cENto E viNtE E ciNco rEais)
objeto: aquisição de Órteses Próteses e Materiais Especiais para realização 
de procedimento em paciente do sUs, na fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas gaspar vianna - fPEHcgv.
Data de Ratificação: 12/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: ProtEcH coMÉrcio dE ProdUtos MÉdicos ltda - EPP
Endereço: avenida conselheiro furtado, nº 2391- sala 607
belém- Pa – cEP nº 66.040-100
telefone: (91) 3229-0134
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 842954
DISPENSA Nº 81/2022
valor: r$ 160,00 (cENto E sEssENta rEais)
objeto: aquisição de Órteses Próteses e Materiais Especiais para realização 
de procedimento em paciente do sUs, na fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas gaspar vianna - fPEHcgv.
Data de Ratificação: 12/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: biolifE ProdUtos MEdicos ltda
Endereço: doM roMUaldo dE sEiXas N°1560 Edificio coNNEXt of-
ficE loJa 7
bElÉM- Pará
cEP: 66.055-200
telefone:(91) 3230-2887 / 3223-3998
E-mail:administrativo.pa@biolife.med.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 842955
DISPENSA Nº 81/2022
valor: r$ 1.300,00 (Mil E trEZENtos rEais)
objeto: aquisição de Órteses Próteses e Materiais Especiais para realização 
de procedimento em paciente do sUs, na fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas gaspar vianna - fPEHcgv.
Data de Ratificação: 12/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269
origem do recurso: Estadual
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contratado:
NoME: biosaUdE ProdUtos HosPitalarEs ltda (MatriZ E filiais)
Endereço: travEssa doM roMUaldo dE sEiXas, 427, vila rEis, 51 - 
UMariZal
bElÉM – Pará – cEP: 66050-110
telefone: (091) 3241-1150
E-mail: orçamento3@biosaude.com.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 842957

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES

.

CONTRATO
.

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 2022/254261
Nº DO CONTRATO: 057/2022 
obJEto: o objeto contrato é a contratação de pessoa jurídica especializa-
da no fornecimento de material de expediente, para atender as necessida-
des da secretaria de Estado de transportes do Pará – sEtraN, órgão do 
Poder Executivo do Estado do Pará, conforme especificações e quantitati-
vos estabelecidos no termo de referência, anexo do Edital.
valor: r$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
data da assiNatUra: 17/08/2022.
PraZo: 12 (doze) meses.
ModalidadE: Pregão sEPlad/dgl/srP nº 011/2021 - ata de registro de 
Preços n° 001/2022.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Unidade: 290101; fonte: 0101000000; Programa de traba-
lho: 26.122.1297.8338.0000; Elemento de despesa: 339030; Pi: 
4120008338c.
coNtratada: rcN coMErcio E sErvicos ltda.
cNPJ: 02.055.122/0001-00.
ordENador: adlEr gErcilEY alMEida da silvEira - sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 843184

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONTRATO N°: 55/2018
N° PROCESSO: 2018/59188  ANEXO: 2022/827446 
JUstificativa: o termo aditivo tem como objeto a prorrogação do con-
trato n° 55/2018, por mais 12 (doze) meses, devidamente acolhida e au-
torizada pela autoridade superior, com fundamento no art. 57, ii, da lei 
n° 8.666/93.
iNic. vigÊNcia: 11/08/2022  tÉrM. vigÊNcia: 10/08/2023
valor do coNtrato: r$: 5.536.111,27 (cinco milhões, quinhentos e 
trinta e seis mil, cento e onze reais, vinte e sete centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da despesa: 449051; fonte do re-
curso: 0124000000; origem do tesouro: tEsoUro.
data da assiNatUra: 10/08/22.
coNtratada: coNstrUa ENgENHaria ltda.
cNPJ: 01.621.872/0001-18.
ordENador: adlEr gErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 843185

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 265 DE 22 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 2022/1044991;
r E s o l v E:
dEsigNar o servidor carlos robErto goMEs , ocupante do cargo de 
técnico em gestão Pública, Matrícula nº 54189435/ 8, para responder ao 
cargo de coordenador, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, em virtu-
de da titular lEda Maria viaNa MorEira, matrícula nº 5948255/ 2, estar 
em gozo de férias.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 843089

PORTARIA Nº 254 DE 11 DE AGOSTO DE 2022
o sEcrEtário adJUNto, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo nº 2022/1011639;
r E s o l v E:
dEsigNar a servidora MartiNHa dE soUZa saNtos, matrícula nº 
10073/ 1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder 
pela função de agente titular de desenvolvimento capacitação – adc, no 
período de 01/09/2022 a 30/09/2022, em virtude da titular, bloisE soU-
sa da silva soarEs, matrícula nº 5948641/ 2, estar em gozo de férias.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE
lUcas viEira torrEs
secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca-sEdaP.

Protocolo: 843081
PORTARIA Nº 257 DE 11 DE AGOSTO DE 2022
o sEcrEtário adJUNto, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo nº 2022/1021909;
r E s o l v E:
dEsigNar a servidora MartiNHa dE soUZa saNtos, matrícula nº 
10073/ 1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder 
ao cargo de gerente, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, em virtude 
da titular, bloisE soUsa da silva soarEs, matrícula nº 5948641/ 2, 
estar em gozo de férias.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE
lUcas viEira torrEs
secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca-sEdaP.

Protocolo: 843084

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – SEDAP
PROCESSO Nº 2021/512930
a secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – 
sEdaP, através de sua Pregoeira sHirlEY cristiNa da costa rEis, 
designada pela Portaria N° 296, publicada no doE de 14 de setembro de 
2021, comunica que realizará o processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico , do tipo MENor PrEÇo Por grUPo E itENs, conforme abaixo:
obJEto: aQUisiÇÃo dE MatEriais E EQUiPaMENtos Para o foMENto 
da PEsca E aQUicUltUra.
data dE abErtUra: dia 09 dE sEtEMbro dE 2022, as 9h00min (Horá-
rio dE brasÍlia/df).
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.gov.br
Uasg: 925859 - secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca – sEdaP (tv. do chaco, nº 2232, bairro do Marco, cEP: 66.093-
542, belém/Pa)
rEcEbiMENto da ProPosta: a partir da disponibilização do Edital na im-
prensa Oficial – DOE, jornais de grande circulação, COMPRASPARÁ e gov.
br/compras, de 23/08/2022 até às 08h:59m do dia 09/09/2022 (horário 
de brasília/df).
a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do governo fe-
deral – coMPras govErNaMENtais, no endereço www.gov.br e no Portal 
Eletrônico de compras do governo do Estado do Pará – coMPrasPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br, bem como, mediante solicitação ao 
e-mail funcional desta cPl: cpl.sedap.pa@gmail.com
sHirlEY cristiNa da costa rEis
Pregoeira

Protocolo: 842796

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 749 /2022 fUNdaMENto lEgal: lei n° 
5.810/94, art. 145. basE lEgal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/agE – Portaria Nº 278/2019.
bENEficiário: ivaldo santos de santana. cargo: Engenheiro agrônomo. 
MatrÍcUla: 3181/8. origEM: belém/Pa. dEstiNo: altamira /Pa. obJE-
TIVO: Participar da “Oficina Pará Cacau 2030” PERÍODO: 29 a 31/08/2022. 
Nº dE diárias: 2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de sou-
za trindade – diretor administrativo e financeiro/sEdaP
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 755/2022 fUNdaMENto lEgal: lei n° 
5.810/94, art. 145. basE lEgal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/agE – Portaria Nº 278/2019.
bENEficiário: João carlos leão ramos. cargo: secretário de Esta-
do de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino. MatrÍcUla: 
5815398-6.  origEM: belém/Pa. dEstiNo: altamira e Medicilândia/Pa. 
obJEtivo: Participar do X cacaufest. PErÍodo: 26 a 27/08/2022. Nº dE 
diárias: 1 ½ (uma e meia). ordENador: Márcio Marcelo de souza trin-
dade – diretor administrativo e financeiro/sEdaP
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 756/2022 fUNdaMENto lEgal: lei n° 
5.810/94, art. 145. basE lEgal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/agE – Portaria Nº 278/2019.
bENEficiário: ana rosa ferreira oliveira. cargo: chefe de gabine-
tre. MatrÍcUla: 5932325/3. origEM: belém/Pa dEstiNo: altamira e 
Medicilândia/Pa. obJEtivo: Participar do X cacaufest. PErÍodo: 26 a 
27/08/2022. Nº dE diárias: 1 ½ (uma e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de souza trindade – diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Protocolo: 842943
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OUTRAS MATÉRIAS
.

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 145/2022
cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolviMENto agroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
cEssioNária: MUNicÍPio dE ParagoMiNas.
obJEto dE cEssÃo: 01 (UMa) roÇadEira HidráUlica.
data dE assiNatUra: 22/08/2022
vigÊNcia: 22/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rEsPoNsávEl: JoÃo carlos lEÃo raMos.

Protocolo: 843095
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 146/2022
cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolviMENto agroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
cEssioNária: MUNicÍPio dE iritUia.
obJEto dE cEssÃo: 01 (UM) trator coM PlaiNa cHassi:bYYdJ1136216Ms.
data dE assiNatUra: 22/08/2022
vigÊNcia: 22/08/2022 a 31/12/2027.
ordENador rEsPoNsávEl: JoÃo carlos lEÃo raMos.

Protocolo: 843098

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 1515 DE 22 DE AGOSTO DE 2022
declara caducidade dos títulos Provisórios abaixo relacionados, por des-
cumprimento de cláusulas resolutivas.
o iNstitUto dE tErras do Pará - itErPa, autarquia Estadual criada 
pela lei Estadual nº 4.584/1975, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 5º, alínea “g” da mencionada lei;
considerando que títulos provisórios foram documentos fundiários que, 
embora previstos na antiga legislação do Estado do Pará, têm natureza 
precária, não transferindo ao domínio privado, pois a área a eles corres-
pondentes permanecia inserida no patrimônio público estadual, sem qual-
quer fundamento, portanto, para abertura de matrícula enquanto não fos-
sem convertidos em títulos definitivos, demandando para tanto o cumpri-
mento de requisitos legais juridicamente capazes de transferir o imóvel 
para a propriedade particular;
considerando que as áreas pertencentes aos títulos provisórios abai-
xo elencados, encontram-se inseridas no polígono da área de pretensão 
das comunidades remanescentes de quilombos do alto acará, a qual foi 
georreferenciada e vistoriada pelo itErPa no processo administrativo nº 
2010/40428, tendo a vistoria atestado a inexistência de tais imóveis na 
área quilombola, sendo os respectivos beneficiários desconhecidos da co-
munidade,
considerando que o artigo 16 da lei de terras nº 8.878, de 08 de julho 
de 2019, publicada no doE nº 33.915, de 09.07.2019, determina, em seu 
item i, “que não serão objeto de alienação as áreas de ocupações consoli-
dadas de comunidades extrativistas, agricultores familiares e remanescen-
tes de quilombos, salvo em benefício e prioridade dos próprios”; e
considerando, ainda, que o artigo 27 da lei estadual nº 8.878, de 08 de ju-
lho de 2019, definiu prazo decadencial de 03 (três) anos para requerimento 
de conversão de títulos provisórios em definitivos, cujo decurso in albis 
ensejará o consequente cancelamento dos respectivos títulos provisórios;
Considerando, finalmente, que não há qualquer requerimento dos benefi-
ciários dos títulos provisórios, objetos desta Portaria, para a sua conversão 
em definitivos;
rEsolvE:
art. 1º - dEclarar cadUcidadE, pelos motivos acima expostos, dos se-
guintes títulos Provisórios:
1. Título Provisório de Venda de Terras n° 21, assentado à fl. 21 do Taloná-
rio próprio n° 6, em favor de cÉlia NEUZa foNsEca dE araÚJo, em data 
de 29 de Novembro de 2002, cujas principais características são: área: 
1.699,9984 ha (hum mil seiscentos e noventa e nove hectares, noventa e 
nove ares e oitenta e quatro centiares); localização: na margem direita do 
rio acará; Município: acará; denominação do imóvel: Não consta; desti-
nação do imóvel: Indústria Agropecuária; Cadastro cartográfico: Nº 8887.
2. Título Provisório de Venda de Terras n° 22, assentado à fl. 22 do Talo-
nário próprio n° 6, em favor de daNiEl foNsEca dE araÚJo, em data 
de 29 de Novembro de 2002 , cujas principais características são: área: 
406,0425ha (dois mil quatrocentos e seis hectares, quatro ares e vinte e 
cinco centiares); localização: não consta; Município: acará; denominação 
do imóvel: Não consta; destinação do imóvel: indústria agropecuária; ca-
dastro cartográfico: Nº 8888.
3. Título Provisório de Venda de Terras n° 23, assentado à fl. 23 do Talo-
nário próprio n° 6, em favor de tÂNia iara da coNcEiÇÃo liMa dos 
saNtos, em data de 29 de Novembro de 2002, cujas principais caracterís-
ticas são: área: 602,0038 ha (hum mil seiscentos e dois hectares e trinta e 
oito centiares); localização: margem direita do rio acará; Município: aca-
rá; denominação do imóvel: Não consta; destinação do imóvel: indústria 
Agropecuária; Cadastro cartográfico: Nº 8889.
4. Título Provisório de Venda de Terras n° 24, assentado à fl. 24 do Taloná-
rio próprio n° 6, em favor de fEliPE foNsEca dE araÚJo, em data de 29 
de Novembro de 2002, cujas principais características são: área: 286,5705 

ha (dois duzentos e oitenta e seis hectares, cinquenta e sete ares e cin-
co centiares); localização: margem direita do rio acará; Município: aca-
rá; denominação do imóvel: Não consta; destinação do imóvel: indústria 
Agropecuária; Cadastro cartográfico: Nº 8890.
art. 2º -  aUtoriZar que diretoria Jurídica/itErPa adote as providências 
administrativas e/ou judiciais que se fizerem necessárias ao cumprimen-
to do disposto no artigo anterior, a fim de requerer o cancelamento das 
eventuais Matrículas correspondentes, constantes dos livros do registro 
de imóveis da serventia do Município de acará, por serem consideradas 
improcedentes.
art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUbliQUE-sE.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do itErPa
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 842859
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
ATOS ADMINISTRATIVOS

EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMologaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
Nos aUtos dos ProcEssos dE rEgUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(coMPra) dE tErras, EM QUE figUra coMo iNtErEssado:

PROCESSO NOME DENOMINAÇÃO ÁREA MUNICÍPIO PORTARIA
2015/212662 cYro PirEs XaviEr faZENda Maria 1357,7374Ha JacarEacaNga 1516/2022

2013/307769 osMar ZacHEU faZENda saNta 
EMÍlia 1420,5484Ha Novo ProgrEsso 1517/2022

belém(Pa), 22/08/2022
flavio ricardo albUQUErQUE aZEvEdo
respondendo pela Presidência
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 843018

APOSTILAMENTO
.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2022- 
CONTRATO Nº: 05/2017

coNtrataNtE: iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa 
cNPJ: 05.089.495/0001-90
coNtratado: ticKEt solUÇÕEs Hdfgt s/a - cNPJ: 03.506.307/0001-57
ENDEREÇO: Rua Machado de Assis, nº 50, Edificio 02, bairro Santa Lúcia, 
cEP: 93.700.000, campo bom/rs
ProcEsso: 2014/298464-PaE
obJEto: aditaMENto dE dotaÇÃo orÇaMENtária ao coNtrato.
fUNdaMENtaÇÃo lEgal:  lei 8.666/93.
EXErcÍcio: 2022 – ação: 273.714- Projeto atividade: 21.122.1297.4668; 
Elemento de despesas: 339030
fonte: 0261/0661; P.i.: 412.000.4668c
Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
data da assiNatUra: 19/08/2022-ordENador: brUNo YoHEiJi KoNo 
raMos - Presidente

Protocolo: 842619

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1493/22 de 17/08/2022
objetivo: Participação em Evento institucional
Municipio:castanhal/Pa
Periodo:  26/08/2022(0,5) diária
servidores:
-5935-566/3-gabriel ferreira Natário-acessor
-5719-7740/1-ruy guilherme ferreira de alcantara-Motorista
-ordenador:bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
PORTARIA Nº 1504/22 de 19/08/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:Paragominas/Pa
Periodo: 19 a 20/08/2022(1,5) diária
servidor:
-5719-3374/1-fábio conceição Neves gomes-Motorista
ordenador:bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 842764
PORTARIA Nº 1514/2022 de 22/08/2022
objetivo: realizar visita técnica na área do decreto nº 2.369 de 28 de 
junho 2010,
que destinou parte da Gleba Bacajai (223.007,4191há) para fins de regu-
larização fundiária,
prioritariamente para agricultura familiar e para fins de manejo florestal 
sob concessão florestal
ou gestão direta do idEflor-bio, nos municípios de altamira e senador 
José Porfírio
Período: 24/08 a 13/09/2022 (20,5) diárias
servidores:
-5933272/2- raquel cristina carvalho da costa (téc. dEaf)
-57195917/1- renata guizarde Queiroz leão (ass.administrativo)
-5957270/1- Mauro antônio cavaleiro de Macedo rodrigues (téc. dEaf)
-80845160/1- Everton cordeiro farias (Motorista)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo 
 resp. p/ Presidência

Protocolo: 842811
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº. 056/2022 - NGPR – 22 de Agosto de 2022.
o gErENtE EXEcUtivo EM EXErcÍcio do NÚclEo dE gErENciaMENto 
do Pará rUral - NgPr, no exercício de suas atribuições legais, estabe-
lecida na lei Estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e de acordo 
com o processo nº2022/1057109.
rEsolvE: conceder suprimento de fundos ao servidor MigUEl da silva 
PErEira, apoio administrativo, id. funcional nº. 5955423/1, portador de 
cPf: 052.196.202-42; – o valor de suprimento corresponde a r$5.000,00 
(cinco mil reais) e destina-se a atender despesas de pronto pagamento; 
a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta das seguintes 
classificações: - 339030 R$5.000,00 (cinco mil reais) – Material de Consumo
o valor concedido vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação: 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Para prestação de contas: até 15 (quinze) dias após a aplicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
fEliPE coElHo PicaNÇo
gerente Executivo-NgPr

Protocolo: 842680

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 058/2022-NGPR/RH Belém, 22 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 2022/1054165.
rEsolvE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais diá-
rias subsidiarão a viagem do período de 29 de agosto a 03 de setembro de 
2022, aos municípios de goianésia/Pa e itupiranga/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: 842762
PORTARIA Nº 059/2022-NGPR/RH Belém, 22 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 2022/1054188.
rEsolvE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais diá-
rias subsidiarão a viagem do período de 29 de agosto a 03 de setembro de 
2022, aos municípios de santa cruz do arari/Pa e Ponta de Pedras/Pa. aos 
servidores Erivaldo guerreiro calvinho Júnior (cPf: 577.987.702-59, Ma-
trícula: 5945757/2), 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 referidos 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: 842797

OUTRAS MATÉRIAS
.

TERMO DE CESSÃO Nº 010/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE gErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPR, cede, a título precário, à CESSIONÁRIA, COLÔNIA DE PESCADORES 
Z-36 dE sÃo sEbastiÃo da boa vista, com sede na rua renato bra-
bo, s/N, Margem Esquerda do furo Jaçuana, Município são sebastião da 
boa vista, cEP: 68820-000, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
63.869.002/0001-31, o pleno uso dos bens móveis 100 und Motor coM 
rabEta bfg 4t 6,5cv-P MaNUal.
data da assinatura: 14/02/2022.
vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – gerente Executivo - NgPr

Protocolo: 842560
TERMO DE CESSÃO Nº 011/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE gErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPR, cede, a título precário, à CESSIONÁRIA, COLÔNIA DE PESCADORES 
Z-49 dE Porto dE MoZ, com sede na rua da republica, s/N, Praião, cEP: 
68330-000, Município de Porto de Moz, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/

Mf sob o nº 03.279.052/0001-37, o pleno uso dos bens móveis 100 und 
Motor coM rabEta bfg 4t 6,5cv-P MaNUal.
data da assinatura: 18/02/2022.
vigência: 2 anos.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – gerente Executivo - NgPr

Protocolo: 842586

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 5064/2022- ADEPARÁ, DE 12 DE AGOSTO DE 2022
o dirEtor gEral da agÊNcia dE dEfEsa agroPEcUária do Estado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsidEraNdo o PaE 2022671473 e o que determina o art. 49, da lei nº 
5.810/94, que trata da remoção dos servidores.
r E s o l v E:
rEMovEr a PEdido o(a) servidor(a) JarlEaNE adEodata saMPaio sil-
va, matrícula nº 55586095/1, ocupante do cargo de agente fiscal agrope-
cuário, da gEr. de castanhal/ Ulsa de santa izabel para gEr. de casta-
nhal/Ulsa de castanhal, a contar da data de publicação.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra – sE
JaMir JUNior ParagUassU MacEdo
diretor geral

Protocolo: 843154

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021/ADEPARÁ
Processo Administrativo n° 2020/411450
o diretor geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, nos termos do artigo 43, inciso vi, da lei federal 
nº 8.666/93 e, ainda, considerando a decisão tomada no bojo do Pregão 
Eletrônico nº 010/2021/adEPará, processo n°2020/411450, cujo objeto é 
a aquisição de insumos para análise físico química e microbiológica de pro-
dutos de origem animal e água conforme especificações, condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. a agência de 
defesa agropecuária do Estado do Pará - adEPará, decide HoMologar 
o resultado do aludido certame, do tipo menor preço por grupo, em favor 
do seguinte licitante:
cNPJ: 12.666.139/0001-58 - QUalitY ciENtifica ltda, vencedor, pelo 
critério de menor preço por item, no valor total de r$ 2.239,00 (dois mil 
duzentos e trinta e nove reais).
cNPJ: 59.403.410/0001-26 - iNtErJEt coMErcial ltda, vencedor, pelo 
critério de menor preço por item, no valor total de r$ 2.098,35 (dois mil e 
noventa e oito reais).
cNPJ: 10.824.101/0001.30- MaKlab coMErcial ltda, vencedor, pelo 
critério de menor preço por item, no valor total de r$ 12.210,95 (quarenta 
e um mil, quinhentos reais).
cNPJ: 30.197.931/0001-92 - forMis iNstrUMENtos dE MEdicos, ven-
cedor, pelo critério de menor preço por item, no valor total de r$308,40 
(trezentos e oito reais e quarenta centavos)
cNPJ: 71.443.667/0001-07 - orbital ProdUtos Para laboratÓrios ltda, 
vencedor, pelo critério de menor preço por item, no valor total de r$ 4.772,64 
(quatro mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).
cNPJ: 21.268.634/0001-08 - MUltiPliEr distribUidora EirEli EPP, 
vencedor, pelo critério de menor preço por item, no valor total de r$ 
2.626,13(dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e treze centavos).
belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
JaMir JUNior ParagUassÚ MacEdo
dirEtor gEral da adEPará

Protocolo: 842854

DIÁRIA
.

Portaria: 5170/2022 
objetivo: levantamento de detecção da mosca da carambola.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta iZabEl do Pará/
Pa destino: bENEvidEs/Pa servidor: 54187465/ Marilia fErNaNdEs 
dE soUsa (agENtE fiscal agroPEcUário) / 0,5 diária / 26/08/2022 
a 26/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 842646
Portaria: 5169/2022 
objetivo: realizar inspeção em 16 propriedades produtoras de cacau.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMEtá/Pa desti-
no: igaraPÉ-Miri/Pa servidor: 54197075/ lUZiNaN da cUNHa tocaN-
tiNs (agENtE fiscal agroPEcUário) / 4,5 diárias / 29/08/2022 a 
02/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 842640
Portaria: 5173/2022 
objetivo: realização na região do KM 282, vicinal 325, KM 223, vicinal 
aJaX, KM 245, KM 248, KM 300, KM 256, KM 240, KM 243, vicinal Morada 
Nova, vicinal 250, vicinal 278, vicinal 320, vicinal são vicente, KM 260, 
vicinal tozetti e KM 262, a ação de busca de inadimplentes eferentes à 
etapa de vacinação contra febre aftosa de Maio de 2022 no município de 
Pacajá.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PacaJá/
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Pa destino: PacaJá/Pa servidor: 5951755/ aMaliN arEro MElo tava-
rEs (fiscal EstadUal agroPEcUário - MÉdico vEtEriNário) / 4,5 
diárias / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
gUassU MacEdo.

Protocolo: 842857
Portaria: 5172/2022 
objetivo: dar apoio nas vigilâncias de 15 propriedades rurais com inspeção de 
patas e bocas de animais, em 03 propriedades rurais de maior risco nos muni-
cípios de Quatipuru, bonito e Primavera.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: boNito, PriMavEra, QUatiPUrU/
Pa servidor: 54196745/ clEoMENEs dEMErval PiMENtEl costa / (agEN-
tE dE dEfEsa agroPEcUária) / 4,5 diárias / 15/08/2022 a 19/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParagUassU MacEdo.

Protocolo: 842836
Portaria: 5171/2022 
objetivo: dar apoio nas atividades durante a etapa de vacinação contra 
febre aftosa, etapa Marajó/2022 no município de salvaterra.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNgUara/Pa destino: salva-
tErra/Pa servidor: 57223367/ dEYvEsoN goMEs dE bastos / (agENtE 
dE dEfEsa agroPEcUária) / 8,5 diárias / 21/08/2022 a 29/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParagUassU MacEdo.

Protocolo: 842807
Portaria: 5180/2022 
objetivo: realizar vacinação assistida em propriedades do município de Mel-
gaço-PA (Agulha Oficial).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Ori-
gem: PortEl/Pa destino: MElgaÇo/Pa servidor: 54187563/ tarso PaNto-
Ja loPEs (agENtE dE dEfEsa agroPEcUária) / 5,5 diárias / 24/08/2022 
a 29/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParagUassU MacEdo.

Protocolo: 842931
Portaria: 5179/2022 
objetivo: acompanhar o gerente regional até a sede da adEPará em be-
lém, para recebimento de computadores e demais materiais para distri-
buição entre os municípios que fazem parte da gerência de oriximiná.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oriXiMiNá/Pa 
destino: bElÉM/Pa servidor: 57220929/ cElso aNdErsoN batista PE-
rEira (agENtE dE dEfEsa agroPEcUária) / 3,5 diárias /22/08/2022 
a 25/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParagUassU MacEdo.

Protocolo: 842926
Portaria: 5177/2022 
objetivo: conduzir os servidores que irão com o objetivo de participar da pro-
gramação da gerência de leite e derivados nos municípios.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: bElÉM/Pa destino: sÃo gEraldo do 
aragUaia, saPUcaia, XiNgUara/Pa servidor: 57223189/ rodrigo JosÉ 
cardoso do EsPirito saNto (Motorista) / 6,5 diárias / 28/08/2022 a 
03/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParagUassU MacEdo.

Protocolo: 842884
Portaria: 5176/2022 
objetivo: realizar a busca a inadimplentes de vacinação contra brucelo-
se no município de rondon do Pará.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: doM ElisEU/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa servi-
dor: 5960819/ gisÉlia dE soUsa NasciMENto / (aUXiliar dE caMPo) 
/ 4,5 diárias / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
ragUassU MacEdo.

Protocolo: 842879
Portaria: 5175/2022 
objetivo: realizar busca a inadimplentes da campanha de vacinação contra fe-
bre aftosa 2022 no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: tUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/Pa servidor: 5911933/ daNiEllE cris-
tiNa silva corrEia (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diárias / 29/08/2022 a 
02/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParagUassU MacEdo.

Protocolo: 842872
Portaria: 5174/2022 
objetivo: realização na região do KM 282, vicinal 325, KM 223, vicinal 
aJaX, KM 245, KM 248, KM 300, KM 256, KM 240, KM 243, vicinal Morada 
Nova, vicinal 250, vicinal 278, vicinal 320, vicinal são vicente, KM 260, 
vicinal tozetti e KM 262, a ação de busca de inadimplentes eferentes à 
etapa de vacinação contra febre aftosa de Maio de 2022 no município de 
Pacajá.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tUcUrUÍ/
Pa destino: PacaJá/Pa servidor: 55586097/ lUis albErto soUsa tor-
rEs (tÉcNico agrÍcola) / 4,5 diárias / 22/08/2022 a 26/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParagUassU MacEdo.

Protocolo: 842868
Portaria: 5178/2022 
objetivo: realizar vacinação assistida em propriedades do município de 
Melgaço- PA (Agulha Oficial).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.
origem: PortEl/Pa destino: MElgaÇo/Pa servidor: 57222893/ WilsoN 
saNtaNa (agENtE fiscal agroPEcUário) / 7,5 diárias / 24/08/2022 
a 31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParagUassU MacEdo.

Protocolo: 842887
COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS referente a Papeleta nº 
50198/2022, PORTARIA Nº 4050/2022 de 28/07/2022.
Portaria: 5186/2022 
Objetivo: Coordenar ações no sentido fiscalização para emissão de Guia de Trân-
sito vegetal paras transporte de abacaxi e açaí.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: bElÉM/Pa destino: cacHoEira do arari, salvatErra/
Pa servidor: 54186915/ Maria JosE lENa corrÊa tavarEs (fiscal EstadU-
AL AGROPECUÁRIO - ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 2 DIÁRIAS / 06/08/2022 a 
07/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 843030
Portaria: 5187/2022 
objetivo: dar início/continuidade ao saneamento de focos de aiE em pro-
priedades nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.

origem: sÃo doMiNgos do aragUaia/Pa destino: goiaNÉsia do 
Pará, Novo rEPartiMENto/Pa servidor: 55588838/ cEsar aUgUsto 
soarEs loPEs (MÉdico vEtEriNário) / 5,5 diárias / 15/08/2022 a 
20/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParagUassU MacEdo.

Protocolo: 843037
Portaria: 5182/2022 
objetivo: realizar ações de cadastramento com retiradas de coordenadas 
inloco nas comunidades da caiP, oriENtE, carraPatiNHo E MaNda-
CARÚ, para finalização do cadastro e inserção das mesmas no sistema 
no município. a solicitação de diárias se faz necessária, pois as regiões as 
quais serão trabalhadas são regiões bastante distantes da sede do municí-
pio, e de difícil acesso, tornando inviável o retorno a sede do município no 
mesmo dia, sendo necessário o pernoite do servidor na região até a fina-
lização das buscas dos inadimplentes nas regiões. fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: ParagoMiNas/Pa destino: ParagoMi-
Nas/Pa servidor: 6300451/ dErivaldo barbosa dE liMa (aUXiliar 
dE caMPo) / 3,5 diárias / 23/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParagUassU MacEdo.

Protocolo: 842948
Portaria: 5184/2022 
objetivo: Participar do “coNEX 2022 – congresso de Excelência em li-
citações e contratações Públicas”.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: bElÉM/Pa destino: goiÂNia/go servidor: 54197071/ 
vaNEssa da silva sidoNio (assistENtE adMiNistrativo) / 4,5 diá-
rias / 23/08/2022 a 27/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParagUas-
sU MacEdo.

Protocolo: 842945
Portaria: 5181/2022 
objetivo: realizar busca aos produtores inadimplentes com vacinação de 
raiva dos Herbívoros, referente a vacina de reforço dos animais, no mu-
nicípio. Meia diária por dia, pois o trabalho será diurno, com pernoite na 
sede municipal de lotação do servidor.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: roNdoN do Pará/
Pa servidor: 57223656/ JosiclEi cUNHa dE olivEira / (agENtE dE 
dEfEsa agroPEcUária) / 1,5 diária / 17/08/2022, 18/08/2022 e 
19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParagUassU MacEdo.

Protocolo: 842946
Portaria: 5185/2022 
objetivo: Participar do “coNEX 2022 – congresso de Excelência em li-
citações e contratações Públicas”.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: bElÉM/Pa destino: goiÂNia /go servidor: 5961065/ 
Naila adriENE rodrigUEs dE MoraEs (coordENador (a) do coN-
trolE iNtErNo) / 4,5 diárias / 23/08/2022 a 27/08/2022. ordenador: 
JaMir JUNior ParagUassU MacEdo.

Protocolo: 842951
Portaria: 5183/2022 
objetivo: implantação do modelo de gestão por resultados para o cumpri-
mento das metas estabelecidas pelo PPa 2022, para as gerências regio-
nais de Paragominas e rondon do Pará.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: bElÉM/Pa destino: ParagoMiNas/Pa servidor: 
54185784/ rogErio fErrEira loUrENco (gErENtE) / 3,5 diárias / 
22/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParagUassU Ma-
cEdo.

Protocolo: 842953

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 0468/2022 – 19.08.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o empregado Jor-
riMar MariaNo PErEira (titular)- Matricula nº 5039150/1 e o emprega-
do PaUlo robErto NUNEs PErEira (suplente)-Matrícula nº 57175795/1, 
para, na qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a execução do con-
trato nº 030/2022, celebrado entre a EMatEr-Pará e EMPrEsa tEsla EN-
gENHaria EirEli, constitui objeto do presente contrato a contratação de 
Empresa Especializada na prestação de serviço de substituição/instalação 
de ramal de ligação de rede elétrica e luminárias de poste com fornecimen-
to de material, para atender as necessidades desta Empresa de assistência 
técnica e Extensão rural do Estado do Pará-EMatEr/Pa, de acordo com as 
normas e diretrizes. PaE (2022/323846).
ROSIVAL POSSIDÔNIO DO NASCIMENTO – PRESIDENTE

Protocolo: 842660
PORTARIA Nº 0469/2022 – 19.08.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
d E s i g N a r, o diretor técnico PaUlo aUgUsto lobato da silva - Ma-
tricula nº 5533953/2, para responder pela Presidência da EMatEr-Pará, 
no período de  22/08/2022 a 24/08/2022, em virtude do titular encontrar-
se em viagem a serviço, a Uberaba – Mg, participando do Workshop inte-
gra Zebu/ Expogenética 2022, patrocinado pela associação brasileira das 
Entidades Estaduais de assistência técnica e Extensão rural - asbraEr.
ROSIVAL POSSIDÔNIO DO NASCIMENTO – PRESIDENTE

Protocolo: 842665
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PORTARIA Nº 0465/2022 – 18.08.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
d E s i g N a r, a contar de 02/05/2022 à 31/05/2022, o Extensionista ru-
ral ll – rYaN aNdErsoN PiNHEiro carNEiro - Matrícula nº 57210192/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Belém/Escritório Regional 
das ilhas, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 
2022/943047).
ROSIVAL POSSIDÔNIO DO NASCIMENTO – PRESIDENTE
PORTARIA Nº 0464/2022 – 18.08.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE
c o N c E d E r, a auxiliar de administração – clissYa ElUaNNE Mota 
batista- Matricula nº 57195451/1, lotada no Escritório local de Mojuí dos 
campos/regional de santarém, 08 dias de licença Nojo (falecimento), no 
período de 11.08.2022 a 18.08.2022, formalizada de acordo a certidão nº 
16033301552022400006249000175566, em atenção a cláusula vigésima 
Quarta do acordo coletivo de trabalho 2019/2020. PaE:2022/1043706.
ROSIVAL POSSIDÔNIO DO NASCIMENTO – PRESIDENTE

Protocolo: 842880

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 0145/2022 – 14.07.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE
c o N c E d E r ao Extensionista rural ii, isoMar castro barros, 
Matrícula nº 54196309/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/EMatEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
Quinquênio: 06/03/2011 a 31/03/2017, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/870788).
PORTARIA Nº 0153/2022 – 25.07.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
c o N c E d E r ao Extensionista rural ll –  JoNatas loPEs cardoso filHo 
- Matrícula nº 5869889/3, nos termos do regimento interno de Pessoal, devida-
mente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/EMatEr-Pará, de 12.12.2012, 
60 (sessenta) dias de licença Prêmio relativo aos Quinquênios  e que serão gozados 
no período, abaixo relacionados. (PaE: 2022/903450).
• Quinquenio: 04/01/2010 à 03/01/2015 / Gozo: 01/09/2022 à 30/09/2022 (3º)mês
• Quinquenio: 04/01/2015 à 03/01/2020 / Gozo: 01/10/2022 à 30/10/2022 (1º)mês
alEssaNdra dE cássia silva da silva- coordenadora de recursos Humanos
PORTARIA Nº 0109/2022 – 08.06.2022
o Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rEsolvE:
c o N c E d E r, ao Extensionista rural ii, – JUcElY soUZa coElHo- 
Matrícula nº 3177670/1 nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/EMatEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo ao 
quinquênio: 25/02/2013 a 24/02/2018, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/517597).
alEssaNdra dE cássia silva da silva- coordenadora de recursos Humanos

Protocolo: 842849

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

ERRATA AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
Nº102/2016 – Diário Oficial nº35.084 de 22 de agosto de 2022.
Protocolo: 842454
ONDE LÊ: 3º tErMo aditivo ao coNtrato dE PrEstaÇÃo Nº102/2016
LEIA-SE: 5º tErMo aditivo ao coNtrato dE PrEstaÇÃo Nº102/2016
Ordenador: ROSIVAL POSSIDÔNIO DO NASCIMENTO
Presidente da Emater-Pará

Protocolo: 842663

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 007/2022
Processo: 2022/995875
a Empresa de assistência técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
– EMatEr –Pará, inscrita no cNPJ 05.402.797/0001-77, através de 
seu Presidente, o sr. rosival Possidônio do Nascimento, autoridade 
Homologadora de cotação Eletrônica, Portaria Nº 0059/2022, de 
09/02/2022, torna Público a abertura do Processo licitatório de cotaÇÃo 
ELETRÔNICA nº 007/2022, tipo “Menor Valor Global” a ser arrematado e 
pago pela administração Pública, cujo objeto é a contratação de Empresa 
Especializada no forNEciMENto dE aliMENtaÇÃo, para eventos, 
conforme item 01 do Edital, visando atender as necessidades do Projeto 
Modelo rural 2022, será exposto na 53ª Exposição feira agropecuária de 
castanhal - EXPofac, de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas.
a abertura realizar-se-á no dia 26 de agosto de 2022, às 09:00 horas (ho-
rário local). o Edital encontra-se disponível na internet nos endereços ele-
trônicos http://www.compraspara.pa.gov.br e web.banparanet.com.br/
cotacao/, contato pelo telefone (91) 3299-3463 ou e-mail: cplemater@
outlook.com, no horário de 09:00 às 16:00 horas.
Marituba (Pa), 22 de agosto de 2022
coordenador responsável: oscar souza do carmo Júnior
Presidente-EMatEr-Pa: rosival Possidônio do Nascimento.

Protocolo: 842937

APOSTILAMENTO
.

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2022
Número: 012/2022
assinatura: 22/08/2022
Justificativa: O presente instrumento tem por finalidade a inclusão das 
fontes de recurso baixo discriminadas:
PrograMa: 1491-agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura.
ProJEto/atividadE: 8705c – desenvolvimento das cadeias produtivas 
de origem animal e vegetal
P.i/aÇÃo: 2070008705c
ElEMENto dE dEsPEsa: 339030 – MatErial dE coNsUMo
foNtE dE rEcUrso: 0135006356 - fUNcacaU
contrato: 008/2022
Empresa: EMPrEsa ticKEt solUÇÕEs Hdfgt s/a
ordenador: rosival PossidÕNio do NasciMENto
Presidente– EMatEr - Pará

Protocolo: 843068

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

Portaria Nº064/2022, Beneficiário: Edynando Fagério dos Santos Lima/ 
Matrícula:57224268-1/cargo ou função: Ext. rural i / Município: Palesti-
na do Pará/objetivo: suprimento de fundos para custear despesas ope-
racionais e ações de atEr do Esloc Palestina do Pará/Programa: 1491/
Projeto atividade:8711/foNtE:0261/Elemento de despesa:339030=r$ 
1.100,00/339039=r$400,00 valor total r$ 1.500,00/Prazo para aplica-
ção:30 dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despesas:carlos Eduar-
do soares rodrigues. PaE 2022/1063801.

Protocolo: 843038
Portaria Nº065/2022, Beneficiário: Ailton Souza Silveira/ Matrícu-
la:55585964/cargo ou função: Ext. rural i/ Município:Parauapebas/ob-
jetivo: suprimento de fundos para custear despesas operacionais e ações 
de atEr do Esloc Parauapebas/Programa: 1491/Projeto atividade:8711/
foNtE:0261/Elemento de despesa:339030=r$ 1.000,00/valor total r$ 
1.000,00/Prazo para aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias/ordenador 
de despesas:carlos Eduardo soares rodrigues. PaE 2022/1065005.

Protocolo: 843044

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA DE DIÁRIAS Nº022/2022
bENEficiário: sandro José lopes Pinheiro; MatrÍcUla: 57175503; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural ia; Prog.: 1491; ProJ. ativ.: 8711; foNtE: 
0101006357; obJEtivo: recebimento de equipamentos da EMatEr-Pa no 
período de 22 a 23 de agosto; 1 diária (r$237,38); dEstiNo: belém-Pa; 
ord. dE dEsPEsas: cícero batista sobrinho.

Protocolo: 843014

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

CONTRATO
.

Contrato: 013/2022
Processo 2022/140858
objeto: contrato de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Ma-
tErial dE EXPEdiENtE, para atender em todo território estadual, os ór-
gãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, PREGÃO ELETRÔ-
Nico srP/sEPlad/dgl Nº 011/2021.
fundamento legal: lei federal nº 8.666, de 21 de junho de1993, da lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da lei Estadual nº 6.474, de 06 
de agosto de 2002, do decreto Estadual nº 534, de 4 de fevereiro de 2020, 
lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
valor total: r$ 636,00
vigência: 06/06/2022 a 05/12/2022
orçamento: Unidade orçamentária: 58201 fonte do recurso: 0261;  Pro-
grama: 1297 – Manutenção de gestão; PtrEs: 588338 - operacionaliza-
ção das ações administrativas; Natureza da despesa: 33.90.30 – Material 
de consumo
contratada: f f dE alENcar EirEli - cNPJ: 09.165.782/0001-93
Endereço: tv. We 43, cidade Nova viii, 182. cEP: 67.133-260 – cidade 
Nova – ananindeua/Pa
data da assinatura: 06/06/2022
ordenador: fraNcisco alvEs dE agUiar
diretor Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 842798
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SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 01893/2022 - GAB/SEMAS
a diretora de gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 0421, de 05 de abril de 
2021 - gab/sEMas, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/710866 - sEMas/Pa;
rEsolvE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscal do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 015/2022- sEMas/Pa, Partes: o Estado do Pará, pessoa jurídica 
de direito público interno, por intermédio da sEcrEtaria dE Estado dE 
MEio aMbiENtE E sUstENtabilidadE - sEMas/Pa e a empresa coN-
sUltrE coNsUltoria E trEiNaMENto ltda, a servidora: EliZa sargEs 
ABREU, matrícula nº 57193757/1 como fiscal Titular, a contar da data da 
assinatura do termo, em 29 de julho de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 842682
PORTARIA Nº 01903/2022 - GAB/SEMAS
a diretora de gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 0421, de 05 de abril de 
2021 - gab/sEMas, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/648675 - sEMas/Pa;
rEsolvE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 012/2022- sEMas/Pa, Partes: o Estado do Pará, pessoa jurídica 
de direito público interno, por intermédio da sEcrEtaria dE Estado dE 
MEio aMbiENtE E sUstENtabilidadE - sEMas/Pa e a empresa ZENitE 
iNforMaÇÃo E coNsUltoria ltda, as servidoras: aNaMaria fErrEgUEtE 
CRISPINO CUNHA, matrícula nº 5965486/1 como fiscal Titular e CASTRICIA-
NO DIAS COUTO SAMPAIO, matrícula nº 57175153/1 como fiscal Suplente, a 
contar da data da assinatura do termo, em 10 de agosto de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 843126

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 01894/2022-GAB/SEMAS, de 19.08.2022
servidora: rosa Maria da lUZ MENdEs
cargo: coordenadora
Matrícula: 5936371/3
i – dEsigNar, a servidora para responder pela diretoria de licenciamento 
ambiental – dla, durante o impedimento do titular MarcElo aUgUsto 
MorENo da silva alvEs, matrícula nº 54197163/3, de férias no período 
de 16/08/2022 a 30/08/2022.
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 842904

ERRATA
.

Errata da Portaria nº1145/2022-DGAF/GAB/SEMAS, 06/06/2022, 
publicada no DOE Nº 34.998 de 07/06/2022.
servidor: carlos aUgUsto das MErcEs MacHado
Onde se lê: período de gozo:01/07/2022 a 30/08/2022
leia-se: período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022

Protocolo: 842748
Errata da Portaria nº1684/2022-DGAF/GAB/SEMAS, 29/07/2022, 
publicada no DOE Nº 35.066 de 03/08/2022.
servidor:  tErEZa cristiNa dE soUZa frEitas da crUZ
Onde se lê: período de gozo: 15/09/2022 a 14/10/2022
Leia-se: período de gozo:  10/10/2022 a 08/11/2022

Protocolo: 842730

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
objeto: contratação de empresa especializada na comercialização de re-
feições por quilo, tipo self service e lanches aos servidores, terceirizados 
e estagiários através da concessão de espaço na secretaria de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade do Estado do Pará.
a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade através da 
comissão Permanente de licitação decide por sUsPENdEr o Pregão Ele-
trônico em epígrafe, para ajustes no termo de referência.
belém, 23 de agosto de 2022.
raiza freitas gois
Pregoeira/sEMas/Pa

Protocolo: 842870

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1872/2022 - GAB/SEMAS 18 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: Participação no curso de formação e aperfeiçoamento de ges-
tores da alta administração - licitações, contratos e finanças e gestão.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: fortaleza/cE
Período: 28/08 a 02/09/2022 – 05 e ½ diárias.
servidores:
- 5889068/3 - caroliNa MEdEiros MiralHa – (assessora)
- 5914853/2 - fabricio drago PiNHo JUNior - (assessor)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 842668
PORTARIA Nº 1837/2022 - GAB/SEMAS 16 DE AGOSTO DE 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental na(o) área/polígono do 
aterro sanitário do município de Marituba, além de identificar atividades 
irregulares ou ilícitas durante o período da fiscalização.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 19/08/2022 – ½ diária
servidores:
- 5136857/1 - aNtoNio carlos da silva NobrE – (Engenheiro sanitarista)
- 5936342/2 - alvaro dE castro PacHEco JUNior – (técnico em ges-
tão de Meio ambiente)
- 5654807/1 - JEsUs dE NaZarE cardoso PalHEta - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 840740
PORTARIA Nº 1866/2022 - GAB/SEMAS 18 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: Participar do 7º seminário anual do Mapbiomas (programação 
anexada), desafios do uso da terra no Brasil com prosperidade e sustenta-
bilidade (Evento de lançamento da coleção 7 do Mapbiomas).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: brasília/df
Período: 25/08 a 27/08/2022 – 02 e ½ diárias.
servidoras:
- 57194469/2 – aNdrÉa dos saNtos coElHo - (Professor ad-4 / assessora)
- 5914604/3 - JaKEliNE da silva viaNa - (assessora)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 841528
PORTARIA Nº 1878/2022 - GAB/SEMAS 18 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: vistoria técnica prévia para avaliar as informações apresentadas 
no processo de licenciamento de PMfs/Poa i, localizado no município citado
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: rondon do Pará/Pa
Período: 30/08 a 02/09/2022 – 03 e ½ diárias.
servidores:
-57175268/1 - stoNE cEsar cavalcaNtE da costa - (técnico Em ges-
tão de infra-Estrutura)
-57175631/1 - Marcio braga aMoriM - (técnico Em gestão de infra-Estrutura)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 841749
PORTARIA Nº 1884/2022 - GAB/SEMAS 19 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: vistoria técnica em empreendimentos localizados no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: santarém/Pa
Período: 29/08 a 02/09/2022 – 04 e ½ diárias.
servidores:
- 54191335/2 - ivaN robErto saNtos araÚJo - (técnico em gestão de 
infra-Estrutura)
- 54186252/2 - fraNcisco lUcio barbosa QUarEsMa - (técnico em 
gestão de meio ambiente)
- 5092663/1 - rita dE cassia NasciMENto cavalcaNtE - (Engenheiro Químico)
- 8093997/1 - aNa ligia PassiNHo dos saNtos - (técnico em gestão 
de meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 842096
PORTARIA Nº 1825/2022 - GAB/SEMAS 12 DE AGOSTO DE 2022.
Objetivo: Dá apoio e segurança para a equipe que realizará ação de fisca-
lização ambiental referente à pesca predatória na região da baía do sol, 
distrito de Mosqueiro, belém/Pa, em atendimento à solicitação do Ministé-
rio Público federal (oficio Pr/Pa gab10 Nº 765/2022).
origem: belém/Pa.
destino: região da baía do sol, distrito de Mosqueiro-belém/Pa.
Período: 11/08 a 12/08/2022 – 1 e ½ diárias.
servidores:
- 5579635/ 1 - loUrival NEvEs cErEJa JUNior - (2º sargento)
- 57198802/1 - MarcElo saNtiago saNtaNa - (3º sargento)
- 59175872 - WENdEll alisoN fEliX dE soUZa – (soldado)
- 6401025/ 1 - EricK vaZ rabElo - (soldado)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 840072
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PORTARIA Nº 1890/2022 - GAB/SEMAS 19 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: Participação no roadshow de apresentação do Projeto bond de 
sustentabilidade do Pará e potenciais emissores e investidores.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: são Paulo/sP
Período: 03/07 a 07/07/2022 – 04 e ½ diárias
servidor:
- 57176357/2 – WENdEll aNdradE dE olivEira - (diretor)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 842166
PORTARIA Nº 1904/2022 - GAB/SEMAS 22 DE AGOSTO DE 2022.
objetivo: Participar em reunião técnica na secretaria Municipal de Meio 
ambiente de castanhal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa.
destino: castanhal/Pa.
Período: 25/08/2022 - ½ diária.
servidor:
- 5946009/ 1 – rodolPHo ZaHlUtH bastos – (secretário adjunto)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 843124

.

.

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 1886/2022-DGAF/GAB/SEMAS, DE 19/08/2022
altErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
16/08/2022 a 14/09/2022 para 19/09/2022 a 07/10/2022 e 09/12/2022 
a 19/12/2022 da servidora aMaNda HEvEllYN alENcar goNcalvEs, id. 
funcional nº 57212320/2, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotado na gerência de recursos Humanos - grH, concedida através 
Portaria Nº 1430/2022 - dgaf/gab/sEMas de 04/07/2022, publicada 
no doE nº 35.035 de 07/06/2022, referente ao exercício 2020/2021.
HUgo YUtaKa sUENaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 843170

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

TORNAR SEM EFEITO SUBSTITUIÇÃO DE FISCAIS
Nº da Portaria: 1743/2022
Nº da Publicação: 837879
data da Publicação: 10/08/2022
Nº da Portaria: 1722/2022
Nº da Publicação: 837833
data da Publicação: 10/08/2022
Nº da Portaria: 1733/2022
Nº da Publicação: 837838
data da Publicação: 10/08/2022
Nº da Portaria: 1739/2022
Nº da Publicação: 837862
data da Publicação: 10/08/2022
Nº da Portaria: 1741/2022
Nº da Publicação: 837867
data da Publicação: 10/08/2022
Nº da Portaria: 1740/2022
Nº da Publicação: 837864
data da Publicação: 10/08/2022
Nº da Portaria: 1742/2022
Nº da Publicação: 837872
data da Publicação: 10/08/2022
Nº da Portaria: 1745/2022
Nº da Publicação: 837869
data da Publicação: 10/08/2022
Nº da Portaria: 1744/2022
Nº da Publicação: 837875
data da Publicação: 10/08/2022
Nº da Portaria: 1732/2022
Nº da Publicação: 837843
data da Publicação: 10/08/2022
Nº da Portaria: 1735/2022
Nº da Publicação: 837848
data da Publicação: 10/08/2022
Nº da Portaria: 1736/2022
Nº da Publicação: 837851
data da Publicação: 10/08/2022
Nº da Portaria: 1737/2022
Nº da Publicação: 837854
data da Publicação: 10/08/2022

Protocolo: 842984

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

Portaria nº. 592 de 18 de agosto de 2022
alterar o período de viagem de 10 a 20/08/2022, publicada no doE n° 
35.074 de 10/08/2022, referente ao deslocamento do servidor átila santos 
brandão, matrícula nº 57210925, para o intervalo de 21 a 31/08/2022, 
para os municípios de santarém e Monte alegre-Pa.
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio
Portaria nº. 591 de 18 de agosto de 2022
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, republicado no Diário Oficial nº. 33.799, de 
07 de fevereiro de 2019.
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 Nilce de Nazaré Nabiça Pereira Maestri, matrí-
cula n° 5947257, ocupante do cargo de chefe de controle interno, para 
ser responsável pelo preenchimento do formulário e acompanhamento do 
Programa Nacional de transparência Pública.
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio

Protocolo: 842738

DIÁRIA
.

Portaria nº. 596 de 19 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Óbidos e oriximiná-Pa, de 11 a 14/08/2022:

Servidor Objetivo
2° sgt bPa leôncio augusto costa Xavier, matrícula 

nº 5781698.
garantir a segurança dos técnicos da grcNll e atuar no 

controle de acesso dos coletores de castanhas no interior da 
flota do trombetas.

2° sgt bPa Walmir Moitinho bentes, matrícula nº 
5622263.

3° sgt bPa, Elivaldo Noronha farias, matrícula nº 
54194359.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1020396 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio
Portaria nº. 594 de 18 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Pacajá e tomé açu-Pa, de 15 a 21/08/2022:

Servidor Objetivo
israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, ocu-

pante do cargo de gerente. Orientação técnica em controle fitossanitário e produção de 
mudas no viveiro da sede de Pacajá e participação no Xi semi-

nário de Sistemas Agroflorestais de Tomé Açu.
alessandra santos Mota, matrícula nº 5897625, ocupan-

te do cargo de assistente administrativo.
Wanderley Paiva torres, matrícula nº 5921180, ocupan-

te do cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 

atividade institucional.

ii - conceder 6,5 (seis e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1032289 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio
PORTARIA Nº 593 de 18 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de trairão e Novo Progresso-Pa, de 16 a 25/08/2022:

Servidor Objetivo
Weden José Mota da silva, matrícula nº 5958152, 

ocupante do cargo de gerente.

avaliação, monitoramento dos viveiros em funcionamento e 
acompanhamento em propriedades atendidas pelo Prosaf.

Peterson silva de sousa, matrícula nº 5953423, ocupan-
te do cargo de técnico em gestão ambiental.

gizele luciana cabral ramos, matrícula nº 5957611, 
ocupante do cargo de técnico em gestão ambiental.
carla regina sousa tavares, matrícula nº 57209466, 

ocupante do cargo de assistente administrativo.
Paulo césar alves gonçalves, matrícula nº 54187118, 

ocupante do cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 

atividade institucional.

ii - conceder 9,5 (nove e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/968243 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio

Protocolo: 842735
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SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 034/2022 - FISP
Nos termos da manisfestação do dia 19/08/2022 da PcPa que Nomeia no-
vos servidores para compor a comissão Permanente de acompanhamento 
e fiscalização de obras, reformas e serviços de Engenharia da Polícia civil 
do Estado do Pará. 
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 2022/525449, referente a ata dE rEgistro 
dE PrEÇos n.º 001/2022-sEcid da coNcorrÊNcia nº 026/2021 - csl/
SECID/MA, que gerou o CONTRATO nº 24/2022 - FISP, firmado entre este 
fundo de investimento de segurança Pública - fisP e a empresa QUalitE-
cH ENgENHaria ltda, para contratação de empresa de engenharia para 
execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros 
públicos em todas as unidades da Polícia civil do interior do Estado do Pará, 
excluindo-se aquelas pertencentes à região metropolitana de belém/Pa, com 
o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, com a 
finalidade de atender as necessidades da Polícia Civil do Estado do Pará;
coNsidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-sEad/agE, disponível na homepage da agE e que 
versa acerca do Manual de gestão e fiscalização de contratos;
rEsolvE:
art. 1º - dEsigNar os servidores rEiNaldo aUgUsto costa soarEs - 
Mf 3159264, assistente administrativo; dENYs HErlYN PENEdo bEssa - 
Mf 57233585, lnvestigador de Polícia e fErNaNdo lUis MoraEs da cÂ-
Mara - Mf 55590300, técnico de infraestrutura - Engenheiro civil, como 
PrEsidENtE e Membros, respectivamente, para atuarem como fiscais 
do contrato supramencionado, junto a PolÍcia civil do Estado do 
Pará, visando ao efetivo cumprimento das disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer ao fiscal que encaminhe a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou 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, rElatorio cir-
cUNstaNciado, 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, 22 de agosto de 2022.
rENata gUrgEl saNtos borgEs
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesas do fundo de investimento de segu-
rança Pública

Protocolo: 842677
PORTARIA Nº 035/2022 – 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 2021/1178968, referente a ata dE rEgis-
TRO DE PREÇOS Nº 08/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021, DA 
PolÍcia Militar do Estado dE MiNas gErais, que gerou o coNtrato 
de nº 023/2022 - FISP, firmados entre este Fundo de Investimento de 
segurança Pública - fisP e a empresa glocK aMÉrica s.a., para aQUi-
siÇÃo dE 1.500 (Mil E QUiNHENtas) UNidadEs dE Pistolas sEMiaU-
toMáticas calibrE 9X19MM, Marca glocK / g17 gEN 5 E 1.000 (Mil) 
UNidadEs dE Pistolas sEMiaUtoMáticas calibrE 9X19MM, Marca 
GLOCK / G19 GEN 5, 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 o servidor iPc victor fErNaNdEs bricio, Mf: 
5913932, para atuar como fiscal do contrato supramencionado, junto a 
Polícia civil do Estado do Pará, visando ao efetivo cumprimento das dispo-
sições 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 cir-
cUNstaNciado, 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, 22 de agosto de 2022.
rENata gUrgEl saNtos borgEs
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesas do fundo de investimento de segu-
rança Pública

Protocolo: 842786

ERRATA
.

PORTARIA Nº 1450/2022-SAGA DE 01.08.2022, PUBLICADA 
NO DOE Nº 35.066 DE 03/08/2022

Onde se lê: -transferir o período de gozo de férias da servidora rosaNa 
Maria ribEiro
Leia-se: -Excluir o período de gozo de férias da servidora rosaNa Maria 
ribEiro

Protocolo: 842765
ERRATA DA PORTARIA N° 090/2022-GAB/SEGUP de 11.08.2022, 
publicada no doE n° 35.079 de 17.08.2022 - arQUivaMENto dE Pad.
ONDE SE LÊ: Portaria Nº 033/2022-crH-gab de 03.03.2022
LEIA-SE: Portaria n° 005/2022/crH-gab de 24.01.2022

Protocolo: 842661

CONTRATO
.

CONTRATO: 002/2022-FISP - EXERCÍCIO: 2022
Classificação do objeto: Material Permanente
objeto: aquisição de 01 (um) televisor, tipo sMart tv 75” conjuntamente 
com sUPortE articUlado para o caMPi / iEsP
valor contratado: r$ 6.095,00 (seis mil e noventa e cinco reais).
data da assinatura: 19/08/2022,
vigência: 19/08/2022 à 18/08/2023
cotação Eletrônica nº 002/202022-fisP
Processo nº 2022/892944
função Programática: 44.101.06.181.1502.8264 Natureza:449052 - fonte: 0141
contratado: iNtErbrasil coMErcial ltda.
Endereço: trav. Humaitá, 2233 - 1 919, cEP: 66020-160, 1º. andar - sala 
101 - Marco – belém/Pará.
inscrita no cNPJ/Mf sob nº: 46.036.098/0001-49.
fundo de investimento de segurança Pública - fisP/sEgUP
rENata gUrgEl saNtos borgEs - dPc
diretora e ordenadora de despesas do fisP
YasMiN PiPolos MElo da costa
iNtErbrasil coMErcial ltda.

Protocolo: 842693
CONTRATO: 27-2022-FISP - EXERCÍCIO: 2022

Modalidade: tomada de Preços 01/2020 - fisP
objeto: reforma e ampliação da delegacia de Polícia de Xinguara/
Pa para atender as necessidades da Polícia civil do Estado do Pará. va-
lor total: r$ 1.375.529,71 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil, 
quinhentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), data da as-
sinatura:22/08/2022,vigência: 22/08/2022 à 21/08/2023, Processo nº 
2022/935977, Edital da tP. nº 01/2020 - cPl fisP. funcional Programá-
tica: 44.101.06.181.1502.7559, Natureza da despesa: 449051, fonte: 
0341. contratada: coNstrUMaZ coNstrUtora ltda, com sede na rua 
Manfredo barata, 367, boa Esperança, itaituba /Pa,cEP 68.180-020,devi-
damente inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.409.353/0001-05. rENata gUr-
gEl saNtos borgEs, diretora e ordenadora de despesas do fisP. Mar-
cEllo PiNto bEZErra, EMPrEsa coNstrUMaZ coNstrUtora ltda.

Protocolo: 842710
CONTRATO: 023-2022-FISP - EXERCÍCIO: 2022

objeto: aquisição de 1.500 (Mil E QUiNHENtas) UNidadEs dE Pis-
tolas sEMiaUtoMáticas calibrE 9X19MM, Marca glocK / g17 
gEN 5 E 1.000 (Mil) UNidadEs dE Pistolas sEMiaUtoMáticas ca-
librE 9X19MM, Marca glocK / g19 gEN 5, para atender às necessi-
dades da Polícia civil do Estado do Pará. valor total: Us$ 1.037.500,00 
(um milhão, trinta e sete mil e quinhentos dólares). data da assinatu-
ra: 22/08/2022. vigência: 22/08/2022 à 21/08/2022, Processo nº 
2021/1178968, ata de registro de Preços nº 08/2021 do Pregão Eletrô-
nico nº 127/2021, da Polícia Militar do Estado de Minas gerais. funcional 
Programática: 44.101.06.181.1502.7559, Natureza da despesa: 449052, 
fonte: 0141 e 0341. contratada: glocK aMÉrica s.a., com sede na calle 
Juncal, nº 1392, Montevidéu, Uruguai, cEP 11.000, inscrita no rUt nº 
213962320018. dPc rENata gUrgEl saNtos borgEs, diretora e orde-
nadora de despesas do fisP. fraNco giaffoNE. glocK aMÉrica s.a.

Protocolo: 842760

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2019-SEGUP/PA
Processo nº 2019/169502
Exercício: 2022
origem: Pregão Eletrônico srP nº 005/2019-sEgUP/Pa
objeto: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo 
de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início a contar de 
20/08/2022 e término em 19/08/2023; e Reajuste de 10,07679% ao valor 
global do contrato, com base no índice geral de Preço de Mercado - igPM, 
passando o valor global de r$ 7.234.132,50 (sete milhões, duzentos e 
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trinta e quatro mil, cento e trinta reais e cinquenta centavos) para r$ 
7.963.101,00 (sete milhões, novecentos e sessente e três mil, cento e um 
reais), conforme cálculo da coordenadoria de Execução orçamentária e 
financeira - cEof;
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 454/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de agosto de 2022.
vigência: 21/08/2022 a 20/08/2023
valor global: r$ 7.963.101,00 (sete milhões, novecentos e sessente e três 
mil, cento e um reais)
Programação orçamentaria: 21.101.06.181.1502.8838 - realização de Mis-
sões do grupamento aéreo fluvial; Natureza: 339033; fontes: 0101 e 0301;
contratada: brasil vida táXi aÉrEo ltda
cNPJ: 06.234.656/0001-55
Endereço: av. santos dumont, s/N, aeroporto santa genoveva, cEP: 
74.672-420, goiânia - goiás.
ordenador de despesas: PaUlo robErto dos saNtos liMa

Protocolo: 842808

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022-FESPDS.
o fundo Estadual de segurança Pública - fEsPds, através de sua Pregoeira, 
comunica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, cujo objeto é aquisição de materiais de menor potencial ofensi-
vo e agentes Químicos para a tropa do comando de Missões Especiais/PMPa, 
conforme especificações no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
data da abertura: 06/09/2022; Hora da abertura: 10h.Endereço Eletrôni-
co: https://www.gov.br/compras/pt-br .
obs: o presente Edital encontra-se disponível nos seguintes endereços 
eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br  Maio-
res informações: (91) 3184-2521
belém-Pa, 22 de agosto de 2022.
thays do s failache soares
Pregoeira/fEsP

Protocolo: 842939
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

ERRATA
.

Errata da PORTARIA Nº 1911/21/DI/DF, contida no doE nº 34.988 do 
dia 31/05/2022; Onde Lê-Se: servidor: sgt PM JEZiEl corrEa 
PUrEZa. Leia-se: servidor: sd PM JEsiEl corrEa PUrEZa. ordenador: 
cEl QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra.
Errata da PORTARIA Nº 22/22/DI/DF, contida no doE nº 34.838 do 
dia 20/01/2022; Onde Lê-Se: servidor: sd PM antonio Welington da 
costa Prestes. Leia-se: servidor: sd PM antonio Wellington da costa 
Prestes. ordenador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra.

Protocolo: 842799

CONTRATO
.

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho: 
2022NE14123; valor de r$ 12,17; emitida em 22/08/2022; origem: dis-
pensa de licitação 006/2022 – ccc/PMPa; recurso: Programa: 1297 – 
Manutenção de gestão; ação: 26/8338 – operacionalizações das ações 
administrativas; Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo; 
Plano interno: 4120008338c e 4120008338E; fonte do recurso: 0101 
e 0301(recurso ordinário); objeto: aquisição de 01 torneira em plastico 
para a PMPa; Empresa contratada: J.E dE olivEira rodrigUEs; cNPJ: 
17142432-0001/30; ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM, comandante geral da PMPa.

Protocolo: 843183
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho: 
2022NE14121; valor de r$ 530,00; emitida em 22/08/2022; origem: 
dispensa de licitação 006/2022 – ccc/PMPa; recurso: Programa: 1297 – 
Manutenção de gestão; ação: 26/8338 – operacionalizações das ações 
administrativas; Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo; 
Plano interno: 4120008338c e 4120008338E; fonte do recurso: 0101 e 
0301(recurso ordinário); objeto: aquisição de 01 mangueira em plastico 
para a PMPa; Empresa contratada: J.E dE olivEira rodrigUEs; cNPJ: 
17142432-0001/30; ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM, comandante geral da PMPa.

Protocolo: 843192

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 057/2022/DL/PMPA

PAE Nº 2022/263612
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia Militar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e os contratado:

CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS MODULO II- CFP PMPA 2022
POLO DO INTERIOR

 POLO DISCIPLINA DOCENTE CPF VALOR TOTAL
tailÂNdia dirEito adMiNistrativo tHiago MiraNda MariNHo 852.422.922-53 r$ 2.100,00

total r$ 2.100,00

valor total coM PatroNal r$ 2.520,00

do obJEto: substituição de docente para ministrar aulas no cUrso dE 
forMaÇÃo dE PraÇas – cfP/2022 - Módulo ii - Polo tailândia, em cará-
ter de substituição ao docente Josias ModEsto liMa, o qual havia sido 
contratado através do termo de inexigibilidade nº 022/2022/cPl/PMPa, 
publicado no doE Nº 34.955, de 03 de maio de 2022.
da fUNdaMENtaÇÃo lEgal E JUstificativa dE iNEXigibilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
valor: r$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais).
rEcUrsos orÇaMENtários: Programa: 1502 - segurança Pública; ação 
26/8833 – formação inicial de agentes de segurança Pública; Natureza 
da despesa: 3.3.90.36.00 – outros serviços de terceiros - Pessoa físi-
ca/ 3.3.90.47.00 - obrigações tributárias e contributivas; Plano interno: 
1050008833c; fonte do recurso: 0101 (recurso Próprio).
ordENador rEsPoNsávEl: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNtE-gEral da PMPa
foro: belém – Estado do Pará.
data: 22 de agosto de 2022
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rg 18044
coMaNdaNtE-gEral da PMPa

Protocolo: 843032

.

.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO PAE Nº 2022/263612

O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 057/2022/dl/PMPa visando à “substituição de docente para 
ministrar aulas no cUrso dE forMaÇÃo dE PraÇas - cfP/2022 - Mó-
dulo ii - Polo tailândia, em caráter de substituição ao Josias ModEsto 
liMa, o qual havia sido contratado através do termo de inexigibilidade 
nº 022/2022/cPl/PMPa, publicado no doE Nº 34.955, de 03 de maio de 
2022.
valor: r$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais).
belém - Pa, 22 de agosto de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rg 18044
coMaNdaNtE-gEral da PMPa

Protocolo: 843040

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO
PORTARIA Nº 884/2022-DF-SUP FUNDOS; suprido gisElY MoraEs 
dE carvalHo, MaJ QoPM, Mf: 5832993-1, do efetivo do (a) dirEtoria dE 
licitaÇÕEs: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; valor: r$ 700,00; 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: 843114

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº4671/22/DI/DF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: soure-Pa; 
destino: belém-Pa; Período: 13 a 14/07/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; servidores: sgt PM luis guilherme 
ramos lemos; cPf: 296.931.952-72; valor: r$ 395,64. ordENador: cEl 
QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4672/22/DI/DF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-
Pa; destino: almerim-Pa; Período: 01 a 05/08/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servidores: sgt PM Josias 
Moura santos; cPf: 442.133.872-91; valor: r$ 1.128,88. ordENador: 
cEl QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4673/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: canaã 
dos carajás-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 19/08/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; servidores: tEN PM rafael dos anjos 
guimarães; cPf: 859.559.732-49; valor: r$ 141,11. ordENador: cEl 
QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4674/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E 
fiscalização de trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-JUlHo/22-
bPrv/ sUPErvisÃo i); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Marituba-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 
30/06 a 15/07/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; servidores: cb PM Jomison ribeiro Pantoja; cPf: 825.037.452-
53 ; valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto 
boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
     
PORTARIA Nº4675/22/DI/DF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito nas rodovias Estaduais (2ªQUiNZ-JUlHo/22-bPrv); 
fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: cametá-Pa; Período: 15 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; servidores: sgt PM Eduardo augusto 
das Neves Pereira; cPf: 690.175.142-72; valor: r$ 3.956,40. sgt PM 
Manoel José Moraes Pontes; cPf: 391.479.672-34; valor: r$ 3.956,40. 
cb PM fernando rodrigues gonçalves; cPf: 947.822.882-04; valor: 
r$ 3.798,00. cb PM roberto soares lobo Junior; cPf: 984.234.362-68; 
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valor: r$ 3.798,00. cb PM daniel felipe Portal lopes; cPf: 017.639.752-
31; valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto 
boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
     
PORTARIA Nº4676/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. verão 2022); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
servidores: sgt PM reginaldo carvalho da silva; cPf: 296.244.792-
91; valor: r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto 
boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº4677/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. verão 2022); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 01 a 03/08/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; servidores: 
sgt PM antônio Marcos Miranda da Paz; cPf: 613.259.882-00; valor: 
r$ 659,40. cb PM danielle velasco oliveira; cPf: 951.244.622-72; 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 Nº4678/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-
Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 12 a 22/08/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: sgt PM genildo 
da silva costa; cPf: 574.908.802-20; valor: r$ 2.637,60. sgt PM Marcio 
salim leal; cPf: 352.873.222-91; valor: r$ 2.637,60. sgt PM roberto 
carlos Pinheiro Pereira; cPf: 650.374.992-91; valor: r$ 2.637,60. cb PM 
augusto oliveira da costa; cPf: 834.475.392-91; valor: r$ 2.532,00. 
sd PM Kisan lourenço costa gonçalves Júnior; cPf: 025.971.082-28; 
valor: r$ 2.532,00. sd PM bruno Henrique del castillo Pimentel; cPf: 
020.858.452-82; valor: r$ 2.532,00. sd PM Patrick carlos batista de 
leão; cPf: 024.834.461-75; valor: r$ 2.532,00. ordENador: cEl QoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4679/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-
Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 12 a 22/08/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: tEN PM breenda 
baker tavares; cPf: 995.016.432-04; valor: r$ 2.822,20. sgt PM 
valdeci Pereira da silva; cPf: 395.391.562-20; valor: r$ 2.637,60. 
sgt PM vanessa de lima dantas Neves; cPf: 744.883.502-59; valor: 
r$ 2.637,60. ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PORTARIA Nº4680/22/DI/DF – objetivo:Policiamento e fiscalização 
de trânsito nas rodovias Estaduais reforço de Policiamento (op. lei 
seca, 1° Quinz de agosto/22); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 30/07 
a 14/08/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
servidores: sgt PM aldo Natalino conceição de souza; cPf: 428.248.932-
49; valor: r$ 3.956,40. cb PM adriano costa alves; cPf: 883.122.082-
91; valor: r$ 3.798,00. cb PM Jhonata albuquerque botelho; cPf: 
535.031.632-04; valor: r$ 3.798,00. cb PM felipe carvalho trindade; 
cPf: 012.558.012-63; valor: r$ 3.798,00. sd PM gerson costa do 
Nascimento; cPf: 018.130.112-14; valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4681/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-agosto/22-bPrv/ 
sUPErvisÃo ii a) ; fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Marituba-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 30/07 a 
04/08/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidores: tEN PM diogo costa dos santos; cPf: 919.059.312-04; 
valor: r$ 1.411,10. sgt PM Madson douglas de brito oliveira; cPf: 
835.452.712-34; valor: r$ 1.318,80. cb PM leandro de sousa santos; 
cPf: 857.253.232-34; valor: r$ 1.266,00. cb PM Jurandir Pereira da 
silva Neto; cPf: 779.708.612-53; valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl 
QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4682/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-agosto/22-bPrv/ 
sUPErvisÃo ii b); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 04 a 09/08/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
MaJ PM diego lima brasil; cPf: 939.807.952-68; valor: r$ 1.582,60. 
sgt PM Yasmin rocha do Nascimento; cPf: 935.396.302-87; valor: 
r$ 1.318,80. sgt PM Paulo césar rodrigues da silva; cPf: 646.672.192-
20 ; valor: r$ 1.318,80. ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto 
boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº4683/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de trânsitonas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-agosto/22-bPrv/ 
sUPErvisÃo ii c); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 09 a 14/08/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
tEN cEl PM Jorge luiz aragão silva; cPf: 442.725.612-00; valor: 
r$ 1.582,60. tEN PM diogo costa dos santos; cPf: 919.059.312-04; 
valor: r$ 1.411,10. cb PM leandro de sousa santos; cPf: 857.253.232-
34; valor: r$ 1.266,00. cb PM Jurandir Pereira da silva Neto; cPf: 
779.708.612-53; valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl QoPM robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4684/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E fiscalização de 
trânsito Nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-agosto/22-bPrv/sUPErvisÃo iii 
a); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: salinópolis-Pa; Período: 30/07 a 04/08/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: tEN PM adão Marcos Espirito 
santo de lemos; cPf: 468.198.782-49; valor: r$ 1.411,10. cb PM cleyton 
batista lopes; cPf: 699.030.692-00; valor: r$ 1.266,00. cb PM ronny Ewerton 
santos da silva; cPf: 922.276.942-20; valor: r$ 1.266,00. cb PM ronnyel de 
sousa Matos; cPf: 014.078.453-57; valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl 
QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4685/22/DI/DF – objetivo: realizar Policiamento E fiscalização 
de trânsito Nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-agosto/22-bPrv/sUPErvisÃo 
iii b); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 04 a 09/08/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: sgt PM Madson douglas de 
brito oliveira; cPf: 835.452.712-34; valor: r$ 1.318,80. cb PM cleyton batista 
lopes; cPf: 699.030.692-00; valor: r$ 1.266,00. sd PM Wanderley ribeiro 
gomes; cPf: 017.887.402-70; valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl QoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4686/22/DI/DF – objetivo: realizar Policiamento 
E fiscalização de trânsito Nas rodovias Estaduais ( 1ª QUiNZ de 
agosto/22-bPrv/sUPErvisÃo iii c ); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: salinópolis-Pa; 
Período: 09 a 14/08/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
e 05 de pousada; servidores: tEN PM adão Marcos Espirito santo de 
lemos; cPf: 468.198.782-49; valor: r$ 1.411,10. sgt PM ronald tavares 
Pantoja; cPf: 787.246.002-53; valor: r$ 1.318,80. cb PM ronnyel de 
sousa Matos; cPf: 014.078.453-57; valor: r$ 1.266,00. cb PM ronny 
Ewerton santos da silva; cPf: 922.276.942-20; valor: r$ 1.266,00. 
ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4689/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
verão/2022); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: sgt PM Eder da silva 
ferreira; cPf: 745.130.012-91; valor: r$ 2.637,60. sgt PM Emerson ricardo 
alves da silva; cPf: 410.638.722-00; valor: r$ 2.637,60. ordENador: cEl 
QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 843149
PORTARIA Nº4707/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 18 a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: MaJ PM Kátia vanessa 
coutinho chaves; cPf: 679.290.792-87; valor: r$ 949,56. ordENador: 
cEl QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4708/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. adesão do Pará 2022); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
servidores: sgt PM Wanxy de carvalho Elesbão; cPf: 448.409.262-
04; valor: r$ 1.055,04. ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto 
boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 843036

OUTRAS MATÉRIAS
.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 015/2022 – PMPA/Pref. de 
Breves /PA. obJEto: o presente acordo tem como objeto a “orienta-
ção e a capacitação dos estudantes da Educação infantil, 5º e 7º ano 
do ensino fundamental da rede municipal de ensino de breves/Pa, nas 
questões referentes ao enfrentamento primário ao uso de drogas por meio 
da metodologia do Programa Educacional de resistência as drogas e à 
violência (ProErd)”. assiNatUra: 22/08/2022. vigÊNcia: 22/08/2022 a 
21/08/2024. PartEs: PolÍcia Militar do Estado do Pará - cEl QoPM 
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – comandante-geral da PMPa; 
JosE aNtoNio aZEvEdo lEÃo – Prefeito Municipal de breves/Pa.

Protocolo: 843191
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 13/2022. obJEto: “a edu-
cação, valores éticos e morais, esporte, cultura e lazer de crianças e 
adolescentes do município de breves/Pa, nas questões referentes ao 
enfrentamento primário às mazelas sociais por meio da metodologia do 
Programa PMZito”. assiNatUra: 22/08/2022. vigÊNcia: 22/08/2022 a 
21/08/2024. PartEs: PolÍcia Militar do Estado do Pará - cEl QoPM 
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – comandante geral da PMPa; 
JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO LEÃO – Prefeito de Breves/PA.

Protocolo: 843189
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD)

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 

PARÁ CFSD/PM/2012
CONCURSO PÚBLICO N.º 003/PMPA/2012

EDITAL Nº 59/PMPA, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.
a PolÍcia Militar do Estado do Pará e a sEcrEtaria dE Estado 
dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sEPlad), considerando Mandado 
de segurança Processo nº 0037781-11.2013.8.14.0301, tornam pública 
a convocação de candidato na condição sub judice para realizar a Prova 
de EXaME PsicolÓgico do concurso Público N. 003/PMPa/2012 para 
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admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado 
do Pará, conforme abaixo:
1. CARGO: ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA 
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
INSCRIÇÃO, CANDIDATO 
18604, abraÃo silva QUEiroZ 
2. LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE EXAME PSICOLÓGICO
2.1. rua do Una, 156 (reitoria) - bairro: telégrafo – dia 29/08/2022 às 15 
horas* (Prova de exame psicológico)
cEP: 66.050-540
* Horário local de belém – Pará.
3. ORIENTAÇÕES
3.1. o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
da Prova de EXaME PsicolÓgico com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido do documento 
de identidade original, conforme especificado no edital de abertura do 
concurso público.
3.2. todas as orientações para a realização da Prova de EXaME 
PsicolÓgico constam no Edital de abertura do concurso público N.º 003/
PMPa/2012.
4. o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 22 de agosto de 2022.
coroNEl QoPM JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior
comandante-geral da Polícia Militar do Pará
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 843202

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA N°108/2022-GAB DIRETOR/SUP. FUNDOS.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rEsolvE:
art. 1° autorizar a servidora gabriEla MUNiZ fEliX araUJo, caP PM rg 
39719, cPf 052.752.364-09, Mf 5911232, representante do fasPM - Ma-
rabá, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 550,00 (Quinhentos e 
cinquenta reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 180,00 (cento e oitenta reais) 
na 339030 (Material de consumo) e r$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
bancária.
belém-Pa, 22 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoisÉs costa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 842657
PORTARIA N°107/2022-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 EdilsoN aNtoNio bEZErra do NasciMENto 
rg nº 25129 cPf n° 361.933.212-68 Mf nº 56886981, rEPrEsENtaNtE 
do fasPM dE MoNtE alEgrE/Pa, a utilizar o adiantamento no valor to-
tal de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, 
na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais) na 339030 (Mat. consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
bancária.
belém-Pa, 22 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio gENtil silva – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 842639

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 146/2022/Gab. Diretor/FASPM – objetivo: Por ter que 
se deslocar em virtude da necessidade de apoio veicular vtr do fasPM. 
fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: barcarena e 
abaetetuba-Pa; destino: belém-Pa; Período: nos dias 08, 15, 16, 18, 20 e 
30 de agosto de 2022; Quantidade de diárias: 06 diárias de alimentação 
na categoria “b”; servidor: sgt PM rg 21570 lEoNito JEsUs do rÊgo; 
cPf: 394.840.922-68, no valor: r$ 791,28. ordENador: raUl ZÊNio 
gENtil silva; PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) dias 
aPÓs a data dE rEcEbiMENto do valor.

Protocolo: 842896

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

5º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO DE 
CREDENCIAMENTO N° 007/2018 - FUNSAU

objeto: prestação de serviços na área da saúde.
vigência: 13/08/2022 a 12/08/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do tesouro), 0301 (re-
curso do tesouro – sUPErávit), 0150 (recurso Próprio), 0350 (re-
curso Próprio e superávit), Pi: 1050008277c, Programa de trabalho: 
06303150282770000, Natureza de despesa: 339039
valor total: r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
contratante: fundo de saúde dos servidores Militares - fUNsaU
contratada: cib – coNsUltorios iNtEgrados dE bragaNÇa ltda
ordenador: lisio EdUardo caPEla HErMEs cEl QosPM rg 27235
diretor do fUNsaU

Protocolo: 842821

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº. 051/CEDEC DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em boletim geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria n° 015 de 
10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, n° 
34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o benefício Eventual do PrograMa rEcoMEÇar/oU-
rÉM, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos E doZE 
rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encaminhados pela 
divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 460.560,00 
(QUatrocENtos E sEssENta Mil, QUiNHENtos E sEssENta rEais) 
para as 380 famílias cadastradas.

ORD NOME CPF VALOR 
1 adalbErto fErrEira soarEs JUNior 700.036.992-26 r$ 1.212,00 
2 adriEl da silva PastaNa 030.305.922-27 r$ 1.212,00
3 albErtiNa Maria batista dos saNtos 610.552.202-91 r$ 1.212,00
4 albErto rodrigUEs da silva 543.840.362-72 r$ 1.212,00
5 alciaNE loPEs da silva 772.784.452-72 r$ 1.212,00
6 aldiNEia do socorro soUZa E soUZa 010.290.012-43 r$ 1.212,00
7 alEX da silva assUNcao 818.057.052-53 r$ 1.212,00
8 alEXaNdra da PaiXao soUZa 700.399.912-96 r$ 1.212,00
9 alfrEdo catariNo gasPar 071.472.102-63 r$ 1.212,00
10 alfrEdo da silva saNtos 210.754.412-34 r$ 1.212,00
11 alfrEdo dos saNtos aNdradE 001.140.522-80 r$ 1.212,00
12 aNa alicE silva araUJo 700.765.452-53 r$ 1.212,00
13 aNa caroliNa dE soUZa viEira 036.088.512-83 r$ 1.212,00
14 aNa cElia MElo dE soUZa 897.786.262-00 r$ 1.212,00
15 aNa claUdia da foNsEca 808.212.512-87 r$ 1.212,00
16 aNa clEia lEitE coUtiNHo 000.691.562-04 r$ 1.212,00
17 aNa clEidE cUNHa XaviEr 876.279.142-72 r$ 1.212,00
18 aNa clEidE MElo dE soUZa 017.198.702-09 r$ 1.212,00
19 aNa Karla ModEsto PiNto 005.208.152-46 r$ 1.212,00
20 aNa lUcia dE olivEira saldaNHa 049.608.762-20 r$ 1.212,00
21 aNa lUcia liMa dE soUZa 364.800.022-53 r$ 1.212,00
22 aNa lUZia PastaNa da silva 830.230.702-53 r$ 1.212,00
23 aNa Maria cavalHo rodrigUEs 702.379.992-34 r$ 1.212,00
24 aNa Maria da silva ribEiro 010.700.152-70 r$ 1.212,00
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25 aNa Maria dE alMEida dE JEsUs 450.436.472-72 r$ 1.212,00
26 aNa Maria NEri NobrE 788.391.902-44 r$ 1.212,00
27 aNdrE rodrigUEs dE araUJo 686.321.772-49 r$ 1.212,00
28 aNdrEia da PaiXao soUZa 011.919.162-86 r$ 1.212,00
29 aNgEla dos saNtos aNdradE 859.983.702-87 r$ 1.212,00
30 aNgEla Maria ribEiro borgEs 000.738.052-62 r$ 1.212,00
31 aNgElica aNtoNia Matos rodrigUEs 656.728.012-34 r$ 1.212,00
32 aNNEla dE soUZa farias 086.330.272-67 r$ 1.212,00
33 aNtoNia adriaNa dE soUsa silva 020.009.532-39 r$ 1.212,00
34 aNtoNia aliNE MartiNs soUZa 068.616.622-16 r$ 1.212,00
35 aNtoNia aNastacio loPEs 010.277.692-09 r$ 1.212,00
36 aNtoNia aNgElica silva da crUZ 549.227.632-87 r$ 1.212,00
37 aNtoNia borgEs da costa 881.006.502-68 r$ 1.212,00
38 aNtoNia cavalcaNtE dE agUiar 926.263.862-00 r$ 1.212,00
39 aNtoNia cElia do EsPirito saNto dE soUZa 401.609.632-49 r$ 1.212,00
40 aNtoNia da silva MaciEl 664.329.952-72 r$ 1.212,00
41 aNtoNia do socorro soUZa dE JEsUs 780.008.822-72 r$ 1.212,00
42 aNtoNia dUcilEia dE soUsa vascoNcElos 050.473.252-88 r$ 1.212,00
43 aNtoNia Erica dos saNtos soUZa 030.607.102-95 r$ 1.212,00
44 aNtoNia iaNdlas faNdiNHo dos saNtos 020.662.302-00 r$ 1.212,00
45 aNtoNia JUcilENE airEs da cUNHa 952.768.402-10 r$ 1.212,00
46 aNtoNia JUliEtE olivEira da coNcEicao 010.445.642-61 r$ 1.212,00
47 aNtoNia Mota goMEs 583.472.322-53 r$ 1.212,00
48 aNtoNia rEgiaNE olivEira rocHa 997.022.072-15 r$ 1.212,00
49 aNtoNia rUbENita MartiNs dE olivEira 813.471.382-34 r$ 1.212,00
50 aNtoNia sUEli batista dos saNtos 005.168.982-05 r$ 1.212,00
51 aNtoNia valQUiria corrEa PicaNco 668.625.232-87 r$ 1.212,00
52 aNtoNio aNgElo liMa Mota 010.776.522-59 r$ 1.212,00
53 aNtoNio bENEdito do NasciMENto 375.885.082-72 r$ 1.212,00
54 aNtoNio corrEa dos saNtos 536.128.172-72 r$ 1.212,00
55 aNtoNio dos saNtos gUEdEs 819.537.552-91 r$ 1.212,00
56 aNtoNio EUZEbio foNsEca ribEiro 364.717.042-91 r$ 1.212,00
57 aNtoNio EvEraldo olivEira sobral 793.178.122-87 r$ 1.212,00
58 aNtoNio flavio rodrigUEs alvEs 364.682.232-53 r$ 1.212,00
59 aNtoNio JUNior fErrEira da silva 865.580.802-49 r$ 1.212,00
60 aNtoNio MagNo MartiNs dos saNtos 871.506.112-49 r$ 1.212,00
61 aNtoNio MaUro corrEa PiNHEiro 378.938.312-00 r$ 1.212,00
62 aNtoNio rodrigUEs do NasciMENto 065.773.372-50 r$ 1.212,00
63 argEMiro dE soUsa f. dos saNtos 398.454.272-00 r$ 1.212,00
64 arilsoN JosE brasil dE olivEira 598.150.192-87 r$ 1.212,00
65 arliNdo aissar Matos dE olivEira 109.996.202-15 r$ 1.212,00
66 arsENio Maria da costa 364.729.482-91 r$ 1.212,00
67 aUri JaNE dE olivEira MENEZEs 659.711.242-34 r$ 1.212,00
68 aUZENir saNtos olivEira 812.766.302-63 r$ 1.212,00
69 bENEdita batista corrEa 097.417.122-00 r$ 1.212,00
70 bENEdito soUZa rEis 401.606.882-72 r$ 1.212,00
71 bENto dE soUsa batista 227.106.042-72 r$ 1.212,00
72 brENa soUZa dE JEsUs 035.343.532-50 r$ 1.212,00
73 caMila do socorro da costa alvEs 021.438.032-73 r$ 1.212,00
74 caMYla lorENa rodrigUEs dE soUZa 539.943.102-53 r$ 1.212,00
75 carlENE dE JEsUs saNtos cardoso 025.130.352-75 r$ 1.212,00
76 carlos aUgUsto PErEira cardoso 364.757.182-20 r$ 1.212,00
77 carlos da costa saNtos 018.335.322-60 r$ 1.212,00
78 carMEM Maria liMa dE alMEida 848.432.172-04 r$ 1.212,00
79 carMEN lUcia da silva faro 141.428.992-87 r$ 1.212,00
80 cElia dE liMa silva 896.357.012-68 r$ 1.212,00
81 cibElE do socorro batista dos saNtos 364.727.272-87 r$ 1.212,00
82 clara Maria da costa silva 292.132.582-91 r$ 1.212,00
83 claUdEMir batista dE soUZa saNtos 878.275.222-20 r$ 1.212,00
84 claUdia rEgiNa silva 702.465.302-78 r$ 1.212,00
85 clidario dE soUZa alvEs 680.540.842-34 r$ 1.212,00
86 cosME aNdErsoN dE assUNcao 902.139.202-04 r$ 1.212,00
87 crisPiNa lUcas dE soUsa 364.679.282-53 r$ 1.212,00
88 daNiEla da silva alMEida 007.512.642-70 r$ 1.212,00
89 darcilENE NaZarE dE JEsUs goMEs 401.614.982-72 r$ 1.212,00

90 dariaNE ribEiro soarEs 072.354.032-25 r$ 1.212,00

91 dEbora siQUEira salgado 046.144.442-96 r$ 1.212,00

92 dElMa Maria rodrigUEs ribEiro 883.943.872-68 r$ 1.212,00

93 dEUZaNEtE ribEiro da silva 787.101.462-53 r$ 1.212,00

94 dEUZaNira ribEiro da silva 944.853.642-91 r$ 1.212,00
95 dilsilEidE dE lira saNtos 024.931.642-02 r$ 1.212,00
96 diNorar alvEs dE liMa 962.413.302-68 r$ 1.212,00
97 dJalMa fErrEira da silva 450.134.032-00 r$ 1.212,00
98 doMiNgas NatividadE NogUEira da silva 902.139.122-87 r$ 1.212,00
99 dorviNa PErEira MagalHaEs 743.663.272-87 r$ 1.212,00
100 EdiclEia vaNUsa liMa dias 922.020.392-87 r$ 1.212,00
101 Edila Mota dE soUZa silva 902.139.712-91 r$ 1.212,00
102 EdilENE dE NaZarE borgEs da costa 012.682.072-41 r$ 1.212,00
103 EdilENE PErEira da coNcEicao 017.269.902-90 r$ 1.212,00
104 EdilENE socorro rodrigUEs alvEs 141.438.792-04 r$ 1.212,00
105 Edilso da silva crUZ 756.006.502-30 r$ 1.212,00
106 EdilsoN corrEa da rocHa 014.270.302-86 r$ 1.212,00
107 EdilsoN ribEiro dos saNtos 613.004.462-34 r$ 1.212,00
108 EdMar dE JEsUs rodrigUEs 753.422.942-15 r$ 1.212,00
109 EdNa do socorro carvalHo dos saNtos 734.867.872-68 r$ 1.212,00
110 Edvaldo da silva saNtos 642.047.312-87 r$ 1.212,00
111 ElaNE dos saNtos bENicio 917.446.792-15 r$ 1.212,00
112 Elias saNtos dE olivEira 622.531.662-00 r$ 1.212,00
113 Elicia do socorro silva dos saNtos 477.564.462-91 r$ 1.212,00
114 EliENE dos saNtos PastaNa 859.464.432-91 r$ 1.212,00
115 EliZabEtH dE fatiMa alvEs olivEira 877.103.072-72 r$ 1.212,00
116 EliZaNgEla do carMo PErEira 022.438.382-57 r$ 1.212,00
117 EsMEriNa dos saNtos liMa 487.669.762-00 r$ 1.212,00
118 EstEfaNia XaviEr Mota 000.597.112-80 r$ 1.212,00
119 EUlivaNE NoNato da silva 029.880.822-60 r$ 1.212,00
120 fabio JosE corrEa dE araUJo 713.772.122-20 r$ 1.212,00
121 fabricio fErNaNdo dos saNtos rEis 875.003.022-15 r$ 1.212,00
122 fElENilo JosE dE gUsMao viaNa 401.608.662-00 r$ 1.212,00
123 flavio ZENo MarQUEs dUartE 380.546.042-20 r$ 1.212,00
124 fraNcilEia castElo dE olivEira 066.523.802-93 r$ 1.212,00
125 fraNcisca daNiEllE goMEs dE MEdEiros 900.109.302-72 r$ 1.212,00
126 fraNcisca MargarEtt frEirE araUJo 001.995.232-58 r$ 1.212,00
127 fraNcisca Margarida frEirE araUJo 000.553.802-55 r$ 1.212,00
128 fraNcisco cosMo do rosario farias 011.142.732-01 r$ 1.212,00
129 fraNcisco dE assis PiNHEiro do NasciMENt 269.991.882-20 r$ 1.212,00
130 fraNcisco MartiMiaNo da PaiXao 101.216.762-34 r$ 1.212,00
131 fraNcisco Mota da silva 103.648.032-15 r$ 1.212,00
132 fraNcisco raiMUNdo fErrEira 736.354.483-20 r$ 1.212,00
133 fraNcisco robsoN PEiXoto do rosario 926.405.402-20 r$ 1.212,00
134 fraNcisco rodrigUEs alvEs 600.426.722-87 r$ 1.212,00
135 gardENE Maria viEira da silva 652.370.722-91 r$ 1.212,00
136 gEraldo brasiliNo dE soUZa 594.291.432-04 r$ 1.212,00
137 gErUsa do socorro siQUEira XaviEr 716.745.002-20 r$ 1.212,00
138 gilsoN dE soUZa braga 824.716.302-00 r$ 1.212,00
139 glEiciaNE olivEira dE MEsQUita 701.512.472-69 r$ 1.212,00
140 glEYcE gErciara dos saNtos fErrEira 802.144.792-34 r$ 1.212,00
141 HagardENHa da silva MoraEs 936.990.772-68 r$ 1.212,00
142 HEllEN aNtoNia dE JEsUs siQUEira 020.143.172-67 r$ 1.212,00
143 HENriQUE fEliPE dE olivEira frEirE 700.082.202-39 r$ 1.212,00
144 HEvErlEN fErrEira triNdadE 050.682.422-50 r$ 1.212,00
145 ioliNda ribEiro dE soUZa 668.246.992-68 r$ 1.212,00
146 irENE rEis 227.123.642-87 r$ 1.212,00
147 ivaNildE MartiNs dE soUsa 318.197.102-20 r$ 1.212,00
148 iZa Maria taNcrEdEs dE soUsa 364.739.362-20 r$ 1.212,00
149 iZabEla cristiNa olivEira dos rEis 041.362.232-00 r$ 1.212,00
150 JaiME da silva crUZ 801.166.472-72 r$ 1.212,00
151 JaQUEliNE da silva Passos 002.770.852-76 r$ 1.212,00
152 JaQUEliNNE dE cassia soUsa alENcar 700.403.782-76 r$ 1.212,00
153 JEsUs do socorro daNtas dos saNtos 516.830.592-04 r$ 1.212,00
154 JoaNa dE soUZa silva 883.667.822-04 r$ 1.212,00
155 Joao carlos olivEira dE soUZa 700.985.102-66 r$ 1.212,00
156 Joao corrEa dE liMa 254.684.302-82 r$ 1.212,00
157 Joao crisostoMo dos saNtos 157.495.682-53 r$ 1.212,00
158 Joao Maria rodrigUEs 364.755.052-34 r$ 1.212,00
159 Joao Maria rodrigUEs dE soUZa 750.025.582-91 r$ 1.212,00

160 JoaQUiM galdiNo triNdadE dE soUZa 395.153.892-91 r$ 1.212,00

161 JosE agNaldo Matos dE olivEira 227.131.232-91 r$ 1.212,00

162 JosE albErto da silvEira braga 014.664.882-04 r$ 1.212,00
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163 JosE alcir soUZa da silva 706.276.492-20 r$ 1.212,00
164 JosE batista fErrEira 256.803.742-34 r$ 1.212,00
165 JosE carlos da crUZ soUsa 000.517.462-71 r$ 1.212,00
166 JosE dE assis liMa 332.338.702-30 r$ 1.212,00
167 JosE Maria dos rEis saNtos 790.379.172-91 r$ 1.212,00
168 JosE siQUEira dos saNtos 101.306.162-49 r$ 1.212,00
169 JosE sirilo dE soUZa 676.591.872-87 r$ 1.212,00
170 JosE valMir coElHo dos saNtos 944.369.162-00 r$ 1.212,00
171 Josias da silva NogUEira 709.356.112-82 r$ 1.212,00
172 JUraNdir batista da silva 835.084.902-97 r$ 1.212,00
173 KarlENE dagiNaNE soUsa dE JEsUs 617.173.552-34 r$ 1.212,00
174 Karli do socorro dE soUZa alvEs 712.875.822-49 r$ 1.212,00
175 Katia do socorro MENEZEs farias 926.154.222-00 r$ 1.212,00
176 KEilE cristiNa dE soUZa alvEs 401.614.202-49 r$ 1.212,00
177 KElY Patricia da silva 001.997.562-79 r$ 1.212,00
178 laisa silva dE soUZa 053.634.672-08 r$ 1.212,00
179 laissE aParEcida rodrigUEs PErEira 985.860.762-87 r$ 1.212,00
180 lEcENildEs liMa rEis 304.844.132-87 r$ 1.212,00
181 lEila dE cassia dos saNtos foNsEca 031.365.102-75 r$ 1.212,00
182 lEticia coNcEicao dE soUZa liMa 029.046.282-74 r$ 1.212,00
183 lUaNa sabriNa da silva alvEs 058.884.362-83 r$ 1.212,00
184 lUaNNa XaviEr dE soUZa coNcEicao 000.422.082-03 r$ 1.212,00
185 lUcia lUZia NUNEs dias 401.615.522-34 r$ 1.212,00
186 lUcia Marias rodrigUEs 364.814.912-15 r$ 1.212,00
187 lUciaNa olivEira dos Passos 015.422.172-45 r$ 1.212,00
188 lUciaNa salEs ribEiro 020.507.502-93 r$ 1.212,00
189 lUcidEia rodrigUEs dos rEis QUadros 332.333.652-68 r$ 1.212,00
190 lUciElZa tElEs dE farias 838.771.183-72 r$ 1.212,00
191 lUciEtE daMascENo soarEs 719.788.952-91 r$ 1.212,00
192 lUcivaldo carvalHo liMa 635.462.132-20 r$ 1.212,00
193 lUiZ gUilHErME silva barbosa 045.033.942-40 r$ 1.212,00
194 lUZia do socorro Matos fErrEira 980.757.562-15 r$ 1.212,00
195 MaNoEl dos saNtos soUZa 903.520.172-87 r$ 1.212,00
196 MaNoEl laZaro ribEiro 423.128.252-87 r$ 1.212,00
197 MaNoEl NaZarENo dE soUZa NEto 626.036.712-00 r$ 1.212,00
198 MaNoEl PEdro soUZa da silva 813.470.062-49 r$ 1.212,00
199 MarcElia da silva saNtos 702.399.002-00 r$ 1.212,00
200 Marcio rodrigUEs soUZa da silva 029.616.802-55 r$ 1.212,00
201 Maria adriaNa ribEiro da silva 045.719.342-54 r$ 1.212,00
202 Maria aParEcida liMa cardoso 014.376.962-60 r$ 1.212,00
203 Maria aUgUsta ribEiro dos saNtos 933.504.732-53 r$ 1.212,00
204 Maria bEtaNia PaiXao crUZ 012.698.472-79 r$ 1.212,00
205 Maria carlita da silva 401.613.072-72 r$ 1.212,00
206 Maria cElia alvEs dos saNtos 332.343.292-49 r$ 1.212,00
207 Maria clEidiaNE goMEs barbosa 537.597.022-87 r$ 1.212,00
208 Maria clEoNicE MaMEdE rodrigUEs 029.389.092-76 r$ 1.212,00
209 Maria corrEa liMa 855.767.512-72 r$ 1.212,00
210 Maria da assUNcao dE soUZa aMoriM 775.081.142-72 r$ 1.212,00
211 Maria da coNcEicao dE soUsa silva 010.316.472-36 r$ 1.212,00
212 Maria da coNcEicao dE soUZa 423.138.992-68 r$ 1.212,00
213 Maria da coNcEicao saNtos loPEs 364.812.542-72 r$ 1.212,00
214 Maria da coNcEicao tElEs da costa 487.680.302-15 r$ 1.212,00
215 Maria da gloria PErEira da silva 423.108.222-72 r$ 1.212,00
216 Maria da rocHa silva 264.221.312-91 r$ 1.212,00
217 Maria daciElE olivEira da silva 060.945.042-59 r$ 1.212,00
218 Maria das gracas do NasciMENto 610.954.602-00 r$ 1.212,00
219 Maria das gracas rodrigUEs silva 487.682.432-00 r$ 1.212,00
220 Maria dE fatiMa dE JEsUs olivEira 374.630.712-00 r$ 1.212,00
221 Maria dE NaZarE alvEs lUZ 565.937.592-87 r$ 1.212,00
222 Maria dE NaZarE dos saNtos aNdradE 815.185.872-91 r$ 1.212,00
223 Maria dE NaZarE MarQUEs cavalcaNtE 401.615.602-53 r$ 1.212,00
224 Maria dE NaZarE PoNtEs goMEs 264.342.702-59 r$ 1.212,00
225 Maria dE NaZarE rEis fEliPE 014.559.122-04 r$ 1.212,00
226 Maria dENisE fErrEira dos saNtos 028.047.682-52 r$ 1.212,00
227 Maria dEUsariNa rEis 375.898.222-72 r$ 1.212,00
228 Maria dEUsilENE da PaiXao alMEida 486.504.202-49 r$ 1.212,00

229 Maria do carMo saNtos dE JEsUs 922.022.332-53 r$ 1.212,00

230 Maria do livraMENto dos saNtos silva 877.569.272-49 r$ 1.212,00

231 Maria do livraMENto MaMEdE liMa 773.443.402-91 r$ 1.212,00

232 Maria do livraMENto rodrigUEs MoraEs 943.904.602-34 r$ 1.212,00
233 Maria do PErPEtUo socorro Mota dE soUZa 568.657.752-87 r$ 1.212,00
234 Maria do socorro crUZ barbosa 364.800.372-00 r$ 1.212,00
235 Maria do socorro dE MoUra silva 161.761.188-32 r$ 1.212,00
236 Maria do socorro rodrigUEs da silva 487.073.762-00 r$ 1.212,00
237 Maria doMiNgas olivEira da costa 614.840.912-72 r$ 1.212,00
238 Maria EdilENE soUZa rEis 900.109.222-53 r$ 1.212,00
239 Maria EditE dos saNtos aNdradE 486.503.902-34 r$ 1.212,00
240 Maria EdNa rodrigUEs silva 587.648.602-72 r$ 1.212,00
241 Maria EliaNa dE olivEira ribEiro 919.446.272-00 r$ 1.212,00
242 Maria EliNalva da coNcEicao 014.295.022-07 r$ 1.212,00
243 Maria ElisaNgEla dE soUsa 789.274.472-04 r$ 1.212,00
244 Maria EliZoNEidE gil dE olivEira 732.420.392-20 r$ 1.212,00
245 Maria fraNcidalva soUsa silva 017.469.762-76 r$ 1.212,00
246 Maria fraNcilENE foNsEca dE soUZa 014.880.702-02 r$ 1.212,00
247 Maria fraNcisca dos saNtos aNdradE 840.791.342-15 r$ 1.212,00
248 Maria fraNcisca rodrigUEs PicaNco 678.296.272-15 r$ 1.212,00
249 Maria HElENa ribEiro dE soUZa 700.476.422-20 r$ 1.212,00
250 Maria HElENa soarEs dE liMa 427.388.142-04 r$ 1.212,00
251 Maria itElviNa ribEiro 867.447.632-53 r$ 1.212,00
252 Maria ivaldiZa dE JEsUs saNtos PErEira 095.891.167-36 r$ 1.212,00
253 Maria ivoNildE dE alMEida silva 942.029.742-04 r$ 1.212,00
254 Maria JacilENE liMa NogUEira 027.662.752-07 r$ 1.212,00
255 Maria JaNEtE foNsEca dE olivEira 023.137.932-30 r$ 1.212,00
256 Maria JaNUaria dE soUsa assis 401.614.042-00 r$ 1.212,00
257 Maria JEaNNE dE olivEira siQUEira 712.933.532-72 r$ 1.212,00
258 Maria JosE fErrEira tEiXEira 531.166.742-72 r$ 1.212,00
259 Maria JosE Matos dE olivEira 141.431.002-15 r$ 1.212,00
260 Maria JosE olivEira da costa 004.432.772-22 r$ 1.212,00
261 Maria JosE PaiXao crUZ 017.212.202-32 r$ 1.212,00
262 Maria liMa dE alMEida 005.168.952-90 r$ 1.212,00
263 Maria lUcia biZErra corrEa 905.479.422-49 r$ 1.212,00
264 Maria lUcia do NasciMENto liMa 173.901.922-91 r$ 1.212,00
265 Maria lUcia loPEs dE assUNcao 605.520.772-91 r$ 1.212,00
266 Maria lUciclEia foNsEca olivEira 011.556.802-60 r$ 1.212,00
267 Maria lUisa alENcar soUsa 639.524.402-72 r$ 1.212,00
268 Maria MadalENa cardoso borgEs 259.769.312-00 r$ 1.212,00
269 Maria MilENE vitaliNo dE olivEira 982.617.032-15 r$ 1.212,00
270 Maria NatiElE daMascENo goMEs 093.773.572-84 r$ 1.212,00
271 Maria NEci da lUZ goMEs 398.930.062-87 r$ 1.212,00
272 Maria NEUZa dos saNtos ribEiro 854.575.072-20 r$ 1.212,00
273 Maria NoEME PaiXao crUZ 016.850.932-64 r$ 1.212,00
274 Maria olga da silva rEis 744.573.572-00 r$ 1.212,00
275 Maria olivEira ribEiro 738.638.582-04 r$ 1.212,00
276 Maria PaMEla da coNcEicao gasPar 029.795.542-00 r$ 1.212,00
277 Maria raiMUNda fErrEira tEiXEira 975.954.622-15 r$ 1.212,00
278 Maria raiMUNda soarEs da silva 262.703.742-00 r$ 1.212,00
279 Maria rEgiaNE NobrE dE soUZa 964.765.162-72 r$ 1.212,00
280 Maria rEgiNa saNtos sobriNHo 764.979.332-04 r$ 1.212,00
281 Maria rEJaNE NogUEira da silva 010.648.022-73 r$ 1.212,00
282 Maria rENalda dos saNtos ribEiro 855.246.892-15 r$ 1.212,00
283 Maria risodalva dos rEis saNtos 708.430.232-87 r$ 1.212,00
284 Maria rosErita liMa dE cardoso 364.702.792-87 r$ 1.212,00
285 Maria rosilENE dias dos saNtos 729.231.802-91 r$ 1.212,00
286 Maria rosilENE rodrigUEs PicaNco 953.497.072-72 r$ 1.212,00
287 Maria rosiNEtE dos saNtos dE soUZa 012.717.602-07 r$ 1.212,00
288 Maria sEbastiaNa dos saNtos 017.212.192-26 r$ 1.212,00
289 Maria sHEila fErrEira dE soUZa 010.086.282-98 r$ 1.212,00
290 Maria silvaNa dos saNtos ribEiro 844.313.932-34 r$ 1.212,00
291 Maria siMoNE corrEa da silva 004.746.472-00 r$ 1.212,00
292 Maria socorro rodrigUEs dE PaUla 910.040.552-34 r$ 1.212,00
293 Maria sUEli PastaNa da silva 007.997.082-67 r$ 1.212,00
294 Maria tatiaNa da silva saNtos 032.989.892-23 r$ 1.212,00
295 Maria valdiNEia dos saNtos liMa 936.753.212-15 r$ 1.212,00
296 Maria valQUiria da silva brasil 630.799.092-91 r$ 1.212,00
297 Maria valQUiria do NasciMENto castro 030.147.472-97 r$ 1.212,00

298 Maria vaNicE cHavEs do NasciMENto 023.475.512-13 r$ 1.212,00

299 Maria ZUlEidE dE olivEira 299.465.812-72 r$ 1.212,00

300 MarilENE dos saNtos rEis 035.887.962-07 r$ 1.212,00
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301 MarilENE olivEira da lUZ 915.669.162-91 r$ 1.212,00
302 MariNalva corrEa dos saNtos 009.606.302-52 r$ 1.212,00
303 MariNEtE dE castro silva 813.469.802-68 r$ 1.212,00
304 Mario aUgUsto corrEa lEitE 988.581.652-68 r$ 1.212,00
305 MarlENE dos saNtos silva 481.426.202-78 r$ 1.212,00
306 Marli dE fatiMa da silva fUrtado 131.473.727-90 r$ 1.212,00
307 MaUricia rodrigUEs PicaNco 619.739.122-87 r$ 1.212,00
308 MicHErlENY cardoso silva 533.043.732-68 r$ 1.212,00
309 MigUEl liMa dos saNtos 423.137.752-91 r$ 1.212,00
310 Nair dos saNtos silva 010.027.292-46 r$ 1.212,00
311 NarcilENE NaZarE rodrigUEs PErEira 891.848.402-00 r$ 1.212,00
312 NaZarE carvalHo corrEa 011.442.982-02 r$ 1.212,00
313 Nildo adriaNo saNtos dE soUZa 011.972.992-03 r$ 1.212,00
314 odiNEia castro do NasciMENto 790.415.662-87 r$ 1.212,00
315 osvaldo batista dE aNdradE 900.771.052-49 r$ 1.212,00
316 PaUla rodrigUEs dos rEis 685.484.942-04 r$ 1.212,00
317 PaUlo aUgUsto da silva Matos 072.268.532-72 r$ 1.212,00
318 PaUlo cEZar corrEa olivEira 022.695.452-81 r$ 1.212,00
319 PaUlo robErto dE olivEira silva 361.857.952-72 r$ 1.212,00
320 PEdro carvalHo dos saNtos 487.677.192-87 r$ 1.212,00
321 PEdro fErNaNdo da silva 398.451.412-34 r$ 1.212,00
322 PEdro goNcalvEs dos saNtos 107.695.012-49 r$ 1.212,00
323 PlaUtila Maria do NasciMENto 579.922.072-20 r$ 1.212,00
324 Priscila dE PaUla dos saNtos rocHa 716.798.802-25 r$ 1.212,00
325 raiMUNda EdilEUZa cHavEs barros 810.492.502-49 r$ 1.212,00
326 raiMUNda sUEli dos saNtos foNsEca 725.181.892-20 r$ 1.212,00
327 raiMUNdo caNdido dE soUsa rEis 364.799.182-15 r$ 1.212,00
328 raiMUNdo daMiao das cHagas olivEira 423.134.812-04 r$ 1.212,00
329 raiMUNdo Evaldo fUrtado dE araUJo 569.087.332-20 r$ 1.212,00
330 raiMUNdo NallEci corrEa do NasciMENto 829.968.572-91 r$ 1.212,00
331 raiMUNdo NoNato PastaNa dos rEis 923.894.902-63 r$ 1.212,00
332 raiMUNdo sErgio rodrigUEs da silva 332.330.042-49 r$ 1.212,00
333 raiMUNdo silva soUsa 700.779.872-17 r$ 1.212,00
334 raiMUNdo XaviEr da Mota MENdoNca 364.734.482-68 r$ 1.212,00
335 ravENa dE cassia rodrigUEs dE soUZa 921.661.302-59 r$ 1.212,00
336 rEgiNa lUcia tavarEs daNtas 259.270.272-53 r$ 1.212,00
337 rENata da silva NasciMENto 005.213.922-09 r$ 1.212,00
338 roMario NUNEs dias dE soUZa 009.620.842-20 r$ 1.212,00
339 rosa soraia fraNcisca dos saNtos 737.637.302-06 r$ 1.212,00
340 rosE Maria Porfirio 019.457.532-26 r$ 1.212,00
341 rosiaNE soUZa dos saNtos 003.166.902-60 r$ 1.212,00
342 rosiclEia da foNsEca 025.186.282-82 r$ 1.212,00
343 rosilENE dos saNtos rEis 015.978.152-33 r$ 1.212,00
344 rosilENE ribEiro liMa 364.793.302-34 r$ 1.212,00
345 rosiMEirE ribEiro dE soUsa 702.424.422-42 r$ 1.212,00
346 roZEaNE fEitoZa lEMos 024.754.082-00 r$ 1.212,00
347 rUbENita da silva soUZa 262.535.182-91 r$ 1.212,00
348 saMila dE Kassia dos 017.659.932-02 r$ 1.212,00
349 saNdErlEa dE fatiMa rEis dos saNtos 716.808.702-97 r$ 1.212,00
350 saNdErlUcia rEis dos saNtos 766.135.852-20 r$ 1.212,00
351 saNdErsoN da coNcEicao rEis dos saNtos 364.742.662-87 r$ 1.212,00
352 saNdra Maria rEis dos saNtos 806.554.592-00 r$ 1.212,00
353 saNdra raMos dE araUJo 623.076.572-15 r$ 1.212,00
354 saNdra rEgiNa Matos da silva 587.758.972-53 r$ 1.212,00
355 silvio JosE Mota MENdoNca 022.019.422-00 r$ 1.212,00
356 siMoNE do socorro dE liMa 832.815.762-49 r$ 1.212,00
357 sirgio aUgUsto dE MENEZEs rosa 004.765.322-13 r$ 1.212,00
358 sirlENE da silva crUZ 023.135.222-02 r$ 1.212,00
359 soNia Maria batista do NasciMENto 814.575.962-53 r$ 1.212,00
360 soNia Maria dE agUiar liMa 364.712.832-53 r$ 1.212,00
361 soNia Maria dE soUsa rodrigUEs 800.148.442-49 r$ 1.212,00
362 sUEli PErEira da silva 883.514.403-53 r$ 1.212,00
363 tabita rosario silva 002.011.802-35 r$ 1.212,00
364 talita odaisa viEira alMEida 014.880.692-98 r$ 1.212,00
365 taNcrEdo da silva crUZ 890.995.832-49 r$ 1.212,00
366 tErEZiNHa dE JEsUs batista da silva 001.652.132-30 r$ 1.212,00

367 tErEZiNHa dE MoraEs soUZa 185.326.752-04 r$ 1.212,00

368 tHais carvalHo daMascENo 064.344.352-58 r$ 1.212,00

369 tHarsio silva rodrigUEs 002.244.012-70 r$ 1.212,00

370 tUlio viNiciUs dE soUsa ribEiro 033.018.252-81 r$ 1.212,00
371 valdENor PErEira dE soUsa 736.379.202-04 r$ 1.212,00
372 valdir galdiNo dE soUZa 615.719.112-00 r$ 1.212,00
373 valtEr cirilo saNtos dE JEsUs 873.661.182-49 r$ 1.212,00
374 vaNda XaviEr EvaNgElista 709.433.462-15 r$ 1.212,00
375 vaNilda brito raMos 782.898.232-15 r$ 1.212,00
376 vioNEidE liMa dE liMa 090.467.392-87 r$ 1.212,00
377 vitoria carvalHo silva 082.640.912-10 r$ 1.212,00
378 WagNE farias varaNda 009.582.112-05 r$ 1.212,00
379 WalciclEia da silva saNtos 680.188.942-72 r$ 1.212,00
380 Zilda Maria MElo dE soUsa 364.757.342-68 r$ 1.212,00

valor total r$ 460.560,00 

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ bENJÓ – cEl QobM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 842610
PORTARIA Nº. 050/CEDEC DE 18 DE AGOSTO DE 2022.

coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em boletim geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria n° 015 de 
10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, n° 
34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o benefício Eventual do PrograMa rEcoMEÇar/al-
MEiriM, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos 
E doZE rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários en-
caminhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total 
de r$ 2.416.728,00 (dois MilHÕEs, QUatrocENtos E dEZEssEis Mil, 
sEtEcENtos E viNtE E oito rEais) para as 1.994 famílias cadastradas.

ORD NOME CPF VALOR
1 aldiNEi rocHa braNdao 019.036.172-78 r$ 1.212,00 
2 EridaN MarQUEs araUJo 737.453.162-15 r$ 1.212,00 
3 gENival da silva fErrEira 567.962.182-72 r$ 1.212,00 
4 JEssica sErra fErrEira 039.535.902-35 r$ 1.212,00 
5 lEidiaNE MarQUEs araÚJo 030.877.012-97 r$ 1.212,00 
6 lUcilENE foNsEca dE olivEira 651.262.972-87 r$ 1.212,00 
7 MilENa dos saNtos corrEa 052.204.272-45 r$ 1.212,00 
8 NoEli saNtos dE soUsa 552.975.602-68 r$ 1.212,00 
9 PEdro diNiZ dE assUNcao 773.226.222-00 r$ 1.212,00 
10 ada JUNaia PiEdadE PErEira 045.494.882-47 r$ 1.212,00 
11 adai JosE roQUE MoUrao 015.105.382-08 r$ 1.212,00 
12 adalgisa tENorio MoNtEllo 098.404.352-72 r$ 1.212,00 
13 adaMildo JosE MoUrao alvEs 035.464.232-40 r$ 1.212,00 
14 adasildo foNsEca fUrtado 998.580.882-72 r$ 1.212,00 
15 adEiZE dos saNtos PiNto 074.408.292-71 r$ 1.212,00 
16 adElsoN corrEa NogUEira 045.221.832-24 r$ 1.212,00 
17 adEMir dos saNtos 634.550.642-72 r$ 1.212,00 
18 adENilsoN braZao Paiva 067.444.662-32 r$ 1.212,00 
19 adENilsoN PEdrado da silva 060.647.172-38 r$ 1.212,00 
20 adiclEi carvalHo foNsEca 797.615.772-87 r$ 1.212,00 
21 adiElsoN gUErrEiro liMa 084.202.482-40 r$ 1.212,00 
22 adilsoN cHavEs liMa 784.270.962-91 r$ 1.212,00 
23 adilsoN dE soUsa cardoso 169.234.302-59 r$ 1.212,00 
24 adilsoN MiraNda da PaiXÃo 469.831.202-72 r$ 1.212,00 
25 adMilsoN MacENa 169.234.482-04 r$ 1.212,00 
26 adoNias borgEs dos aNJos 839.139.632-00 r$ 1.212,00 
27 adoNias silva da silva 012.046.462-44 r$ 1.212,00 
28 adriaNa abrEU da PaiXao 930.260.052-15 r$ 1.212,00 
29 adriaNa alMEida JardiM 025.022.882-31 r$ 1.212,00 
30 adriaNa bENicio EvaNgElista 064.930.102-17 r$ 1.212,00 
31 adriaNa goMEs costa 006.968.302-64 r$ 1.212,00 
32 adriaNE PEdrado Paiva 032.928.222-03 r$ 1.212,00 
33 adriaNE sarraff dE soUZa 996.450.502-78 r$ 1.212,00 
34 adriaNo brito aragao 543.428.722-34 r$ 1.212,00 
35 adriaNo dE soUZa goMEs 039.213.212-55 r$ 1.212,00 

36 adriElY dos saNtos lUcas 701.063.932-94 r$ 1.212,00 
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37 adrilENE saNtaNa caEtaNo 060.558.762-05 r$ 1.212,00 
38 agassir dos saNtos fUrtado JUNior 036.417.102-27 r$ 1.212,00 
39 agUEda PacHEco corrEa 325.314.782-72 r$ 1.212,00 
40 ailsoN alvEs dE soUZa 029.935.632-97 r$ 1.212,00 
41 alacid MiraNda da silva 784.263.242-15 r$ 1.212,00 
42 alaN silva liMa 074.228.702-57 r$ 1.212,00 
43 alcENildEs Maria fErrEira 951.227.102-87 r$ 1.212,00 
44 alciENE da silva aZEvEdo 701.483.502-59 r$ 1.212,00 
45 alciJaNE PErEira da crUZ 691.862.272-20 r$ 1.212,00 
46 alcilENE araUJo caldEira 548.441.932-87 r$ 1.212,00 
47 alcilENE MoraEs PirEs 020.755.702-05 r$ 1.212,00 
48 alcilENE sarraff dE soUZa 004.721.692-11 r$ 1.212,00 
49 alciNEi dos saNtos dE castro 859.787.012-53 r$ 1.212,00 
50 alcioNE da silva garcia 032.246.442-06 r$ 1.212,00 
51 alcirENE bEZErra MarQUEs 001.773.102-00 r$ 1.212,00 
52 alcirlaNE garcia MarciEl 065.443.792-04 r$ 1.212,00 
53 alda fEliPE da silva 524.154.302-34 r$ 1.212,00 
54 aldaYr EvaNgElista da silva 069.291.852-30 r$ 1.212,00 
55 aldEJaNE PiNto lEao 025.259.892-01 r$ 1.212,00 
56 aldENilsoN brito da foNsEca 840.179.612-15 r$ 1.212,00 
57 aldENira dUartE cardoso 908.246.362-87 r$ 1.212,00 
58 aldENora PErEira dE soUsa 945.449.642-53 r$ 1.212,00 
59 aldENoUra MoNtEiro das gracas 725.182.002-15 r$ 1.212,00 
60 aldErlaNE rocHa braNdao 039.952.182-88 r$ 1.212,00 
61 aldicEia soarEs dos saNtos 003.944.382-56 r$ 1.212,00 
62 aldiclEia liMa sodrE 039.992.802-20 r$ 1.212,00 
63 aldiclEY fErrEira dE araUJo 929.974.572-20 r$ 1.212,00 
64 aldilEia liMa dos saNtos 009.758.232-80 r$ 1.212,00 
65 aldiNEia abrEU dE soUZa 000.874.512-98 r$ 1.212,00 
66 aldivaldo MElo Matos 047.222.062-44 r$ 1.212,00 
67 alEaNdro lacErda dos saNtos 957.392.382-34 r$ 1.212,00 
68 alEssaNdra dias dE soUsa 084.131.052-18 r$ 1.212,00 
69 alEssaNdra froEs dE olivEira 990.855.422-00 r$ 1.212,00 
70 alEssaNdra MaciEl dos saNtos 901.940.982-49 r$ 1.212,00 
71 alEssaNdra ribEiro dias 050.227.392-59 r$ 1.212,00 
72 alEssaNdra soUsa MartiNs 542.342.552-20 r$ 1.212,00 
73 alEXaNdra MargalHo rEZENdE 048.425.502-95 r$ 1.212,00 
74 alEXaNdrE MENdEs foNsEca 000.095.312-11 r$ 1.212,00 
75 alEXia PErEira crUZ 023.319.542-40 r$ 1.212,00 
76 aliNE saNtos dE soUsa 876.751.022-15 r$ 1.212,00 
77 alMir barroso da costa 053.493.612-10 r$ 1.212,00 
78 alMir sargEs dE castro 027.360.602-61 r$ 1.212,00 
79 alUiZ fraNca do NasciMENto 354.896.422-20 r$ 1.212,00 
80 alUiZio Prata barbosa 814.001.442-72 r$ 1.212,00 
81 alUiZo borgEs dos aNJos 996.706.662-87 r$ 1.212,00 
82 alZENita costa cUtriM 019.259.252-18 r$ 1.212,00 
83 aMaiaNi rodrigUEs PaiXao 701.086.232-03 r$ 1.212,00 
84 aMarildo dos saNtPos castro 808.240.722-00 r$ 1.212,00 
85 aMiraldo fErrEira dos saNtos rEis 951.791.192-00 r$ 1.212,00 
86 aNa alicE fraNÇa sodrE 806.289.742-72 r$ 1.212,00 
87 aNa bENEdita braZao dE abrEU 662.040.972-53 r$ 1.212,00 
88 aNa cElia dE olivEira 015.326.492-66 r$ 1.212,00 
89 aNa claUdia dos saNtos costa 029.719.272-88 r$ 1.212,00 
90 aNa claUdia MENdEs dos saNtos 000.095.272-90 r$ 1.212,00 
91 aNa cristiNa fErrEira PiNto 009.106.212-84 r$ 1.212,00 
92 aNa Eva da silva liMa 071.888.132-05 r$ 1.212,00 
93 aNa fErrEira barbalHo 028.398.642-58 r$ 1.212,00 
94 aNa ivaNi da silva aZEvEdo 169.241.342-20 r$ 1.212,00 
95 aNa Mara MoUra soUsa 017.001.052-05 r$ 1.212,00 
96 aNa Maria braZao dE abrEU 992.799.242-49 r$ 1.212,00 
97 aNa Maria do carMo da silva 032.987.742-94 r$ 1.212,00 
98 aNa Maria MENdEs MoUra 784.912.822-20 r$ 1.212,00 
99 aNa PaUla dE abrEU alMEida 999.735.702-78 r$ 1.212,00 
100 aNa PaUla gUiMaraEs silva 074.000.522-76 r$ 1.212,00 
101 aNa silva coNcEicao 070.439.492-89 r$ 1.212,00 
102 aNa Zilda saNtaNa PaiXao 028.848.412-61 r$ 1.212,00 

103 aNaNias NUNEs da silva 880.706.542-87 r$ 1.212,00 

104 aNaNias rodrigUEs PErEira 298.431.112-49 r$ 1.212,00 

105 aNdrEa saNtos araUJo 700.257.542-20 r$ 1.212,00 

106 aNdrEaNa braZao dE abrEU 018.664.132-01 r$ 1.212,00 
107 aNdrEia da silva castor 048.867.782-32 r$ 1.212,00 
108 aNdrEia MartiNs PEdrado 809.227.322-72 r$ 1.212,00 
109 aNdrElY braZao dE abrEU 016.019.342-70 r$ 1.212,00 
110 aNdrENilsoN da costa borgEs 701.072.692-28 r$ 1.212,00 
111 aNdrEsa goNZaga fEliX 020.618.942-75 r$ 1.212,00 
112 aNdrEsoN braZao dE abrEU 017.246.512-50 r$ 1.212,00 
113 aNdrEsoN costa da silva 701.057.592-44 r$ 1.212,00 
114 aNdrEZa liMa NasciMENto 031.004.012-47 r$ 1.212,00 
115 aNdrEZa liMa soarEs 065.877.032-24 r$ 1.212,00 
116 aNdria dos saNtos vEiga 931.666.562-00 r$ 1.212,00 
117 aNdriclEUsoN dE soUsa farias 032.289.742-43 r$ 1.212,00 
118 aNdsoN fErrEira lacErda 026.259.592-31 r$ 1.212,00 
119 aNdsoN gaMa da silva 028.443.452-39 r$ 1.212,00 
120 aNEZia Maria alvarENga liMa 584.731.302-00 r$ 1.212,00 
121 aNgEla claUdia MarQUEs da silva 659.054.152-34 r$ 1.212,00 
122 aNgEla Maria roQUE MoUrao 803.556.332-72 r$ 1.212,00 
123 aNgEla saNtos castro 036.713.372-57 r$ 1.212,00 
124 aNgEliNa aNdrEia soarEs tavarEs 704.411.622-15 r$ 1.212,00 
125 aNtoNia fUrtado da PaiXao 469.898.202-25 r$ 1.212,00 
126 aNtoNia garcia fEliPE 747.381.432-04 r$ 1.212,00 
127 aNtoNia MENEZEs cardoso 733.902.752-15 r$ 1.212,00 
128 aNtoNio coNcEicao da silva 521.050.322-49 r$ 1.212,00 
129 aNtoNio corrEa goMEs 725.411.132-34 r$ 1.212,00 
130 aNtoNio da silva PacHEco 354.795.072-49 r$ 1.212,00 
131 aNtoNio dE liMa caldEira 104.142.742-53 r$ 1.212,00 
132 aNtoNio fErNaNdEs barbosa NEto 008.455.012-08 r$ 1.212,00 
133 aNtoNio fErrEira da silva 743.145.482-15 r$ 1.212,00 
134 aNtoNio iZaEl olivEira bENtEs 904.914.242-72 r$ 1.212,00 
135 aNtoNio laUZada sErrao 004.829.152-85 r$ 1.212,00 
136 aNtoNio MEdEiros da silva 295.692.572-53 r$ 1.212,00 
137 aNtoNio MENdEs MoUra 834.840.002-87 r$ 1.212,00 
138 aNtoNio sErgio goMEs dE soUZa 790.946.352-91 r$ 1.212,00 
139 aNtoNio sErgio sarraff braZao 168.092.202-59 r$ 1.212,00 
140 aNtoNio silva saNtos 365.883.262-20 r$ 1.212,00 
141 aParEcida brasil fEliX 044.164.182-21 r$ 1.212,00 
142 aQUiNdErY rUaN olivEira do carMo 053.001.242-14 r$ 1.212,00 
143 ariaNE soUsa MartiNs 040.079.042-43 r$ 1.212,00 
144 arlEtE saNtaNa soarEs 796.297.332-34 r$ 1.212,00 
145 ataciaNo lacErda dos saNtos 955.961.942-04 r$ 1.212,00 
146 aUriaNa braZao dE abrEU 049.545.552-05 r$ 1.212,00 
147 aUriZEvaldo soUto da silva 737.646.202-34 r$ 1.212,00 
148 aZEMira Paiva silva 731.639.022-00 r$ 1.212,00 
149 balbiNa fErrEira soarEs 720.634.592-15 r$ 1.212,00 
150 bENdito dE JEsUs dos saNtos 539.754.052-87 r$ 1.212,00 
151 bENdito PaNtoJa loPEs 131.059.652-20 r$ 1.212,00 
152 bENEdiltoN rodrigUEs PaiXÃo 076.999.472-58 r$ 1.212,00 
153 bENEdita alvarENga baia 961.747.142-68 r$ 1.212,00 
154 bENEdita alvEs dE olivEira 354.909.422-15 r$ 1.212,00 
155 bENEdita baia dos saNtos 940.336.682-68 r$ 1.212,00 
156 bENEdita borgEs dos aNJos 912.463.422-00 r$ 1.212,00 
157 bENEdita braNdao fErrEira 916.458.832-72 r$ 1.212,00 
158 bENEdita da costa goMEs 003.390.522-36 r$ 1.212,00 
159 bENEdita diaNa da silva dE aZEvEdo 520.126.202-30 r$ 1.212,00 
160 bENEdita do socorro PUrEZa dos saNtos 015.754.182-74 r$ 1.212,00 
161 bENEdita fErrEira dos saNtos 469.917.512-00 r$ 1.212,00 
162 bENEdita goMEs soUsa 763.439.952-34 r$ 1.212,00 
163 bENEdita goNcalvEs batista 569.836.542-34 r$ 1.212,00 
164 bENEdita JocElia das MErcEs MoNtEiro 750.394.432-34 r$ 1.212,00 
165 bENEdita MENdEs dE abrEU 605.001.232-68 r$ 1.212,00 
166 bENEdita MENdEs do NasciMENto 812.181.502-97 r$ 1.212,00 
167 bENEdita MoUra soUsa 017.221.382-70 r$ 1.212,00 
168 bENEdita NUNEs da silva 030.067.492-94 r$ 1.212,00 
169 bENEdita rUaNa aZEvEdo soUsa 034.939.062-26 r$ 1.212,00 
170 bENEdito adriaNo da silva frEitas 029.106.172-97 r$ 1.212,00 
171 bENEdito alMEida MElo 865.742.052-04 r$ 1.212,00 

172 bENEdito alvEs barbosa 738.777.942-20 r$ 1.212,00 

173 bENEdito alvEs borgEs 072.204.302-30 r$ 1.212,00 

174 bENEdito araUJo borgEs filHo 007.804.822-20 r$ 1.212,00 
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175 bENEdito barbosa da silva 005.535.482-39 r$ 1.212,00 
176 bENEdito batista dE aZEvEdo 733.618.602-53 r$ 1.212,00 
177 bENEdito borgEs 881.054.072-72 r$ 1.212,00 
178 bENEdito carlos abrEU foNsEca 006.252.252-36 r$ 1.212,00 
179 bENEdito castro PirEs 028.079.822-98 r$ 1.212,00 
180 bENEdito costa silva 887.962.802-04 r$ 1.212,00 
181 bENEdito da silva alvEs 005.716.962-44 r$ 1.212,00 
182 bENEdito dE JEsUs batista 750.827.992-15 r$ 1.212,00 
183 bENEdito dE JEsUs saNtos 354.880.502-72 r$ 1.212,00 
184 bENEdito dE JEsUs viEgas PaiXÃo 000.127.922-09 r$ 1.212,00 
185 bENEdito dE soUZa lUcas 404.275.282-91 r$ 1.212,00 
186 bENEdito dias dE abrEU 051.263.412-27 r$ 1.212,00 
187 bENEdito do socorro NUNEs lacErda 804.968.492-04 r$ 1.212,00 
188 bENEdito do socorro sErra dos saNtos 521.770.412-87 r$ 1.212,00 
189 bENEdito dUartE da silva 603.493.102-97 r$ 1.212,00 
190 bENEdito fErrEira caMPos 600.570.172-04 r$ 1.212,00 
191 bENEdito goNcalvEs sErra 359.026.802-63 r$ 1.212,00 
192 bENEdito JadisoN batista dE JEsUs 521.866.792-72 r$ 1.212,00 
193 bENEdito lobato fErrEira 010.269.122-37 r$ 1.212,00 
194 bENEdito MEdEiros da costa 131.051.162-49 r$ 1.212,00 
195 bENEdito MENEZEs PErEira 104.138.392-49 r$ 1.212,00 
196 bENEdito MorEira dE alMEida 470.136.642-00 r$ 1.212,00 
197 bENEdito NUNEs saNtaNa 031.996.742-59 r$ 1.212,00 
198 bENEdito olivEira da crUZ 072.218.272-49 r$ 1.212,00 
199 bENEdito sENa da silva 000.095.302-40 r$ 1.212,00 
200 bENEdito sErra fErrEira 841.815.752-68 r$ 1.212,00 
201 bENEdito silva braZao 004.286.502-60 r$ 1.212,00 
202 bENEdito soUsa olivEira 881.433.252-53 r$ 1.212,00 
203 bENEdito vilENa dos saNtos 183.901.882-87 r$ 1.212,00 
204 bENEgilda rodrigUEs PaiXao 026.332.422-27 r$ 1.212,00 
205 bENEval silva saNtos 026.009.182-05 r$ 1.212,00 
206 bENildo garcia dE alMEida 783.482.002-82 r$ 1.212,00 
207 bENildo silva do aMaral JUNior 014.298.752-24 r$ 1.212,00 
208 bENilsoN soarEs dE soUZa 710.054.222-73 r$ 1.212,00 
209 bErENilsoN costa fErrEira 552.945.102-00 r$ 1.212,00 
210 bErNadEtH dias PEdroso 472.811.622-00 r$ 1.212,00 
211 bErNadEtH MErcEs NogUEira 860.065.332-00 r$ 1.212,00 
212 bErNardiNo rodrigUEs da silva 325.316.722-49 r$ 1.212,00 
213 bErNilsoN MEdEiros barrEto 012.061.382-46 r$ 1.212,00 
214 biracY silva MENEZEs 567.529.112-15 r$ 1.212,00 
215 brUNo da PaiXao araUJo 058.816.862-92 r$ 1.212,00 
216 brUNo da silva ribEiro 067.167.652-04 r$ 1.212,00 
217 brUNo PErNa goMEs 071.266.092-56 r$ 1.212,00 
218 caMila tavarEs dE olivEira 069.646.762-36 r$ 1.212,00 
219 carliaNE dE fatiMa bastos do NasciMENto 803.559.192-49 r$ 1.212,00 
220 carlos adriaNo do NasciMENto viEgas 887.280.802-20 r$ 1.212,00 
221 carlos albErto bEZErra MarQUEs 002.089.032-08 r$ 1.212,00 
222 carlos albErto Maia 227.285.382-04 r$ 1.212,00 
223 carlos albErto raMos da foNsEca 183.893.502-97 r$ 1.212,00 
224 carlos alEXaNdrE EvaNgElista dE soUsa 904.195.962-91 r$ 1.212,00 
225 carlos dE aNdradE 776.184.242-68 r$ 1.212,00 
226 carlos obErto da silva EvaNgElista 169.225.732-34 r$ 1.212,00 
227 carlos saNtos soUZa da silva 026.161.532-70 r$ 1.212,00 
228 carlos WEvErtoN da silva gaMa 066.529.612-61 r$ 1.212,00 
229 carMEM dE NaZarE doMiNgUEs bastos 570.470.302-04 r$ 1.212,00 
230 carMEN cElia da silva fErrEira 801.576.612-53 r$ 1.212,00 
231 caroliNE rodrigUEs fialHo 039.535.942-22 r$ 1.212,00 
232 cassia soUsa silva 025.650.932-84 r$ 1.212,00 
233 cassiaNE dias tENorio 057.783.292-10 r$ 1.212,00 
234 cElia saNcHEs abrEU 763.620.602-10 r$ 1.212,00 
235 cElicE bENaioN viEira 007.432.352-07 r$ 1.212,00 
236 cEliNa dE soUZa cardoso 794.875.642-68 r$ 1.212,00 
237 cEliNa Paiva dE dEUs 872.038.552-87 r$ 1.212,00 
238 cidiNEia aNdradE frEitas 880.127.512-91 r$ 1.212,00 
239 cilENE alMEida dE MElo 824.599.832-04 r$ 1.212,00 
240 cilEUZa soarEs dE alMEida 845.220.702-68 r$ 1.212,00 

241 ciliaNE dE soUsa saNcHEs 053.021.802-00 r$ 1.212,00 

242 ciliENE dE soUsa saNcHEs 069.636.782-35 r$ 1.212,00 

243 ciNEidE Matos fErrEira 552.905.742-04 r$ 1.212,00 

244 ciNtHia taMara das gracas 025.650.142-44 r$ 1.212,00 
245 cirENE araUJo borgEs 879.389.952-15 r$ 1.212,00 
246 cirENE dE soUZa borgEs 594.755.442-91 r$ 1.212,00 
247 cirlENE dos saNtos MartiNs 822.005.802-15 r$ 1.212,00 
248 ciZiNaNdo dE JEsUs dos saNtos 653.696.452-72 r$ 1.212,00 
249 claricE caEtaNo dE castro 062.379.882-46 r$ 1.212,00 
250 clatildE liMa dE abrEU 655.146.702-44 r$ 1.212,00 
251 claUciaNE dos Passos batista 030.794.562-62 r$ 1.212,00 
252 claUciENE dos Passos batista 052.366.312-97 r$ 1.212,00 
253 claUdavi dias MENdEs 366.086.292-49 r$ 1.212,00 
254 claUdENi dos Passos batista 053.738.122-85 r$ 1.212,00 
255 claUdENor batista dE aZEvEdo 017.036.122-56 r$ 1.212,00 
256 claUdia cardoso dos saNtos 031.839.572-05 r$ 1.212,00 
257 claUdilENE dos Passos batista 015.334.662-03 r$ 1.212,00 
258 claUdiNEtH dos saNtos liMa 741.255.592-87 r$ 1.212,00 
259 claUdiNEY batista da silva 017.074.042-08 r$ 1.212,00 
260 clEa goNcalvEs das MErcEs 367.094.172-04 r$ 1.212,00 
261 clEbEsoN rodrigUEs fUrtado 087.874.732-08 r$ 1.212,00 
262 clEbsoN dias da silva 739.273.922-00 r$ 1.212,00 
263 clEdEMara toscaNo do aMaral 797.766.802-59 r$ 1.212,00 
264 clEdiaNE dUartE da silva 045.744.952-78 r$ 1.212,00 
265 clEidE da silva saNtos 026.381.012-73 r$ 1.212,00 
266 clEidE do socorro das gracas da gaMa 880.919.452-72 r$ 1.212,00 
267 clEidE Maria bENtEs MENEZEs 782.843.762-53 r$ 1.212,00 
268 clEidiaNE aMoriM da silva 036.875.192-95 r$ 1.212,00 
269 clEidiaNE dE soUZa soarEs 046.565.602-19 r$ 1.212,00 
270 clEidiaNE fraZao viaNa 011.728.742-39 r$ 1.212,00 
271 clEidiaNE saNtos PENa 024.512.452-71 r$ 1.212,00 
272 clEidiaNE silvEira Paiva 921.672.682-20 r$ 1.212,00 
273 clEidiaNNY dE fatiMa fErrEira 752.136.052-49 r$ 1.212,00 
274 clEidiNaldo dE NaZarE MUNiZ das gracas 616.273.132-49 r$ 1.212,00 
275 clEidivaNE farias dE JEsUs 542.146.292-72 r$ 1.212,00 
276 clEiNilMa bastos MErcEs 034.266.652-55 r$ 1.212,00 
277 clEitoN farias dE JEsUs 542.145.482-72 r$ 1.212,00 
278 clEivaNa foNsEca da silva 055.526.442-47 r$ 1.212,00 
279 clEiZiaNE olivEira costa 015.463.342-97 r$ 1.212,00 
280 clEMilsoN soUZa da silva 060.038.332-62 r$ 1.212,00 
281 clENilda goMEs dE abrEU 870.719.672-53 r$ 1.212,00 
282 clEoMar caEtaNo EvaNgElista 017.407.492-19 r$ 1.212,00 
283 clEoNicE PiNto EvaNgElista 460.022.272-53 r$ 1.212,00 
284 clEUcioNE bElMira PEdrado 005.470.912-14 r$ 1.212,00 
285 clovis do socorro cavalcaNtE foNsEca 730.234.692-53 r$ 1.212,00 
286 clovis saNtos barbosa roMaNo 593.466.632-00 r$ 1.212,00 
287 clUvia goMEs costa 031.840.062-63 r$ 1.212,00 
288 coNcEicao dE olivEira costa 880.757.702-00 r$ 1.212,00 
289 coNcEiÇÃo ribEiro MagNo 905.258.842-20 r$ 1.212,00 
290 coracY das MErcEs soUsa 566.516.272-87 r$ 1.212,00 
291 crENivalda dias dE abrEU 739.867.982-34 r$ 1.212,00 
292 crEYsla dE soUsa foNsEca 055.657.502-45 r$ 1.212,00 
293 crisiaNE silva das MErcEs 982.994.252-04 r$ 1.212,00 
294 crislENE crUZ silva 006.197.802-74 r$ 1.212,00 
295 crislEY aZEvEdo Paiva 021.788.382-60 r$ 1.212,00 
296 cristiaNE dias brito 038.936.402-90 r$ 1.212,00 
297 cristiaNo soUsa silva 005.251.332-75 r$ 1.212,00 
298 daciNEtE lacErda da silva 086.193.542-05 r$ 1.212,00 
299 daiaNE das gracas dE JEsUs corrEa 021.058.082-80 r$ 1.212,00 
300 daiaNE MartiNs Paiva 614.182.923-62 r$ 1.212,00 
301 daiaNi dos saNtos saNtaNa 005.756.042-04 r$ 1.212,00 
302 dalci rabElo da silva 746.090.252-72 r$ 1.212,00 
303 dalciaNE dos saNtos caldEira 027.742.022-99 r$ 1.212,00 
304 dalciENE soUZa da silva 050.201.882-80 r$ 1.212,00 
305 dalcirio dias rodrigUEs 055.751.662-52 r$ 1.212,00 
306 dalcY caMPos liMa 325.302.772-49 r$ 1.212,00 
307 dalgiZa PErNa dos saNtos 841.379.322-04 r$ 1.212,00 
308 dalvaNEtE saNtos da lUZ dias 442.323.732-68 r$ 1.212,00 
309 dalvaNira frEitas da silva 563.649.112-34 r$ 1.212,00 

310 daNiEl dE soUZa goMEs 835.187.032-34 r$ 1.212,00 

311 daNiEl silva dos saNtos 542.321.042-91 r$ 1.212,00 

312 daNiEla saNtos olivEira 709.472.422-52 r$ 1.212,00 
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313 daNiElE socorro dos saNtos 030.873.812-84 r$ 1.212,00 
314 daNiEli fortado da crUZ 015.944.502-77 r$ 1.212,00 
315 daNiEllE MENEZEs MoraEs 069.395.012-90 r$ 1.212,00 
316 darciclEi braZao dE abrEU 945.386.972-49 r$ 1.212,00 
317 darciElE corrEa da silva 051.542.952-00 r$ 1.212,00 
318 darilENE soarEs foNsEca 035.022.892-20 r$ 1.212,00 
319 darlENE braZao dE abrEU 005.820.062-28 r$ 1.212,00 
320 darlENE do carMo da silva 079.976.372-14 r$ 1.212,00 
321 darlENE dos saNtos alMEida 738.579.472-68 r$ 1.212,00 
322 darliaNE roQUEs alvEs 031.691.082-12 r$ 1.212,00 
323 davi vilEla da costa 746.354.682-91 r$ 1.212,00 
324 daYaNE foNsEca fUrtado 019.748.142-62 r$ 1.212,00 
325 daYlaNY dos saNtos vEiga 014.524.842-95 r$ 1.212,00 
326 dEgivaldo MoraEs 755.780.772-34 r$ 1.212,00 
327 dEgUiaNE silva goMEs 979.846.122-34 r$ 1.212,00 
328 dEilsoN braZao dE abrEU 052.535.762-90 r$ 1.212,00 
329 dEividE costa da silva 100.010.822-80 r$ 1.212,00 
330 dElbaNor alvEs da silva 938.193.312-04 r$ 1.212,00 
331 dElcio das MErcEs soUsa 325.300.722-72 r$ 1.212,00 
332 dElcY do carMo MarQUEs 008.830.752-29 r$ 1.212,00 
333 dEliaNE sodrE saNcHEs 016.977.502-06 r$ 1.212,00 
334 dElMira fEliPE da silva 877.424.972-04 r$ 1.212,00 
335 dENilZa liMa gUiMaraEs 041.004.572-19 r$ 1.212,00 
336 dEriaNE dos saNtos barbosa 052.973.712-44 r$ 1.212,00 
337 dErilENE do socorro NUNEs lacErda 000.228.112-06 r$ 1.212,00 
338 dEriNEi dos saNtos barbosa 552.965.722-20 r$ 1.212,00 
339 dErivalda olivEira dos saNtos 007.333.902-42 r$ 1.212,00 
340 dErivaldo silva fErrEira 910.400.862-68 r$ 1.212,00 
341 dErivaNE NUNEs lacErda 026.367.842-33 r$ 1.212,00 
342 dEUMara dE abrEU fErrEira 008.296.612-55 r$ 1.212,00 
343 dEUsa lobato fErrEira 993.176.722-72 r$ 1.212,00 
344 dEUsa NEta dE abrEU rodrigUEs 006.861.642-29 r$ 1.212,00 
345 dEUsaNidE rodrigUEs dE dEUs aZEvEdo 274.692.202-91 r$ 1.212,00 
346 dEUsariNa alvEs PErEira 973.402.432-91 r$ 1.212,00 
347 dEUZa dE carvalHo dias 403.636.002-72 r$ 1.212,00 
348 dEUZaNira MacHado Paiva 762.084.942-49 r$ 1.212,00 
349 dEUZiaNE soarEs barbosa 972.878.902-59 r$ 1.212,00 
350 dEUZoMar toscaNo saNtaNa 939.414.802-78 r$ 1.212,00 
351 dEYvisoN viNiciUs MENEZEs soUZa 044.632.292-00 r$ 1.212,00 
352 diaNE costa dos saNtos 539.766.902-44 r$ 1.212,00 
353 diEdsoN olivEira costa 706.692.022-82 r$ 1.212,00 
354 diEgo dos saNtos cardoso 037.891.802-89 r$ 1.212,00 
355 diEgo vilEla MoraEs 018.928.912-04 r$ 1.212,00 
356 diENE dE frEitas braNdao 936.367.502-59 r$ 1.212,00 
357 diNEia da PaiXao PErNa 469.930.452-49 r$ 1.212,00 
358 diNElita dos saNtos brito 051.357.082-94 r$ 1.212,00 
359 dioMar PacHEco dE alMEida 850.296.702-97 r$ 1.212,00 
360 dioNE silva dos saNtos 027.944.022-77 r$ 1.212,00 
361 dioNEia aMoriM da silva 042.132.772-32 r$ 1.212,00 
362 dirlENE braZao dE abrEU 024.521.982-00 r$ 1.212,00 
363 dirlEY braZao dE abrEU 047.788.442-38 r$ 1.212,00 
364 divaNEtE dias dE abrEU 000.643.732-07 r$ 1.212,00 
365 divaNilda costa dos saNtos 008.269.132-02 r$ 1.212,00 
366 divaNilda viaNa PacHEco 017.359.162-00 r$ 1.212,00 
367 docEliNa dos saNtos bENtEs 795.701.512-34 r$ 1.212,00 
368 dociNEia dE soUsa foNsEca 796.659.692-34 r$ 1.212,00 
369 dolorEs caldEira sErra 755.524.692-91 r$ 1.212,00 
370 doMiNgos raMos silva corrEa 006.971.012-07 r$ 1.212,00 
371 doraci baliEiro sErra 977.053.732-20 r$ 1.212,00 
372 doraci braZao rodrigUEs 582.939.652-15 r$ 1.212,00 
373 doracY do carMos MarQUEs da silva 940.948.962-87 r$ 1.212,00 
374 doralicE da costa farias 002.222.632-02 r$ 1.212,00 
375 doriElE dUartE MoUra 058.234.782-32 r$ 1.212,00 
376 doriElEs castro da silva 774.506.632-87 r$ 1.212,00 
377 doriElY goNcalvEs da siva 052.355.472-92 r$ 1.212,00 
378 dUlciclEidE soUsa da foNsEca 000.689.922-62 r$ 1.212,00 

379 dUrcEliNa braZao dE abrEU 641.117.172-68 r$ 1.212,00 

380 EdENicE PaiXao libÓrio 035.913.212-06 r$ 1.212,00 

381 EdEsio brito dos saNtos 031.655.022-18 r$ 1.212,00 

382 EdiaNa do socorro barbosa da silva 878.198.302-63 r$ 1.212,00 
383 EdiaNa sErra da costa 781.669.932-87 r$ 1.212,00 
384 EdibErto da silva MacENa 019.446.662-06 r$ 1.212,00 
385 EdicilENE tEiXEira farias 973.540.662-49 r$ 1.212,00 
386 EdiclEia PaiXao cordEiro 829.606.662-91 r$ 1.212,00 
387 EdiclEUdE carvalHo dos saNtos 040.984.902-26 r$ 1.212,00 
388 EdiENE barroso dos saNtos 054.649.702-07 r$ 1.212,00 
389 EdiENE figUEira MEdEiros 045.830.492-18 r$ 1.212,00 
390 EdiErlitoN saNtos da silva 075.025.502-16 r$ 1.212,00 
391 EdilbErto corrEa NogUEira 043.258.472-27 r$ 1.212,00 
392 EdilcilENE roMaNo PalHEta 078.331.612-76 r$ 1.212,00 
393 EdilEdE baliEiro sErrao 553.034.712-68 r$ 1.212,00 
394 EdilENE barroso dos saNtos 033.552.492-38 r$ 1.212,00 
395 EdilENE Matos dE soUsa 030.388.362-65 r$ 1.212,00 
396 EdilEUsa baliEiro sErra 005.091.412-00 r$ 1.212,00 
397 EdilMara dE abrEU PirEs 542.327.082-00 r$ 1.212,00 
398 EdilsoN saNtos da silva 022.714.842-86 r$ 1.212,00 
399 EdiltoN dE soUsa PiNto 972.015.702-00 r$ 1.212,00 
400 EdilvaNE da gaMa goMEs 001.693.592-63 r$ 1.212,00 
401 EdiMara dos saNtos assUNcao 041.295.662-45 r$ 1.212,00 
402 EdiMilsoN soarEs dE olivEira 897.432.372-91 r$ 1.212,00 
403 EdiNa dE castro saNtos 929.180.932-20 r$ 1.212,00 
404 EdiNaldo bENtEs dE soUsa 950.689.882-00 r$ 1.212,00 
405 EdiNaldo soarEs dE olivEira 990.855.262-72 r$ 1.212,00 
406 EdiNaNgEla barros garcia 017.691.502-85 r$ 1.212,00 
407 EdiNElMa liMa sodrE 041.327.672-48 r$ 1.212,00 
408 EdiNEY barbosa da silva 904.914.402-00 r$ 1.212,00 
409 EdirlaNE dE abrEU PaiXao 019.421.432-06 r$ 1.212,00 
410 EditE soUsa dE assUNcao 847.051.242-00 r$ 1.212,00 
411 EdivailsoN frEitas dE soUZa 012.123.152-60 r$ 1.212,00 
412 Edivaldo cardoso da silva 839.980.712-53 r$ 1.212,00 
413 Edivaldo rodrigUEs costa 811.085.672-15 r$ 1.212,00 
414 Edivaldo vilENa dos saNtos 004.904.362-50 r$ 1.212,00 
415 EdivaM saNtaNa PaiXao 058.109.022-51 r$ 1.212,00 
416 EdivaN baliEiro sErra 008.081.022-57 r$ 1.212,00 
417 EdivaNi coNcEicao da silva 028.813.862-70 r$ 1.212,00 
418 EdivaNir fErrEira da silva 009.733.612-20 r$ 1.212,00 
419 EdNa baliEiro PiNto 017.117.162-43 r$ 1.212,00 
420 EdNa dos saNtos ribEiro 145.506.038-01 r$ 1.212,00 
421 EdNa Maria carvalHo dos saNtos 866.571.192-91 r$ 1.212,00 
422 EdNa Maria sarraff da PaiXao 012.015.592-35 r$ 1.212,00 
423 EdNa olivEira dE soUsa 729.274.532-68 r$ 1.212,00 
424 EdsoN alvEs traJaNo 014.085.111-93 r$ 1.212,00 
425 EdsoN carlos daMiao loPEs JUNior 072.400.352-55 r$ 1.212,00 
426 EdsoN davi da silva figUEira 019.819.212-65 r$ 1.212,00 
427 EdsoN foNsEca saNtos 387.939.622-15 r$ 1.212,00 
428 ElaiNE MEdEiros goMEs 017.607.492-90 r$ 1.212,00 
429 ElaiNE saNtos castro 515.776.218-67 r$ 1.212,00 
430 ElbEr da silva abrEU 707.251.242-02 r$ 1.212,00 
431 ElbErlaNE da silva abrEU 707.251.272-10 r$ 1.212,00 
432 ElcY do socorro saNtos goMEs 743.280.852-04 r$ 1.212,00 
433 Elda abrEU da silva 956.102.432-20 r$ 1.212,00 
434 Elda olivEira da coNcEicao 055.351.542-02 r$ 1.212,00 
435 Elda saNtos dE castro 365.842.902-04 r$ 1.212,00 
436 EldEr MEdEiros goMEs 017.607.642-56 r$ 1.212,00 
437 EldrivaN farias dE JEsUs 041.433.122-20 r$ 1.212,00 
438 ElENilsoN saNcHEs MEdEiros 733.148.702-72 r$ 1.212,00 
439 ElENitH saNtos caldEira 016.897.842-37 r$ 1.212,00 
440 ElErMita NUNEs MoUra 072.247.022-34 r$ 1.212,00 
441 ElEssaNdra barbosa sENa 047.209.842-07 r$ 1.212,00 
442 ElEssaNdra rodrigUEs toscaNo 756.111.552-00 r$ 1.212,00 
443 Eli cristiNa da silva loPEs 738.565.172-00 r$ 1.212,00 
444 Elialdo da silva socorro 045.604.482-56 r$ 1.212,00 
445 EliaNa dE soUsa lacErda 730.982.052-53 r$ 1.212,00 
446 EliaNa gaMa da silva 606.496.902-49 r$ 1.212,00 
447 EliaNa Paiva barbosa 937.448.112-04 r$ 1.212,00 

448 EliaNai dE olivEira liMa 854.433.012-68 r$ 1.212,00 

449 EliaNE fErrEira EvaNgElista 009.405.022-83 r$ 1.212,00 

450 EliaNE PaiXao cordEiro 967.334.382-91 r$ 1.212,00 
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451 EliaNE ribEiro dE soUsa 002.274.962-48 r$ 1.212,00 
452 EliaNE soUZa Paiva 953.603.012-87 r$ 1.212,00 
453 EliaNi fErrEira dE soUZa 054.632.272-76 r$ 1.212,00 
454 Elias alvEs borgEs 315.340.902-15 r$ 1.212,00 
455 Elias da gaMa silva 005.227.232-09 r$ 1.212,00 
456 Elias soarEs sodrE 929.415.592-72 r$ 1.212,00 
457 Elica do socorro aNdradE da gaMa 877.515.342-49 r$ 1.212,00 
458 ElidaUto PalHEta viaNa 850.719.352-87 r$ 1.212,00 
459 EliEl loUrEiro dos saNtos 847.161.772-20 r$ 1.212,00 
460 EliEl Paiva PErNa 031.841.062-17 r$ 1.212,00 
461 EliElsoN da silva barbosa 008.453.232-70 r$ 1.212,00 
462 EliElZa ribEiro dE soUsa 035.602.092-42 r$ 1.212,00 
463 EliENE caMPos gUiMaraEs 009.770.652-35 r$ 1.212,00 
464 EliENE sErrao dE castro 960.480.692-00 r$ 1.212,00 
465 EliENE silva da silva 971.555.512-87 r$ 1.212,00 
466 EliENNE PoMbo goMEs 023.091.992-81 r$ 1.212,00 
467 EliEtH MoUra dos saNtos 834.558.762-34 r$ 1.212,00 
468 EliEZEr goMEs dE carvalHo 017.607.162-86 r$ 1.212,00 
469 ElisaNgEla roQUE MoUrao 902.542.102-44 r$ 1.212,00 
470 ElisaNi soarEs sodrE 542.147.342-20 r$ 1.212,00 
471 ElislENY dE soUsa araUJo 026.839.612-43 r$ 1.212,00 
472 ElissaNdra goMEs dE soUsa 800.821.902-59 r$ 1.212,00 
473 EliUMara dE abrEU PirEs 032.055.322-10 r$ 1.212,00 
474 Elival MENdEs MoUra 013.850.492-00 r$ 1.212,00 
475 Elival silva das MErcEs 358.806.782-53 r$ 1.212,00 
476 Elivaldo da silva socorro 005.535.502-17 r$ 1.212,00 
477 Elivaldo rodrigUEs dos Passos 470.134.602-06 r$ 1.212,00 
478 EliZabEtH da costa loUrEiro 402.766.002-15 r$ 1.212,00 
479 EliZabEtH Paiva barbosa 887.657.842-00 r$ 1.212,00 
480 EliZaNE Porfirio dos saNtos 013.907.652-29 r$ 1.212,00 
481 EliZaNgEla silva da silva 017.567.832-41 r$ 1.212,00 
482 EliZElMa PiNHEiro borgEs 066.576.592-45 r$ 1.212,00 
483 EliZEU braZao gUiMaraEs 057.945.272-77 r$ 1.212,00 
484 EliZEU robErto da silva saNtos 707.251.612-30 r$ 1.212,00 
485 EliZia cHavEs gUiMaraEs 673.939.422-91 r$ 1.212,00 
486 EliZiaNE sErra dos saNtos 001.391.832-05 r$ 1.212,00 
487 EliZiaNY dE soUsa araUJo 948.160.422-53 r$ 1.212,00 
488 EliZiEtH dos saNtos caldEira 010.732.182-36 r$ 1.212,00 
489 EllEN carla goNcalvEs dE liMa 542.336.662-34 r$ 1.212,00 
490 EloY saloME da costa 123.789.412-34 r$ 1.212,00 
491 Elso dos saNtos gUErra 906.188.582-53 r$ 1.212,00 
492 ElsoN PiNHEiro MoUra 928.388.392-68 r$ 1.212,00 
493 ElZiaNa fUrtado dE soUZa 359.037.752-68 r$ 1.212,00 
494 ENilsoN dos saNtos soUZa 009.715.572-17 r$ 1.212,00 
495 EPitacio bEZErra colarEs 593.905.732-20 r$ 1.212,00 
496 ErENicE PalHEta fUrtado 704.936.772-91 r$ 1.212,00 
497 Erica rodrigUEs da gaMa 068.498.382-61 r$ 1.212,00 
498 EriENE dos saNtos gaMa 037.781.782-10 r$ 1.212,00 
499 ErilaNE abrEU PaiXao 070.448.112-05 r$ 1.212,00 
500 EriNaldo PaiXao PiNHEiro 701.056.902-95 r$ 1.212,00 
501 Erivaldo PaiXao cHavEs 028.381.512-40 r$ 1.212,00 
502 ErlaNE ribEiro da silva 073.722.582-35 r$ 1.212,00 
503 ErYKa saNtos barbosa 028.442.592-35 r$ 1.212,00 
504 EsMEraldo sarraff da PaiXao 913.860.712-34 r$ 1.212,00 
505 EstEliaNE foNsEca da PaiXao 013.775.142-77 r$ 1.212,00 
506 EstElita raMos MENdEs filHa 029.680.182-80 r$ 1.212,00 
507 EstEr triNdadE dE JEsUs 711.340.002-78 r$ 1.212,00 
508 EstEviNa corrEia dE castro 004.489.442-27 r$ 1.212,00 
509 EtHYENNY Maria sarraff da PaiXao 510.572.552-20 r$ 1.212,00 
510 EUciNEi lEao da silva 645.504.002-34 r$ 1.212,00 
511 EUciNEtE dE dEUs lEao 002.811.532-56 r$ 1.212,00 
512 EUcioNE caMPos gUiMaraEs 011.421.572-37 r$ 1.212,00 
513 EUclidEs borgEs caldEira 583.768.872-20 r$ 1.212,00 
514 EUrico cardoso arEia 026.333.222-55 r$ 1.212,00 
515 Evair dE abrEU PirEs 089.812.702-52 r$ 1.212,00 
516 EvaNdro do socorro silva liMa 325.194.352-91 r$ 1.212,00 

517 EvaNdro dos aNJos albUQUErQUE 021.863.742-00 r$ 1.212,00 

518 EvaNilsE fraNca alvEs 897.752.872-00 r$ 1.212,00 

519 EvEraldo MUNiZ liMa 521.877.722-68 r$ 1.212,00 

520 EvErsoN MENEZEs da silva 039.213.382-20 r$ 1.212,00 
521 EvErsoN olivEira dE soUZa 092.556.172-06 r$ 1.212,00 
522 EvErtoN MENEZEs da silva 035.485.532-81 r$ 1.212,00 
523 fabiaNE farias PiNHEiro 014.568.412-11 r$ 1.212,00 
524 fabiaNo olivEira brilHaNtE 058.537.282-96 r$ 1.212,00 
525 fabio dE JEsUs goEs 081.339.472-43 r$ 1.212,00 
526 fabio dE soUZa saNtos 053.651.282-57 r$ 1.212,00 
527 fabio JUNior PErEira liMa 012.046.472-16 r$ 1.212,00 
528 fabliaNa Paiva MoNtEiro 014.979.932-29 r$ 1.212,00 
529 fabliaNo Paiva MoNtEiro 053.587.022-10 r$ 1.212,00 
530 fablicia Paiva MoNtEiro 004.922.592-83 r$ 1.212,00 
531 fabricia dE soUsa da silva 041.026.202-14 r$ 1.212,00 
532 fabricia olivEira das MErcEs 065.832.512-48 r$ 1.212,00 
533 fabriNa dE frEitas olivEira 065.168.102-22 r$ 1.212,00 
534 fEliciaNo MarQUEs dos saNtos 171.619.912-34 r$ 1.212,00 
535 fEliPE costa dE olivEira 071.161.562-40 r$ 1.212,00 
536 fErNaNda assUNcao braZao 552.979.352-53 r$ 1.212,00 
537 fErNaNda bENtEs dos saNtos 030.114.272-67 r$ 1.212,00 
538 fErNaNda da silva EvaNgElista 043.967.432-89 r$ 1.212,00 
539 fErNaNda gabriElY garcia soUsa 058.398.882-22 r$ 1.212,00 
540 fErNaNda saNtaNa arEia 041.913.202-38 r$ 1.212,00 
541 fErNaNda silva do saNtos 009.715.562-45 r$ 1.212,00 
542 fErNaNdo da PaiXao PEdrado 168.088.002-00 r$ 1.212,00 
543 fErNaNdo dE JEsUs MoraEs tEiXEira 047.508.322-94 r$ 1.212,00 
544 firMiNa cHavEs gUiMaraEs 874.810.492-20 r$ 1.212,00 
545 flavia aragao HUgo 073.723.472-54 r$ 1.212,00 
546 flavia NasciMENto PiNto 047.720.622-03 r$ 1.212,00 
547 flavio aMaral costa 073.050.872-20 r$ 1.212,00 
548 florENildo lEao dos saNtos 169.222.122-15 r$ 1.212,00 
549 floriaNo rodrigUEs dE alMEida 235.101.022-15 r$ 1.212,00 
550 fracisco barbosa MargalHo 123.774.902-63 r$ 1.212,00 
551 fraNcEilMa saNtos dos saNtos 047.421.882-17 r$ 1.212,00 
552 fraNcEliNo da PaiXao MENdEs 785.195.192-53 r$ 1.212,00 
553 fraNciaNi MiraNda tavarEs 893.969.442-20 r$ 1.212,00 
554 fraNciclEia dE NaZarÉ brito 047.896.642-36 r$ 1.212,00 
555 fraNciclEY araUJo borgEs 842.015.252-87 r$ 1.212,00 
556 fraNcidalva da gaMa NogUEira 730.387.172-15 r$ 1.212,00 
557 fraNcidalva NasciMENto barbosa 010.932.882-56 r$ 1.212,00 
558 fraNcidalva sodrE dE soUsa 839.992.052-53 r$ 1.212,00 
559 fraNciEl goMEs dos saNtos 046.351.902-77 r$ 1.212,00 
560 fraNciElE barbalHo castor 070.177.642-00 r$ 1.212,00 
561 fraNciEllY costa da silva 045.462.832-37 r$ 1.212,00 
562 fraNciEllY tEiXEira dE Morais 053.129.582-63 r$ 1.212,00 
563 fraNciElMa costa da silva 049.968.562-89 r$ 1.212,00 
564 fraNciENE dos saNtos abrEU 060.663.732-00 r$ 1.212,00 
565 fraNciENE dUartE cardoso 000.578.722-01 r$ 1.212,00 
566 fraNciJUNio fEliX borgEs 062.474.462-09 r$ 1.212,00 
567 fraNcilEia carvalHo brito 063.261.262-23 r$ 1.212,00 
568 fraNcilENE araÚJo borgEs 001.656.822-21 r$ 1.212,00 
569 fraNcilENE dE soUsa silva 041.275.782-62 r$ 1.212,00 
570 fraNcilENE MoNtEiro dE olivEira 737.148.442-87 r$ 1.212,00 
571 fraNcilEY carvalHo brito 063.261.052-26 r$ 1.212,00 
572 fraNciMara braZao dos saNtos 026.376.252-10 r$ 1.212,00 
573 fraNciMara dE assUNcao braZao 833.771.582-00 r$ 1.212,00 
574 fraNciNEia sErra dos saNtos 823.958.102-15 r$ 1.212,00 
575 fraNciNEidE MEdEiros dos saNtos 041.628.322-50 r$ 1.212,00 
576 fraNciNElMa dias fErrEira NasciMENto 956.872.382-04 r$ 1.212,00 
577 fraNciNElMa MEdEiros dos saNtos 052.413.692-01 r$ 1.212,00 
578 fraNciNElMa silva saNtos 806.994.052-20 r$ 1.212,00 
579 fraNciNEtE saNtaNa arEia 026.297.682-01 r$ 1.212,00 
580 fraNciNEtE saNtos brito 888.143.862-34 r$ 1.212,00 
581 fraNciNEtE sErra dos saNtos 030.540.222-69 r$ 1.212,00 
582 fraNciNEY dE abrEU soUsa 358.251.702-00 r$ 1.212,00 
583 fraNciNildo goEs sodrE 051.130.682-25 r$ 1.212,00 
584 fraNciorlY MorEira dE soUZa 061.977.802-40 r$ 1.212,00 
585 fraNcisca alvEs dE soUsa 782.737.222-87 r$ 1.212,00 

586 fraNcisca braNdao Matos 757.121.722-91 r$ 1.212,00 

587 fraNcisca daria dias dE abrEU 614.592.162-53 r$ 1.212,00 

588 fraNcisca das cHagas olivEira da silva 001.663.842-59 r$ 1.212,00 
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589 fraNcisca dE soUZa fErrEira 018.568.352-51 r$ 1.212,00 
590 fraNcisca MaciEl dE soUZa 006.665.232-40 r$ 1.212,00 
591 fraNcisca MoUra fErrEira 002.420.152-98 r$ 1.212,00 
592 fraNcisca MoUra PErEira 869.228.662-15 r$ 1.212,00 
593 fraNcisca sargEs dE castro 830.299.232-15 r$ 1.212,00 
594 fraNcisca soUZa dE olivEira 358.232.162-20 r$ 1.212,00 
595 fraNcisco araUJo dE sa 941.417.462-15 r$ 1.212,00 
596 fraNcisco assis dE soUsa liMa 183.895.382-53 r$ 1.212,00 
597 fraNcisco baNdEira brito 123.775.112-87 r$ 1.212,00 
598 fraNcisco corrEa dE JEsUs 009.673.972-00 r$ 1.212,00 
599 fraNcisco dE assis barbosa 528.432.382-34 r$ 1.212,00 
600 fraNcisco dE soUsa goEs 295.700.342-20 r$ 1.212,00 
601 fraNcisco MErcEs da silva 048.284.152-46 r$ 1.212,00 
602 fraNcisco MUNiZ da silva 015.179.152-01 r$ 1.212,00 
603 fraNcisco olivEira MUNiZ 729.386.842-15 r$ 1.212,00 
604 fraNcisco Paiva 358.211.752-91 r$ 1.212,00 
605 fraNcisco PiNHEiro da triNdadE 104.143.202-04 r$ 1.212,00 
606 fraNcisco raMos MartiNs 587.923.922-53 r$ 1.212,00 
607 fraNcisco saNtos dos rEis 009.578.212-55 r$ 1.212,00 
608 fraNcisco soUZa dE olivEira 168.055.852-87 r$ 1.212,00 
609 fraNcivalda saNtos dos saNtos 058.933.192-22 r$ 1.212,00 
610 fraNcivaldo frEitas PaiXÃo 609.324.812-72 r$ 1.212,00 
611 fraNcivaldo saNtos do aMaral 036.044.242-08 r$ 1.212,00 
612 fraNcivaNE da silva Matos 026.333.402-37 r$ 1.212,00 
613 fraNcYEllEN MENdEs dos saNtos 704.972.802-05 r$ 1.212,00 
614 gabriElE da silva MENdEs 080.855.182-52 r$ 1.212,00 
615 gabriEllE PiNHEiro sErrao 063.283.562-18 r$ 1.212,00 
616 gEaNdErsoN dos saNtos QUEiroZ sa 074.989.042-84 r$ 1.212,00 
617 gEaNE alMEida dE MElo 756.301.922-72 r$ 1.212,00 
618 gEaNE PaiXao aMaral 017.552.412-24 r$ 1.212,00 
619 gEaNE PEdrada dE dEUs 053.705.802-86 r$ 1.212,00 
620 gEaNilcE dUartE cardoso 026.418.612-59 r$ 1.212,00 
621 gElsoN gaMa bEZErra 032.555.992-96 r$ 1.212,00 
622 gEovaNa alvEs dE soUsa 035.157.712-20 r$ 1.212,00 
623 gEovaNa gaMa bEZErra 011.544.662-13 r$ 1.212,00 
624 gEovaNE fErrEira PErEira 067.784.422-04 r$ 1.212,00 
625 gEovaNE PEdrada dE dEUs 046.962.562-78 r$ 1.212,00 
626 gEraldo lobato sErrao 295.697.372-04 r$ 1.212,00 
627 gErliaNE costa baia batista 008.830.242-33 r$ 1.212,00 
628 gErliaNE sobriNHo soUZa 011.095.142-55 r$ 1.212,00 
629 gEroNiMo bENtEs PiNHEiro 365.886.282-34 r$ 1.212,00 
630 gErsoNclEY dos saNtos liMa 469.942.032-04 r$ 1.212,00 
631 gErZilENE dE soUZa costa 031.321.192-29 r$ 1.212,00 
632 gEssica PalHEta barbosa 052.283.572-46 r$ 1.212,00 
633 giElE PoMbo MENdEs 016.792.022-78 r$ 1.212,00 
634 gilcilENE barbosa MEdEiros 029.982.482-92 r$ 1.212,00 
635 gilcilENE PErEira bastos 904.202.252-34 r$ 1.212,00 
636 gilMar dE liMa sENa 100.801.122-34 r$ 1.212,00 
637 gilMar do NasciMENto frEitas 828.244.792-72 r$ 1.212,00 
638 gilMara dE soUZa PEdroso 010.801.682-06 r$ 1.212,00 
639 gilvaNdro da silva soUZa 001.753.002-40 r$ 1.212,00 
640 girlaNE PEdrada dE dEUs 067.847.932-18 r$ 1.212,00 
641 gisElE sENa goMEs 043.668.542-60 r$ 1.212,00 
642 giZElda raMos da foNsEca 954.899.592-15 r$ 1.212,00 
643 giZEllE PEdrada dE dEUs 053.706.782-51 r$ 1.212,00 
644 glEibsoN olivEira dos saNtos 049.454.072-90 r$ 1.212,00 
645 glEibsoN PaUlo dos saNtos tENorio 017.266.432-20 r$ 1.212,00 
646 glEicE MarQUEs dE liMa 002.007.332-14 r$ 1.212,00 
647 glEiciaNE fErrEira dos saNtos 066.432.072-40 r$ 1.212,00 
648 glEicY vaNia alvEs da costa 024.376.232-13 r$ 1.212,00 
649 glENda vitoria cardoso dE soUZa 063.280.452-12 r$ 1.212,00 
650 graciaNE sErra MaciEl 552.971.102-20 r$ 1.212,00 
651 graciEtE da silva figUEira 944.689.402-63 r$ 1.212,00 
652 graciEtE fErrEira da costa 365.892.332-68 r$ 1.212,00 
653 graciEtE MENEZEs dE MoraEs 878.139.632-53 r$ 1.212,00 

654 gracilEia MENEZEs dE MoraEs 927.385.672-15 r$ 1.212,00 

655 gracilENE biZErra MarQUEs 869.207.232-04 r$ 1.212,00 

656 gracilENE dos saNtos 674.013.762-53 r$ 1.212,00 

657 gracilENE raMos fraZÃo 735.421.992-49 r$ 1.212,00 

658 gracilEY dos aNJos PiNto 035.774.892-19 r$ 1.212,00 
659 graciNEia PaiXao PiNHEiro 845.563.152-04 r$ 1.212,00 
660 graciNEidE dE MoUra soUsa 854.004.912-00 r$ 1.212,00 
661 graciNEidE MartiNs farias 015.700.582-88 r$ 1.212,00 
662 graciNEtE dE soUZa alMEida 015.871.522-58 r$ 1.212,00 
663 graciNEtE MoUra sErra 007.994.062-52 r$ 1.212,00 
664 gracivoNE da silva alMEida 031.845.922-19 r$ 1.212,00 
665 grEtE dE soUsa olivEira 702.299.982-16 r$ 1.212,00 
666 HarlisoN NasciMENto dfa costa 050.883.582-88 r$ 1.212,00 
667 HElEN saNtaNa araUJo 069.874.572-80 r$ 1.212,00 
668 HElENa Maria toloZa dE soUZa 845.872.612-20 r$ 1.212,00 
669 HEliaida saNtos da silva 002.779.022-31 r$ 1.212,00 
670 HEliaNa da silva MENdEs 813.744.452-15 r$ 1.212,00 
671 HElisaNdra dos saNtos PErEira 801.355.872-04 r$ 1.212,00 
672 HElli abrEU dE soUsa 070.970.902-19 r$ 1.212,00 
673 HEMErsoN braga QUEiroZ 023.090.932-97 r$ 1.212,00 
674 HENriQUE da silva 365.883.422-68 r$ 1.212,00 
675 HErcUlaNo NUNEs da PaiXao JUNior 827.654.992-68 r$ 1.212,00 
676 HErMogENo dE abrEU PirEs JUNior 542.321.712-15 r$ 1.212,00 
677 HildEMar vaZ da gaMa 886.025.752-20 r$ 1.212,00 
678 Hildila Paiva dE JEsUs 804.766.192-20 r$ 1.212,00 
679 HiltoN MartiNs dE olivEira 072.222.032-49 r$ 1.212,00 
680 HUMbErto batista dos Passos 183.905.602-91 r$ 1.212,00 
681 idaNEidE silva das MErcEs 285.677.812-72 r$ 1.212,00 
682 idENilda goMEs 784.263.672-91 r$ 1.212,00 
683 idErlEi goMEs 015.472.872-17 r$ 1.212,00 
684 idErlio goMEs da silva 877.515.502-87 r$ 1.212,00 
685 idEvaldo dE olivEira costa 868.119.832-72 r$ 1.212,00 
686 iglEcia foNsEca MENdEs 028.762.102-23 r$ 1.212,00 
687 igor roMaNo dE olivEira 083.426.852-33 r$ 1.212,00 
688 ilcilENE dias da silva 027.542.292-56 r$ 1.212,00 
689 ilEilsa saNtos PErEira 979.461.842-04 r$ 1.212,00 
690 iltoN da silva fErrEira 523.830.752-72 r$ 1.212,00 
691 iNacio cHavEs PiNHEiro 086.344.622-18 r$ 1.212,00 
692 iNEida MarcilENE fErrEira soarEs 000.207.242-41 r$ 1.212,00 
693 iNgrid rosiElE batista dos rEis 026.503.592-93 r$ 1.212,00 
694 iracElMa fErrEira da silva 542.338.282-34 r$ 1.212,00 
695 iracEMa da silva braNdao 365.842.742-68 r$ 1.212,00 
696 iracEMa soUsa da silva 000.506.592-51 r$ 1.212,00 
697 iraciclEidE lEitE MENdEs 959.868.392-34 r$ 1.212,00 
698 iracilENE lEitE MENdEs 886.738.122-91 r$ 1.212,00 
699 iracirENE lacErda caldas 354.916.982-53 r$ 1.212,00 
700 iracivaNi sENa goEs 735.135.202-04 r$ 1.212,00 
701 iraNEidE carvalHo dE JEsUs 815.500.902-59 r$ 1.212,00 
702 iraNEidE coUtiNHo EvaNgElista 005.453.372-40 r$ 1.212,00 
703 iraNEtE carvalHo dE JEsUs 941.511.722-20 r$ 1.212,00 
704 iraNicE NasciMENto das gracas 030.574.522-05 r$ 1.212,00 
705 iraNildE fErrEira da silva 869.257.502-00 r$ 1.212,00 
706 iraNildo araUJo sarraff 005.675.042-04 r$ 1.212,00 
707 iraNildo Paiva MoNtEiro 762.278.392-72 r$ 1.212,00 
708 iraNildo socorro lEitE MENdEs 359.042.242-49 r$ 1.212,00 
709 iraNilsE carvalHo dos saNtos 042.396.732-08 r$ 1.212,00 
710 iraNilZa dE JEsUs soUsa 745.557.662-53 r$ 1.212,00 
711 irlaNNa da silva alvarENga 054.157.202-43 r$ 1.212,00 
712 irlENE da silva NaZarÉ 084.471.142-01 r$ 1.212,00 
713 irlENi gaMa da silva 769.850.752-15 r$ 1.212,00 
714 isabElE dE soUsa MENdEs 026.297.662-50 r$ 1.212,00 
715 isac da gaMa silva 520.126.462-04 r$ 1.212,00 
716 isac fErrEira dE soUsa 324.956.762-00 r$ 1.212,00 
717 isalEaN costa barbosa 010.624.112-50 r$ 1.212,00 
718 isaNira da foNsEca loPEs 913.667.392-72 r$ 1.212,00 
719 isaQUE lobato sErrao 014.908.762-43 r$ 1.212,00 
720 isMaEl MargalHo rEZENdE 014.442.382-05 r$ 1.212,00 
721 ivaN carlos robErto da silva 295.687.902-25 r$ 1.212,00 
722 ivaNdira do socorro robErto da silva 034.965.472-78 r$ 1.212,00 
723 ivaNEidE dE liMa costa 701.065.282-11 r$ 1.212,00 

724 ivaNEtE MENdEs dos saNtos 059.072.692-78 r$ 1.212,00 

725 ivaNEtE silva da silva 059.323.462-64 r$ 1.212,00 

726 ivaNEtE soUZa dE olivEira 806.752.552-87 r$ 1.212,00 
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727 ivaNEtH saNtos da silva 016.249.652-45 r$ 1.212,00 
728 ivaNi da foNsEca loPEs 169.211.272-49 r$ 1.212,00 
729 ivaNil barroso da costa 863.009.622-53 r$ 1.212,00 
730 ivaNilcE saNtos castro 880.508.902-87 r$ 1.212,00 
731 ivaNilda braZao dE soUsa 002.125.332-31 r$ 1.212,00 
732 ivaNilda dos saNtos PErNa 469.915.062-49 r$ 1.212,00 
733 ivaNilda MErcEs NogUEira 858.119.552-00 r$ 1.212,00 
734 ivaNilda silva da silva 060.197.602-94 r$ 1.212,00 
735 ivaNilsoN da silva PaiXao 048.923.062-82 r$ 1.212,00 
736 ivaNir da silva saNtaNa 861.377.272-20 r$ 1.212,00 
737 ivaNirE fErNaNdEs dE JEsUs 834.090.252-00 r$ 1.212,00 
738 ivoNE flEXa da silva 000.477.382-94 r$ 1.212,00 
739 ivoNEidE carvalHo dE JEsUs 987.553.312-20 r$ 1.212,00 
740 ivoNEtE aZEvEdo dE soUZa 829.302.872-68 r$ 1.212,00 
741 iZa caEtaNo castro viaNa 997.278.382-00 r$ 1.212,00 
742 iZabEl coUtNHo EvaNgElista 009.525.792-60 r$ 1.212,00 
743 iZabEl flEXa da gaMa 828.524.302-82 r$ 1.212,00 
744 iZaEl liMa batista 012.416.782-94 r$ 1.212,00 
745 iZaias MErcEs NogUEira 753.836.322-04 r$ 1.212,00 
746 iZais alMEida dE MElo 828.120.202-53 r$ 1.212,00 
747 iZaNEtE loUrEiro sErra 358.223.682-04 r$ 1.212,00 
748 iZaNEtE PErNa dE castro 459.993.172-15 r$ 1.212,00 
749 iZaQUE da silva PaiXao 032.034.882-21 r$ 1.212,00 
750 iZEtE lobo fErrEira 015.498.512-09 r$ 1.212,00 
751 iZEvaldo soarEs sodrE 065.783.132-81 r$ 1.212,00 
752 JaciEl coNcEicao da silva 013.621.212-31 r$ 1.212,00 
753 JaciENE carvalHo barboZa 704.919.242-24 r$ 1.212,00 
754 JaciENE garcia MENdEs 054.518.622-65 r$ 1.212,00 
755 JaciENE MUNiZ da silva 829.813.372-20 r$ 1.212,00 
756 Jacira JardiM dos saNtos 469.939.672-00 r$ 1.212,00 
757 JacirENE JardiM da silva 930.863.692-72 r$ 1.212,00 
758 JacirENE PaNtoJa barbosa silva 867.450.502-34 r$ 1.212,00 
759 Jacival socorro 324.975.392-00 r$ 1.212,00 
760 JacKEliNE laraNJEira araUJo 701.086.612-02 r$ 1.212,00 
761 JacKEliNE olivEira dos aNJos 034.843.382-45 r$ 1.212,00 
762 Jaco PEdrado da silva 015.755.012-52 r$ 1.212,00 
763 JacY sobriNHo soUZa 897.751.202-68 r$ 1.212,00 
764 JacYNEidE tENorio dUartE 325.324.402-44 r$ 1.212,00 
765 JadsoN EvaNgElista dos saNtos 037.728.902-70 r$ 1.212,00 
766 JadsoN MENEZEs dos saNtos 016.605.972-26 r$ 1.212,00 
767 JaElMo bastos do NasciMENto 830.186.032-49 r$ 1.212,00 
768 JaElsoN da silva PErEira 035.480.512-60 r$ 1.212,00 
769 JaElsoN soUZa abrEU 013.856.752-25 r$ 1.212,00 
770 JaiaNE dE JEsUs braNdao 552.973.902-49 r$ 1.212,00 
771 JaiaNEsoN da silva fUZiEl 017.734.582-99 r$ 1.212,00 
772 JaiciaNE olivEira viaNa 054.422.692-55 r$ 1.212,00 
773 JailsE viEira soUto dUartE 999.453.472-68 r$ 1.212,00 
774 Jairo PiNto lEao 235.108.032-72 r$ 1.212,00 
775 JaKEliNE saNcHEs fErrEira 701.017.752-02 r$ 1.212,00 
776 JaKEliNE soUsa dUartE 017.607.752-90 r$ 1.212,00 
777 JaMilis dE JEsUs saNtos 028.711.992-05 r$ 1.212,00 
778 JaMillE assUNcao dos saNtos 074.262.142-14 r$ 1.212,00 
779 JaMillY braNdao braZao 068.689.152-09 r$ 1.212,00 
780 JaNaiNa QUEiroZ braga 013.240.182-75 r$ 1.212,00 
781 JaNdira das gracas viaNa 879.560.632-72 r$ 1.212,00 
782 JaNEtE MiraNda da silva 760.344.962-68 r$ 1.212,00 
783 JaNia MartiNs MENdoNca 548.076.462-49 r$ 1.212,00 
784 JaNicE saNtaNa dos saNtos 029.234.872-06 r$ 1.212,00 
785 JaNilsoN gUiMaraEs lEitE 026.316.962-63 r$ 1.212,00 
786 JaNilsoN rodrigUEs braNdao 833.502.842-72 r$ 1.212,00 
787 JaNissE braZao assUNcao 552.977.812-72 r$ 1.212,00 
788 Jarbas raMos do NasciMENto 168.064.092-53 r$ 1.212,00 
789 JardiclEY barroso dos saNtos 016.824.092-01 r$ 1.212,00 
790 JarENilsoN da crUZ silva 022.078.072-23 r$ 1.212,00 
791 JEaNE fErrEira dE JEsUs 872.841.382-20 r$ 1.212,00 
792 JEciaNE saNtos MartiNs 071.383.372-64 r$ 1.212,00 

793 JEdiElsoN MargalHo rEZENdE 034.546.002-27 r$ 1.212,00 

794 JEdilsoN MagalHo rEZENdE 040.616.762-10 r$ 1.212,00 

795 JEHNY rErida da silva barros 086.305.682-24 r$ 1.212,00 

796 JEiZiaNE cardoso JardiM 043.017.452-70 r$ 1.212,00 
797 JEldiaNE sodrE dE soUZa 009.851.082-74 r$ 1.212,00 
798 JENEsoN MoNtEiro dE olivEira 041.020.932-57 r$ 1.212,00 
799 JEovaNNE carlos fErrEira da silva 701.086.132-32 r$ 1.212,00 
800 JErbsoN alHo da silva 014.673.352-58 r$ 1.212,00 
801 JErdiaNE dias dE soUZa 007.581.452-84 r$ 1.212,00 
802 JErEMias EvaNgElista dos saNtos 014.111.082-13 r$ 1.212,00 
803 JEsaNa liMa gUiMaraEs 048.256.622-18 r$ 1.212,00 
804 JEssica abrEU PaiXao 009.749.292-20 r$ 1.212,00 
805 JEssica da silva cardoso 062.669.342-05 r$ 1.212,00 
806 JEssica PErNa castro 018.433.692-90 r$ 1.212,00 
807 JEsUs dE NaZarE abrEU da silva 904.912.892-00 r$ 1.212,00 
808 JHoNata fErrEira dos saNtos 031.316.912-80 r$ 1.212,00 
809 JHUliENE da costa fErrEira 041.427.112-29 r$ 1.212,00 
810 Joab MErcEs PaNtoJa 861.374.172-04 r$ 1.212,00 
811 JoaNa alvEs dos saNtos 168.065.572-87 r$ 1.212,00 
812 JoaNa crUZ dE olivEira 324.970.322-20 r$ 1.212,00 
813 JoaNa d’arc MoNtEiro dE olivEira 325.298.132-72 r$ 1.212,00 
814 JoaNa fErrEira da silva 469.831.552-20 r$ 1.212,00 
815 JoaNiNHa olivEira dos saNtos 912.282.042-68 r$ 1.212,00 
816 JoaNir olivEira do carMo 324.983.222-72 r$ 1.212,00 
817 JoaNY Paiva barbosa 059.731.002-51 r$ 1.212,00 
818 JoÃo adalbErto rEsENdE castro 168.081.342-00 r$ 1.212,00 
819 Joao alfrEdo barbosa da costa 359.047.632-04 r$ 1.212,00 
820 Joao aPostolo dE Matos caMPos 520.786.712-15 r$ 1.212,00 
821 Joao batista abrEU da foNsEca 868.899.902-34 r$ 1.212,00 
822 Joao carlos da silva PaiXao 366.122.272-49 r$ 1.212,00 
823 Joao castro foNsEca 000.043.462-03 r$ 1.212,00 
824 Joao da Mata aNdradE da gaMa 470.093.062-49 r$ 1.212,00 
825 Joao da silva soUsa 099.945.392-05 r$ 1.212,00 
826 Joao do socorro PaiXao PEdrado 658.389.712-15 r$ 1.212,00 
827 Joao fErrEira saNtaNa 746.078.202-53 r$ 1.212,00 
828 Joao frota dE aZEvEdo 753.010.402-00 r$ 1.212,00 
829 Joao lobato saNtaNa 315.387.892-72 r$ 1.212,00 
830 JoÃo MarQUEs dE JEsUs 644.027.112-15 r$ 1.212,00 
831 Joao MiraNda MaciEl 522.146.212-53 r$ 1.212,00 
832 Joao olivEira dos saNtos 553.034.632-49 r$ 1.212,00 
833 Joao olivEira lUZ 168.031.912-49 r$ 1.212,00 
834 Joao raiMUNdo fErrEira MoNtEiro 874.859.072-04 r$ 1.212,00 
835 Joao raiMUNdo viEira dE olivEira 006.676.152-29 r$ 1.212,00 
836 Joao tadEU da silva 169.220.502-15 r$ 1.212,00 
837 JoÃo vilENa dos saNtos 169.224.502-30 r$ 1.212,00 
838 JoaQUiM da silva baliEiro 013.762.722-02 r$ 1.212,00 
839 JoaQUiM dos saNtos costa 168.036.802-82 r$ 1.212,00 
840 JobsoN MarQUEs caldEira 880.911.552-04 r$ 1.212,00 
841 JocENEidE da silva MarQUEs 459.958.182-87 r$ 1.212,00 
842 JociaNE soarEs PiNHEiro 925.253.932-87 r$ 1.212,00 
843 JociclEosoN barbosa dE soUZa 942.918.372-91 r$ 1.212,00 
844 JocilEi olvEira da costa 035.924.332-02 r$ 1.212,00 
845 JocilENE MarQUEs QUEiroZ 065.429.262-08 r$ 1.212,00 
846 JociMar MErcEs saNdiM 850.023.642-68 r$ 1.212,00 
847 Jocivaldo soUsa dE abrEU 869.207.072-68 r$ 1.212,00 
848 JodsoN dos saNtos caldEira 077.396.412-60 r$ 1.212,00 
849 JoEl aZEvEdo EvaNgElista 552.909.652-20 r$ 1.212,00 
850 JoEl dUtra corrEa 700.886.182-69 r$ 1.212,00 
851 JoEl triNdadE dos saNtos 039.067.502-48 r$ 1.212,00 
852 JoElMa do NasciMENto frEitas 958.779.162-20 r$ 1.212,00 
853 JoElMa MartiNs MENdoNÇa 036.831.692-06 r$ 1.212,00 
854 JoElMa NasciMENto MaciEl 010.436.822-52 r$ 1.212,00 
855 JoElMa NErEs dos saNtos 056.349.082-99 r$ 1.212,00 
856 JoElMa NogUEira barbosa 074.270.942-63 r$ 1.212,00 
857 JoElso dos saNtos saNtaNa 001.006.312-90 r$ 1.212,00 
858 JoElsoN dos saNtos castElo 730.386.522-53 r$ 1.212,00 
859 JoElvisoN borgEs da silva 088.701.232-94 r$ 1.212,00 
860 JoicE costa da silva 701.086.892-12 r$ 1.212,00 
861 JoiciaNE dos saNtos figUEira 065.016.922-02 r$ 1.212,00 

862 JoicivaNi MoUra fErrEira 786.334.942-72 r$ 1.212,00 

863 JoMara aMaral da costa 085.130.462-13 r$ 1.212,00 

864 JoNas italiaNo dE liMa 053.112.142-95 r$ 1.212,00 
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865 JoNatas PacHEco olivEira 019.467.192-50 r$ 1.212,00 
866 JoNEs sarraff dE soUsa 955.146.002-20 r$ 1.212,00 
867 JoNilsoN MarQUEs QUEiroZ 034.774.292-06 r$ 1.212,00 
868 JorgE da PaiXao PEdrado 367.072.362-53 r$ 1.212,00 
869 JorgE dE soUsa raMos 001.215.952-26 r$ 1.212,00 
870 JorgE lUis goMEs dE soUsa 002.353.792-20 r$ 1.212,00 
871 JorgE lUiZ costa dE soUsa 016.162.032-93 r$ 1.212,00 
872 JorgiaNa silva soarEs 815.274.202-30 r$ 1.212,00 
873 JosE aladilsoN olivEira dos saNtos 919.500.152-20 r$ 1.212,00 
874 JosE aldEcir caldEira braZao 542.351.542-49 r$ 1.212,00 
875 JosE aldENor caldEira braZao 936.367.682-04 r$ 1.212,00 
876 JosE alMEida da crUZ JUNior 013.895.682-02 r$ 1.212,00 
877 JosE alMir caldEira braZao 010.215.892-41 r$ 1.212,00 
878 JosE alMir goNZaga fEliX soUsa 818.891.352-91 r$ 1.212,00 
879 JosE aMilsoN PaNtoJa 046.313.102-94 r$ 1.212,00 
880 JosÉ aNtoNio alvEs dos saNtos 007.868.742-01 r$ 1.212,00 
881 JosE aNtoNio da silva 534.992.712-49 r$ 1.212,00 
882 JosE aNtoNio MENdEs da foNsEca 844.164.672-49 r$ 1.212,00 
883 JosE aNtoNio olivEira dos saNtos 016.635.702-21 r$ 1.212,00 
884 JosE aNtoNio rodrigUEs soarEs 741.835.242-53 r$ 1.212,00 
885 JosE aUgUsto crUZ da costa 168.078.122-72 r$ 1.212,00 
886 JosE aUgUsto vilENa dos saNtos 885.820.432-87 r$ 1.212,00 
887 JosE baliEiro 470.092.412-87 r$ 1.212,00 
888 JosE barbosa goMEs 058.679.722-08 r$ 1.212,00 
889 JosE bErNardo doMiNgUEs bastos 235.107.652-49 r$ 1.212,00 
890 JosE caEtaNo cardoso 183.900.722-20 r$ 1.212,00 
891 JosE carlos alMEida da crUZ 069.537.232-70 r$ 1.212,00 
892 JosE carlos batista dE olivEira filHo 051.456.382-64 r$ 1.212,00 
893 JosE carlos raMos fraZao 998.265.502-72 r$ 1.212,00 
894 JosE cEsario da silva 470.150.202-20 r$ 1.212,00 
895 JosE clailsoN soUZa da silva 069.824.972-08 r$ 1.212,00 
896 JosE cristovao bastos batista 618.776.382-34 r$ 1.212,00 
897 JosE da silva goMEs 693.872.652-34 r$ 1.212,00 
898 JosE daNiEl PaNtoJa borgEs 704.435.482-34 r$ 1.212,00 
899 JosE dE ribaMar MariNHo barbosa 398.820.472-20 r$ 1.212,00 
900 JosE dias loPEs 171.509.302-04 r$ 1.212,00 
901 JosE dos saNtos NErEs 924.438.932-00 r$ 1.212,00 
902 JosE farias loPEs 971.499.262-15 r$ 1.212,00 
903 JosE flaMarioN viaNa tavarEs 403.336.392-00 r$ 1.212,00 
904 JosE fraNcisco dE aNdradE abrEU 168.052.672-34 r$ 1.212,00 
905 JosE fraNcisco MarQUEs da silva 168.040.582-91 r$ 1.212,00 
906 JosE fraNcisco MENdEs 757.883.812-15 r$ 1.212,00 
907 JosE fraNcisco viEgas MENEZEs 169.245.502-82 r$ 1.212,00 
908 JosE fUrtado da PaiXao filHo 045.560.332-41 r$ 1.212,00 
909 JosE gilbErto MENdEs saNtos 034.017.682-20 r$ 1.212,00 
910 JosE goMEs da silva 325.309.272-00 r$ 1.212,00 
911 JosE goMEs dE abrEU ribEiro 823.724.542-34 r$ 1.212,00 
912 JosE goNcalvEs raMos 054.904.362-47 r$ 1.212,00 
913 JosE irEMar doMiNgUEs bastos 324.983.572-20 r$ 1.212,00 
914 JosE irEvaldo foNsEca bastos 006.780.102-18 r$ 1.212,00 
915 JosE ivailsoN saNtaNa dE frEitas JUNior 017.101.212-70 r$ 1.212,00 
916 JosE ivaN da silva Paiva 023.298.702-56 r$ 1.212,00 
917 JosE ivo alvEs dE assUNcao 358.219.902-97 r$ 1.212,00 
918 JosE JaNir sarraf da PaiXao 183.905.792-00 r$ 1.212,00 
919 JosE lEaNdro dos aNJos frEitas 706.479.392-07 r$ 1.212,00 
920 JosE MaNoEl abrEU dE alMEida 948.475.252-72 r$ 1.212,00 
921 JosE MaraNHao ribEiro 366.214.472-72 r$ 1.212,00 
922 JosE Maria calda castro 025.834.672-80 r$ 1.212,00 
923 JosE Maria dos saNtos da silva 969.511.172-68 r$ 1.212,00 
924 JosE Maria MEirElEs cordEiro 315.372.862-34 r$ 1.212,00 
925 JosE Maria MENdEs abrEU 791.286.022-34 r$ 1.212,00 
926 JosE Maria MorEira dE soUsa filHo 763.731.262-34 r$ 1.212,00 
927 JosE Maria PErEira do EsPirito saNto 705.870.592-57 r$ 1.212,00 
928 JosE Maria rEsENdE dE castro 869.233.822-20 r$ 1.212,00 
929 JosE Maria ribEiro da costa 860.938.782-87 r$ 1.212,00 
930 JosE MariNaldo da gaMa MorEira 168.052.752-53 r$ 1.212,00 
931 JosE Nildo rodrigUEs goMEs 325.307.732-20 r$ 1.212,00 

932 JosE olivaldo baia costa 828.352.172-15 r$ 1.212,00 

933 JosE orlaNdo olivEira da costa 003.584.652-65 r$ 1.212,00 

934 JosE osvaldo silva dE dEUs 358.091.912-15 r$ 1.212,00 
935 JosE raiMUNdo dE JEsUs silva 668.773.002-97 r$ 1.212,00 
936 JosE raiMUNdo dE soUsa aZEvEdo 050.746.062-68 r$ 1.212,00 
937 JosE raiMUNdo dE soUZa aZEvEdo NEto 012.020.332-45 r$ 1.212,00 
938 JosE raiMUNdo MartiNs 029.358.983-62 r$ 1.212,00 
939 JosE raiMUNdo soarEs da silva 734.739.872-04 r$ 1.212,00 
940 JosE raMos do NasciMENto 602.994.952-72 r$ 1.212,00 
941 JosE ribaMar QUEiroZ 842.644.462-87 r$ 1.212,00 
942 JosE robErto da silva 354.921.802-82 r$ 1.212,00 
943 JosE robErto rodrigUEs dE aragao 999.429.842-91 r$ 1.212,00 
944 JosE roNaldo da silva PaiXao 359.045.002-97 r$ 1.212,00 
945 JosÉ roNaldo MoUra barbosa 757.374.002-63 r$ 1.212,00 
946 JosE rUdiNEi saNtos soUsa 735.328.432-34 r$ 1.212,00 
947 JosE salEs saMPaio 006.114.652-80 r$ 1.212,00 
948 JosE saNtos costa 701.653.502-96 r$ 1.212,00 
949 JosE sEbastiao brasil fEliX 997.096.602-25 r$ 1.212,00 
950 JosE tElMo sarraff da PaiXao 359.031.552-00 r$ 1.212,00 
951 JosE triNdadE da costa filHo 764.687.202-49 r$ 1.212,00 
952 JosE vicENtE da silva fErrEira 663.656.352-49 r$ 1.212,00 
953 JosE vildo rodrigUEs soarEs 469.969.822-00 r$ 1.212,00 
954 JosE Waldir olivEira PErNa 359.004.742-91 r$ 1.212,00 
955 JosE Ytalo alMEida lacErda 034.209.082-88 r$ 1.212,00 
956 JosEaNE Paiva dE JEsUs 766.800.882-91 r$ 1.212,00 
957 JosEaNNE MargalHo rEZENdE 054.263.882-70 r$ 1.212,00 
958 JosElMa NasciMENto dE frEitas 957.883.952-91 r$ 1.212,00 
959 JosElY dos saNtos frEitas 542.373.942-04 r$ 1.212,00 
960 JosENilsoN dos saNtos castro 795.931.272-91 r$ 1.212,00 
961 JosEtE olivEira NErEs 029.022.422-55 r$ 1.212,00 
962 JosiaNE barbosa loPEs 701.072.272-23 r$ 1.212,00 
963 JosiaNE braNdao fErrEira 701.086.802-66 r$ 1.212,00 
964 JosiaNE costa tENorio 011.043.022-09 r$ 1.212,00 
965 JosiaNE dE abrEU soUsa 045.057.312-51 r$ 1.212,00 
966 JosiaNE do aMaral frEitas 030.894.972-20 r$ 1.212,00 
967 JosibEtH Marcos da silva 019.000.812-10 r$ 1.212,00 
968 JosiclEY abrEU dE alMEida 993.820.672-72 r$ 1.212,00 
969 JosiclEY batista lEao 741.813.432-00 r$ 1.212,00 
970 JosiclEY MaciEl loPEs 024.155.272-97 r$ 1.212,00 
971 JosiEl dE soUZa dos saNtos 030.784.322-03 r$ 1.212,00 
972 JosiEl MoUra soUsa 005.493.402-89 r$ 1.212,00 
973 JosiElEM goMEs da silva 948.644.382-34 r$ 1.212,00 
974 JosiElMa barros dE abrEU 016.937.522-63 r$ 1.212,00 
975 JosiElMa rodrigUEs da gaMa MiraNda 040.779.652-50 r$ 1.212,00 
976 JosiEtE rEZENdE dE olivEira 014.670.392-84 r$ 1.212,00 
977 JosiEtE sErra MaciEl 041.078.852-08 r$ 1.212,00 
978 JosilEidE da silva MalaQUias 021.615.472-32 r$ 1.212,00 
979 JosilEY dos saNtos cardoso 042.181.282-60 r$ 1.212,00 
980 JosiMar braZao costa 036.659.972-08 r$ 1.212,00 
981 JosiMara castro da silva 058.796.492-88 r$ 1.212,00 
982 JosiMiEl dUartE dos saNtos 032.074.582-11 r$ 1.212,00 
983 JosiMiro PalHEta da silva 707.138.352-90 r$ 1.212,00 
984 JosiNEi batista lEao 785.573.132-68 r$ 1.212,00 
985 JosiNEia silva da gaMa 469.940.332-87 r$ 1.212,00 
986 JosiNEidE saNtos MacHado 044.091.022-65 r$ 1.212,00 
987 JosiNEtE MaciEl do carMo 027.970.792-48 r$ 1.212,00 
988 JosiNEtE saNtos dE olivEira 042.310.012-27 r$ 1.212,00 
989 JosiNEY PErEira MacHado 017.306.642-96 r$ 1.212,00 
990 Josivaldo silva bastos 891.514.372-87 r$ 1.212,00 
991 JosivaN silva bastos 873.749.002-87 r$ 1.212,00 
992 JoYcilENE rodrigUEs saNtaNa 055.586.772-28 r$ 1.212,00 
993 JoZElio araUJo dE soUZa 007.766.802-26 r$ 1.212,00 
994 JoZiMar saNtaNa do NasciMENto 818.296.042-87 r$ 1.212,00 
995 JUci iErENa goMEs da costa 013.825.162-23 r$ 1.212,00 
996 JUciclEia soUsa gaMa 542.331.192-68 r$ 1.212,00 
997 JUciclEidE dE aNdradE frEitas 832.121.322-72 r$ 1.212,00 
998 JUciclEY MENdEs MagNo 004.574.032-17 r$ 1.212,00 
999 JUcilEia do socorro dE soUsa da gaMa 655.426.142-72 r$ 1.212,00 

1000 JUcilENE baia silva 027.029.102-46 r$ 1.212,00 

1001 JUciMar Paiva dE JEsUs 763.207.742-15 r$ 1.212,00 

1002 JUciNEi dE soUsa MENEZEs 833.955.042-04 r$ 1.212,00 
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1003 JUciNEia goMEs da costa 358.226.862-49 r$ 1.212,00 
1004 JUciNEidE PirEs soarEs 469.947.262-15 r$ 1.212,00 
1005 JUcivaldo foNsEca dE olivEira 642.244.572-53 r$ 1.212,00 
1006 JUcY Maria silva soarEs 000.605.892-21 r$ 1.212,00 
1007 JUditH dE soUsa silva 032.893.302-30 r$ 1.212,00 
1008 JUlia PiMENtEl EvaNgElista 009.146.682-26 r$ 1.212,00 
1009 JUliaNa fUrtado olivEira 553.003.242-72 r$ 1.212,00 
1010 JUliaNa NUNEs alHo 061.801.452-70 r$ 1.212,00 
1011 JUliaNa QUarEsMa dos saNtos 009.526.002-18 r$ 1.212,00 
1012 JUliaNE fUrtado olivEira 034.016.252-09 r$ 1.212,00 
1013 JUliEtE dE soUZa aMaral 012.193.572-86 r$ 1.212,00 
1014 JUlio foNsEca filHo 469.876.732-68 r$ 1.212,00 
1015 JUsciNEidE dUartE da silv 815.278.452-49 r$ 1.212,00 
1016 JUssara do socorro NasciMENto dos saNtos 553.016.812-49 r$ 1.212,00 
1017 JUssara PErEira cardos 063.709.952-40 r$ 1.212,00 
1018 JUZiMar saNtaNa fagUNdEs 035.111.832-27 r$ 1.212,00 
1019 KaMila PErNa baliEiro 081.514.392-38 r$ 1.212,00 
1020 KaMilY PErEira saNtos 073.024.262-52 r$ 1.212,00 
1021 KariNa dUartE MEdEiros 069.722.402-39 r$ 1.212,00 
1022 KariNa saNtaNa laZaME 005.719.372-09 r$ 1.212,00 
1023 KarolaiNE loPEs dos saNtos 052.393.212-05 r$ 1.212,00 
1024 Kassio foNsEca lacErda 023.301.852-27 r$ 1.212,00 
1025 KatHElEN Naiara silva batista 553.015.332-15 r$ 1.212,00 
1026 KatHlEM MENdEs da silva 037.170.332-80 r$ 1.212,00 
1027 KatiaNa dE aNdradE daMascENo 990.565.932-34 r$ 1.212,00 
1028 KatiaNE viEgas Matos 837.968.352-87 r$ 1.212,00 
1029 KatiENE gaNdara dE MElo 019.128.772-52 r$ 1.212,00 
1030 KatrYNNE PEdroso dE soUZa 081.482.062-01 r$ 1.212,00 
1031 KaUaNE PErNa goMEs 041.422.362-45 r$ 1.212,00 
1032 KEila fUrtado rEgo 973.579.952-91 r$ 1.212,00 
1033 KEila Maria dos saNtos soUsa 630.445.522-49 r$ 1.212,00 
1034 KEiZE MoUra fErrEira 021.488.992-01 r$ 1.212,00 
1035 KEllE dUtra dos saNtos 077.763.392-29 r$ 1.212,00 
1036 KEllY cristiNa cHavEs goNcalvEs 009.694.892-26 r$ 1.212,00 
1037 ladia lEao PEdrado 027.043.272-89 r$ 1.212,00 
1038 laiaNE da costa liMa 022.661.242-26 r$ 1.212,00 
1039 lailsoN do carMo silva 004.721.642-52 r$ 1.212,00 
1040 laissE viEira silva 102.176.882-09 r$ 1.212,00 
1041 laNa borgEs dos aNJos 034.439.182-55 r$ 1.212,00 
1042 larissa MartiNs MENdEs 064.680.012-42 r$ 1.212,00 
1043 larYssa tEiXEira dUartE 052.224.262-62 r$ 1.212,00 
1044 lattiff dE aZEvEdo PaiXao 442.355.502-68 r$ 1.212,00 
1045 laUriZEtH batista dE olivEira 459.991.982-91 r$ 1.212,00 
1046 laYNE YoNara da silva PaiXao 017.607.652-28 r$ 1.212,00 
1047 laZaro MarQUEs da silva 025.360.842-21 r$ 1.212,00 
1048 lEagNa braZao costa 968.954.112-91 r$ 1.212,00 
1049 lEaNdro da silva farias 014.730.872-01 r$ 1.212,00 
1050 lEaNdro da silva firMiNo 072.408.662-54 r$ 1.212,00 
1051 lEaNdro olivEira dos saNtos 017.648.582-12 r$ 1.212,00 
1052 lEcY soUsa assUNcao 825.750.962-00 r$ 1.212,00 
1053 lEdiaNE silva saNtos 552.959.322-49 r$ 1.212,00 
1054 lEidiaNE olivEira da cost 037.365.302-69 r$ 1.212,00 
1055 lEila araUJo dE sa 061.906.152-95 r$ 1.212,00 
1056 lEila batista dE abrEU 010.273.622-73 r$ 1.212,00 
1057 lEila do socorro do NasciMENto viEgas 333.700.738-46 r$ 1.212,00 
1058 lEila MErcEs liMa 741.845.712-04 r$ 1.212,00 
1059 lEiliaNE dias MarQUEs 035.421.052-10 r$ 1.212,00 
1060 lEliaNE gUiMaraEs lEitE 035.382.712-67 r$ 1.212,00 
1061 lEliaNE silva dE carvalHo 030.732.512-19 r$ 1.212,00 
1062 lENilda MargalHo rEZENdE 091.857.032-81 r$ 1.212,00 
1063 lENildo dos saNtos PiNto 897.750.662-04 r$ 1.212,00 
1064 lENilsa dos saNtos PiNto 894.250.302-00 r$ 1.212,00 
1065 lENilsoN sarraf da triNdadE 359.049.332-15 r$ 1.212,00 
1066 lENiZE araUJo rodrigUEs 060.297.742-80 r$ 1.212,00 
1067 lEoNaldo dos saNtos araUJo 006.504.682-01 r$ 1.212,00 
1068 lEoNardo MarQUEs da silva 026.174.402-06 r$ 1.212,00 

1069 lEoNi dos aNJos MErcEs 058.166.102-87 r$ 1.212,00 

1070 lEoNicE cardoso das gracas 758.745.632-53 r$ 1.212,00 

1071 lEoNicE saNtaNa fagUNdEs 023.815.482-38 r$ 1.212,00 

1072 lEoNor fErrEira barbalHo 005.283.222-81 r$ 1.212,00 
1073 lEssaNdra da foNsEca fraZao 021.925.672-19 r$ 1.212,00 
1074 lEticia barbosa goNZaga 006.952.572-26 r$ 1.212,00 
1075 lEticia dUartE MoUra 068.945.252-77 r$ 1.212,00 
1076 lEticia MENdEs dE olivEira 067.575.252-32 r$ 1.212,00 
1077 lEticia PEiXoto da PaiXao 061.559.272-43 r$ 1.212,00 
1078 lEticia soUsa assUNÇao 710.173.512-60 r$ 1.212,00 
1079 lEUZa soarEs dE alMEida 004.801.412-58 r$ 1.212,00 
1080 lEUZEli dUartE soUto 884.334.712-87 r$ 1.212,00 
1081 liciNio dE frEitas saNtaNa 818.962.982-49 r$ 1.212,00 
1082 lidiaNE MargalHo rEZENdE 552.910.312-04 r$ 1.212,00 
1083 lidiaNE tavarEs sargEs 887.281.372-72 r$ 1.212,00 
1084 lildirENE MacHado dE MElo 059.351.272-37 r$ 1.212,00 
1085 liNdalva da silva 469.831.712-68 r$ 1.212,00 
1086 liNdalva tavarEs sargEs 350.275.092-00 r$ 1.212,00 
1087 liNdoNalva abrEU da silva 000.471.072-00 r$ 1.212,00 
1088 liordENE silva da coNcEicao 052.544.912-48 r$ 1.212,00 
1089 liordEtE MoUra da silva 702.606.902-01 r$ 1.212,00 
1090 livia assUNcao braZao 070.245.152-52 r$ 1.212,00 
1091 loisE raMos da foNsEca 715.040.282-87 r$ 1.212,00 
1092 lUaNa garcia costa 087.966.512-29 r$ 1.212,00 
1093 lUaNa soarEs dE brito 072.115.662-21 r$ 1.212,00 
1094 lUaNE saNtaNa caEtaNo 053.739.772-84 r$ 1.212,00 
1095 lUcas costa goMEs 072.361.542-02 r$ 1.212,00 
1096 lUcas da silva da silva 076.233.032-52 r$ 1.212,00 
1097 lUcas da silva saNtos 026.381.062-32 r$ 1.212,00 
1098 lUcas MoNtEiro dos Passos 709.553.992-89 r$ 1.212,00 
1099 lUcENildo bENtEs ribEiro 071.319.382-46 r$ 1.212,00 
1100 lUcENira baliEiro dos saNtos 807.754.892-04 r$ 1.212,00 
1101 lUcia MagalHaEs crUZ 793.508.442-49 r$ 1.212,00 
1102 lUciaN raffaEl liMa costa 017.607.942-44 r$ 1.212,00 
1103 lUciaNa olivEira torrEs 079.687.822-60 r$ 1.212,00 
1104 lUciaNE dE liMa PErEira 041.266.472-01 r$ 1.212,00 
1105 lUciaNE dE soUsa soarEs 036.065.352-95 r$ 1.212,00 
1106 lUciaNE fErrEira barbosa 809.468.102-06 r$ 1.212,00 
1107 lUciaNE MoUra soUsa 004.980.612-21 r$ 1.212,00 
1108 lUciclEY costa olivEira 004.543.302-00 r$ 1.212,00 
1109 lUciclEY fErrEira barbosa 995.434.862-04 r$ 1.212,00 
1110 lUciElE MoUra barbosa 045.535.302-60 r$ 1.212,00 
1111 lUciENE braZao baliEiro 001.694.332-50 r$ 1.212,00 
1112 lUciENE lisboa PErEira 004.303.222-24 r$ 1.212,00 
1113 lUciENE Matos fErrEira 019.157.922-07 r$ 1.212,00 
1114 lUciJaNE fErrEira dE soUsa 019.315.022-00 r$ 1.212,00 
1115 lUcilENE barbosa aZEvEdo 933.407.612-72 r$ 1.212,00 
1116 lUcilENE MartiNs da costa 884.092.102-82 r$ 1.212,00 
1117 lUciMar NUNEs MoNtEiro 828.543.352-87 r$ 1.212,00 
1118 lUciNEidE MoUra soUsa 788.966.492-34 r$ 1.212,00 
1119 lUciNEidE Paiva PErNa 808.503.752-15 r$ 1.212,00 
1120 lUciNEUdia baliEiro dos saNtos 010.731.972-12 r$ 1.212,00 
1121 lUciNildo fErrEira barbosa 747.662.362-20 r$ 1.212,00 
1122 lUcirENE lacErda da silva 872.675.192-53 r$ 1.212,00 
1123 lUcivalda araUJo soUsa 007.617.202-35 r$ 1.212,00 
1124 lUcivaldo olivEira viaNa 035.865.002-03 r$ 1.212,00 
1125 lUcivaldo saNcHEs dE carvalHo 774.185.302-34 r$ 1.212,00 
1126 lUcivaNE MacHado dE MElo 058.921.352-09 r$ 1.212,00 
1127 lUcivaNia PaiXao PiNHEiro 064.631.042-99 r$ 1.212,00 
1128 lUdiMila fEliX borgEs 017.691.522-29 r$ 1.212,00 
1129 lUENa Maria da silva saNtaNa 742.429.542-04 r$ 1.212,00 
1130 lUEZE dE olivEira goNZaga 552.908.682-91 r$ 1.212,00 
1131 lUis braZao baliEiro 920.060.862-00 r$ 1.212,00 
1132 lUiZ carlos PaNtoJa dE castro 700.320.712-56 r$ 1.212,00 
1133 lUiZ sErgio lEitE da silva 072.173.152-04 r$ 1.212,00 
1134 lUsiaNY dE aQUiNo MariNHo 888.858.602-49 r$ 1.212,00 
1135 lUZia alvEs dos saNtos 814.581.422-72 r$ 1.212,00 
1136 lUZiaNE goMEs da costa 007.437.002-28 r$ 1.212,00 
1137 lUZirENE araUJo caldEira 807.251.042-87 r$ 1.212,00 

1138 lUZirENE goMEs costa 017.430.572-96 r$ 1.212,00 

1139 lYaNdra barbosa castro 069.936.392-62 r$ 1.212,00 

1140 MaciEtE NErEs dos saNtos 047.787.982-95 r$ 1.212,00 
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1141 MacilEi alMEida soarEs 963.679.032-91 r$ 1.212,00 
1142 MacioNE dE soUZa alvEs 552.922.912-34 r$ 1.212,00 
1143 MacKlaNE alvEs dE soUZa 005.144.362-71 r$ 1.212,00 
1144 MadalENa dE castro sErrao 169.250.252-20 r$ 1.212,00 
1145 MagiNa crUZ da silva 044.419.972-13 r$ 1.212,00 
1146 MagNo braZao da costa 017.209.442-96 r$ 1.212,00 
1147 Maiara brasil da gaMa 052.937.932-50 r$ 1.212,00 
1148 Maiara braZao dos saNtos 701.058.912-74 r$ 1.212,00 
1149 Maiara JUbia lEitE EsQUErdo 050.794.502-66 r$ 1.212,00 
1150 Maiara MENdEs da silva 017.324.722-97 r$ 1.212,00 
1151 MaicoN bENicio EvaNgElista 030.897.952-48 r$ 1.212,00 
1152 Mailta viEira soUto dUartE 015.143.812-90 r$ 1.212,00 
1153 MaiZaEl dos saNtos saNtaNa 552.917.082-04 r$ 1.212,00 
1154 MaNoEl alvEs barbosa 365.849.082-91 r$ 1.212,00 
1155 MaNoEl bENEdito borgEs lacErda 358.250.142-68 r$ 1.212,00 
1156 MaNoEl da gracas bElMiro da coNcEicao 002.919.732-56 r$ 1.212,00 
1157 MaNoEl dE JEsUs loUZada da silva 005.006.122-42 r$ 1.212,00 
1158 MaNoEl dE NaZarÉ soUsa do carMo 701.350.702-44 r$ 1.212,00 
1159 MaNoEl do carMo da silva PiMENta 846.514.902-04 r$ 1.212,00 
1160 MaNoEl dUtra corrEa 132.837.822-53 r$ 1.212,00 
1161 MaNoEl fErrEira batista 072.251.642-87 r$ 1.212,00 
1162 MaNoEl figUErEdo da silva 831.318.762-04 r$ 1.212,00 
1163 MaNoEl foNsEca dos saNtos 020.135.882-40 r$ 1.212,00 
1164 MaNoEl fraNcisco abrEU NEto 358.567.002-44 r$ 1.212,00 
1165 MaNoEl fraNcisco dos saNtos abrEU 000.694.102-83 r$ 1.212,00 
1166 MaNoEl fraNcisco NUNEs PaiXÃo 523.038.372-00 r$ 1.212,00 
1167 MaNoEl MacEdo do carMo 325.191.172-49 r$ 1.212,00 
1168 MaNoEl Maria aragao dE soUsa 195.265.202-20 r$ 1.212,00 
1169 MaNoEl Maria MENdEs PErEira 949.359.712-15 r$ 1.212,00 
1170 MaNoEl MorEira dE soUsa 023.191.442-34 r$ 1.212,00 
1171 MaNoEl PacHEco dE alMEida 459.990.072-91 r$ 1.212,00 
1172 MaNoEl PErNa dE olvEira 004.495.782-32 r$ 1.212,00 
1173 MaNoEl raiMUNdo batista dos Passos 169.221.152-87 r$ 1.212,00 
1174 MaNoEl raiMUNdo da silva barbosa 990.798.282-20 r$ 1.212,00 
1175 MaNoEl raiMUNdo Paiva dE dEUs 914.480.502-00 r$ 1.212,00 
1176 MaNoEl rocK batista JUNior 058.526.422-82 r$ 1.212,00 
1177 MaNoEl saNtaNa fagUNdEs 015.821.522-25 r$ 1.212,00 
1178 MaNoEl triNdadE da costa filHo 000.104.322-64 r$ 1.212,00 
1179 MaNUEl agUiar dos saNtos 808.243.902-53 r$ 1.212,00 
1180 MaNUEl raiMUNdo batista dE olivEira 235.105.442-34 r$ 1.212,00 
1181 MaNUEla da silva aMaral 073.898.882-02 r$ 1.212,00 
1182 Mara do NasciMENto rodrigUEs 030.552.342-27 r$ 1.212,00 
1183 MarcEla soarEs cardoso 831.092.502-68 r$ 1.212,00 
1184 MarcEliNo MarQUEs dos saNtos 168.048.642-04 r$ 1.212,00 
1185 MarcElo soUsa batista 051.782.282-27 r$ 1.212,00 
1186 Marcia alMEida dE soUZa 035.562.062-69 r$ 1.212,00 
1187 Marcia braga colarEs 882.250.972-20 r$ 1.212,00 
1188 Marcia fErrEira laZaME 019.568.002-20 r$ 1.212,00 
1189 Marcia HElENa saNtos goNZaga 011.447.162-25 r$ 1.212,00 
1190 Marcia Maria Macario NUNEs 022.710.652-08 r$ 1.212,00 
1191 MarciclEia triNdadE PErEira 002.711.892-40 r$ 1.212,00 
1192 MarciclEY soUto da costa 073.669.262-21 r$ 1.212,00 
1193 MarcilENE bEZErra MarQUEs 011.771.972-27 r$ 1.212,00 
1194 MarcilENE da silva MoraEs 028.421.752-20 r$ 1.212,00 
1195 MarcilENE liMa dE olivEira 007.955.322-29 r$ 1.212,00 
1196 Marcio goMEs da PaiXao 002.033.012-00 r$ 1.212,00 
1197 MarcioNE PErEira soarEs 037.982.212-19 r$ 1.212,00 
1198 MarcivaNia soNtos goNZaga 011.447.172-05 r$ 1.212,00 
1199 Marcos aNtoNio baia loPEs 004.861.782-26 r$ 1.212,00 
1200 Marcos dioNE silva dos saNtos 714.767.842-72 r$ 1.212,00 
1201 Marcos goMEs EvaNgElista 843.511.602-68 r$ 1.212,00 
1202 Marcos silva dE alMEida 325.301.372-34 r$ 1.212,00 
1203 Marcos viNicios barbosa NogUEira 054.134.032-83 r$ 1.212,00 
1204 Margarida dE JEsUs da silva tElEs 604.864.732-87 r$ 1.212,00 
1205 Margarida MaUricia dE soUZa corrEa 033.103.932-08 r$ 1.212,00 
1206 Maria albErtiNa alMEida da triNdadE 804.421.962-53 r$ 1.212,00 

1207 Maria albErtiNa ridrigUEs aragao 000.043.452-31 r$ 1.212,00 

1208 Maria aldiclEia PErEira fErrEira 045.350.032-38 r$ 1.212,00 

1209 Maria alENilcE fErrEira rodrigUEs 023.269.382-08 r$ 1.212,00 

1210 Maria alicE foNsEca dos saNtos 011.771.982-07 r$ 1.212,00 
1211 Maria alvEs PaNtoJa 469.931.182-20 r$ 1.212,00 
1212 Maria aNa dos saNtos Passos 998.358.782-34 r$ 1.212,00 
1213 Maria aNEsia Paiva 110.498.202-15 r$ 1.212,00 
1214 Maria aNtoNia castro dos saNtos 869.251.722-49 r$ 1.212,00 
1215 Maria aNtoNia goMEs olivEira 009.214.692-92 r$ 1.212,00 
1216 Maria aNtoNia graca dos rEis 960.096.242-15 r$ 1.212,00 
1217 Maria aParEcida viEira dE aNdradE 001.256.612-82 r$ 1.212,00 
1218 Maria ariaNE lacErda dos saNtos 874.859.232-34 r$ 1.212,00 
1219 Maria assUNcao MoraEs 072.935.442-35 r$ 1.212,00 
1220 Maria bElMira tiago dE soUZa 951.227.022-68 r$ 1.212,00 
1221 Maria bENEdita abrEU da silva 295.689.512-53 r$ 1.212,00 
1222 Maria bENEdita alvEs dE olivEira 000.314.952-81 r$ 1.212,00 
1223 Maria bENEdita bENUliEs PErEira 520.981.412-20 r$ 1.212,00 
1224 Maria bENEdita dias MarQUEs 012.282.712-08 r$ 1.212,00 
1225 Maria bENEdita MorEira MalaQUias 414.615.922-91 r$ 1.212,00 
1226 Maria bENEdita rodrigUEs PortUgal 016.109.072-99 r$ 1.212,00 
1227 Maria bENEdita soarEs caldEira 058.812.632-27 r$ 1.212,00 
1228 Maria bENEdita sodrE dE soUsa 806.289.402-97 r$ 1.212,00 
1229 Maria castro dos saNtos 178.549.622-00 r$ 1.212,00 
1230 Maria cElia PiNHEiro 824.824.112-20 r$ 1.212,00 
1231 Maria cEliNa braZao dE abrEU 715.766.652-91 r$ 1.212,00 
1232 Maria claUdia loPEs dUartE 813.637.372-87 r$ 1.212,00 
1233 Maria clEia baliEiro dos saNtos 325.299.702-97 r$ 1.212,00 
1234 Maria clEidiaNE cordEiro olivEira cHavEs 701.065.702-50 r$ 1.212,00 
1235 Maria clEoNEtE dE JEsUs lacErda 798.740.882-49 r$ 1.212,00 
1236 Maria coNcEicao da PaiXao cordEiro 869.237.812-72 r$ 1.212,00 
1237 Maria crEUsa saNtos da silva 605.516.072-20 r$ 1.212,00 
1238 Maria crEUZa dE olivEira EvaNgElista 829.840.932-91 r$ 1.212,00 
1239 Maria crEUZa dE soUsa goMEs 021.986.682-11 r$ 1.212,00 
1240 Maria crEUZa dos saNtos castElo 325.312.062-72 r$ 1.212,00 
1241 Maria crislaNdia dos saNtos NErEs 047.291.852-42 r$ 1.212,00 
1242 Maria da coNcEicao abrEU da PaiXao 972.206.472-04 r$ 1.212,00 
1243 Maria da coNcEiÇÃo gaMa brasil 010.760.052-84 r$ 1.212,00 
1244 Maria da coNcEicao MUNiZ da silva 801.368.342-72 r$ 1.212,00 
1245 Maria da coNcEicao saNtos da foNsEca 559.433.222-72 r$ 1.212,00 
1246 Maria da costa baliEiro 109.893.152-15 r$ 1.212,00 
1247 Maria darcY dos saNtos dUartE 998.949.552-15 r$ 1.212,00 
1248 Maria das dorEs dUartE fErrEira 015.562.302-81 r$ 1.212,00 
1249 Maria das gracas barbosa da silva 015.242.152-10 r$ 1.212,00 
1250 Maria das gracas da silva soUsa 528.659.242-20 r$ 1.212,00 
1251 Maria das gracas dias PErEira 008.627.932-70 r$ 1.212,00 
1252 Maria das graÇas dos saNtos 060.567.812-08 r$ 1.212,00 
1253 Maria das gracas olivEira EvaNgElista 365.889.542-04 r$ 1.212,00 
1254 Maria dE fatiMa alvEs dUartE 860.953.582-72 r$ 1.212,00 
1255 Maria dE fatiMa caldEira braZao 829.852.002-53 r$ 1.212,00 
1256 Maria dE fatiMa castro dos saNtos 007.113.782-31 r$ 1.212,00 
1257 Maria dE fatiMa da silva E silva 325.328.652-53 r$ 1.212,00 
1258 Maria dE fatiMa dos saNtos soarEs 853.356.652-20 r$ 1.212,00 
1259 Maria dE fatiMa fErrEira dE aNdradE 898.881.112-72 r$ 1.212,00 
1260 Maria dE fatiMa lEao da silva 325.325.042-34 r$ 1.212,00 
1261 Maria dE JEsUs castro dE aNdradE 052.374.202-90 r$ 1.212,00 
1262 Maria dE JEsUs lobo fErrEira 019.227.052-41 r$ 1.212,00 
1263 Maria dE JEsUs loUZada da silva 843.023.212-53 r$ 1.212,00 
1264 Maria dE loUrdEs MaciEl tavarEs 016.138.012-38 r$ 1.212,00 
1265 Maria dE loUrdEs silva siQUEira 678.282.132-04 r$ 1.212,00 
1266 Maria dE NaZarE alvEs dE assUNcao 325.310.442-72 r$ 1.212,00 
1267 Maria dE NaZarE corrEa NUNEs 841.234.602-59 r$ 1.212,00 
1268 Maria dE NaZarE da silva 358.975.892-91 r$ 1.212,00 
1269 Maria dE NaZarE dos saNtos crUZ 658.657.152-91 r$ 1.212,00 
1270 Maria dE NaZarE dos saNtos soarEs 700.121.562-72 r$ 1.212,00 
1271 Maria dE NaZarE fErrEira tEiXEira 999.326.952-20 r$ 1.212,00 
1272 Maria dE NaZarE foNsEca dE olivEira 909.953.842-15 r$ 1.212,00 
1273 Maria dE NaZarE fraNca alvEs 519.212.602-97 r$ 1.212,00 
1274 Maria dE NaZarE MUNiZ da silva 740.059.282-34 r$ 1.212,00 
1275 Maria dE NaZarE NasciMENto PEssoa 553.738.522-87 r$ 1.212,00 

1276 Maria dE NaZarE PErNa dE castro 018.548.252-08 r$ 1.212,00 

1277 Maria dE soUsa 741.427.802-63 r$ 1.212,00 

1278 Maria dEstErro braZao dE assUNcao 072.158.782-87 r$ 1.212,00 



diário oficial Nº 35.086   51Terça-feira, 23 DE AGOSTO DE 2022

1279 Maria dEUsdEtE MartiNs PEdrado 822.570.432-00 r$ 1.212,00 
1280 Maria dEUZa saNtos da costa da costa 660.271.442-20 r$ 1.212,00 
1281 Maria dilZa fErrEira da costa 324.986.832-91 r$ 1.212,00 
1282 Maria do carMo alvEs dUartE 806.754.922-20 r$ 1.212,00 
1283 Maria do carMo dos saNtos NErEs 897.431.992-68 r$ 1.212,00 
1284 Maria do carMo MEdEiros dos saNtos 825.750.702-44 r$ 1.212,00 
1285 Maria do carMo saNtos dE soUsa 563.652.922-87 r$ 1.212,00 
1286 Maria do livraMENto gaMa da silva 889.173.552-34 r$ 1.212,00 
1287 Maria do socorro barbosa aZEvEdo 835.340.672-15 r$ 1.212,00 
1288 Maria do socorro da silva figUEira 914.960.982-34 r$ 1.212,00 
1289 Maria do socorro da silva Matos 872.039.012-20 r$ 1.212,00 
1290 Maria do socorro dE MEdEiros barrEto 889.080.032-15 r$ 1.212,00 
1291 Maria do socorro dos saNtos silva 029.706.572-60 r$ 1.212,00 
1292 Maria do socorro PaiXao aZEvEdo 736.213.742-72 r$ 1.212,00 
1293 Maria do socorro PiNHEiro braZao 708.534.282-04 r$ 1.212,00 
1294 Maria do socorro ribEiro dE soUsa 636.103.102-00 r$ 1.212,00 
1295 Maria do socorro saNtos soarEs 784.269.872-49 r$ 1.212,00 
1296 Maria do socorro silva soUZa 017.488.052-90 r$ 1.212,00 
1297 Maria do socorro soarEs dE soUsa 908.718.392-53 r$ 1.212,00 
1298 Maria do socorro tEllEs coNcEicao 561.143.382-00 r$ 1.212,00 
1299 Maria do socorro viaNa PastaNa 863.899.982-87 r$ 1.212,00 
1300 Maria do socorro vilENa dos saNtos 018.482.364-17 r$ 1.212,00 
1301 Maria dolorEs saNtos dos saNtos 059.809.722-85 r$ 1.212,00 
1302 Maria doralicE fErrEira rodrigUEs 702.833.382-53 r$ 1.212,00 
1303 Maria dUartE da silva 470.083.502-87 r$ 1.212,00 
1304 Maria dUciNEi corrEa 812.086.502-20 r$ 1.212,00 
1305 Maria EdUarda araUJo barroso 022.637.392-46 r$ 1.212,00 
1306 Maria EdUarda viEira dE olivEira 046.039.532-75 r$ 1.212,00 
1307 Maria EliaNE soUZa araUJo 638.486.782-68 r$ 1.212,00 
1308 Maria EliNEidE sabiNo 002.728.422-06 r$ 1.212,00 
1309 Maria Elisia MENdEs dE abrEU 781.929.602-00 r$ 1.212,00 
1310 Maria EliZabEtH MUNiZ liMa 521.827.462-34 r$ 1.212,00 
1311 Maria EliZaNgEla soarEs da silva 949.492.042-20 r$ 1.212,00 
1312 Maria EroNdiNa lEitE da silva 587.116.512-53 r$ 1.212,00 
1313 Maria EstElita PiNHEiro dos saNtos 014.524.832-13 r$ 1.212,00 
1314 Maria EstEr carvalHo dE JEsUs 573.786.732-34 r$ 1.212,00 
1315 Maria EstEr dE JEsUs rodrigUEs 822.571.242-00 r$ 1.212,00 
1316 Maria fErrEira da silva 697.885.962-15 r$ 1.212,00 
1317 Maria fErrEira dE olivEira 668.838.142-72 r$ 1.212,00 
1318 Maria fraNcisca brasil fEliX 736.588.712-53 r$ 1.212,00 
1319 Maria fraNcisca da silva soUZa 011.198.042-99 r$ 1.212,00 
1320 Maria fraNcisca silva das MErcEs 365.889.702-34 r$ 1.212,00 
1321 Maria fraNcisca silva dos saNtos 671.563.632-04 r$ 1.212,00 
1322 Maria gorEtE raMos foNsEca 206.201.522-49 r$ 1.212,00 
1323 Maria gorEtH MarQUEs dE araUJo 967.153.592-53 r$ 1.212,00 
1324 Maria HElENa MErcEs PEdrada 999.326.282-04 r$ 1.212,00 
1325 Maria HElENa NUNEs lacErda 542.153.232-15 r$ 1.212,00 
1326 Maria HElENa PalHEta viaNa 645.561.742-87 r$ 1.212,00 
1327 Maria iNEtE dE JEsUs lacErda 951.405.142-49 r$ 1.212,00 
1328 Maria iracY braZao dos saNtos 000.025.272-78 r$ 1.212,00 
1329 Maria iracY dE JEsUs rodrigUEs 072.233.662-49 r$ 1.212,00 
1330 Maria iracY MoUra costa 807.007.482-53 r$ 1.212,00 
1331 Maria isabEl da PiEdadE soUto 869.058.132-49 r$ 1.212,00 
1332 Maria iva braZao 072.158.352-00 r$ 1.212,00 
1333 Maria ivaNEidE baliEiro araUJo 760.332.952-34 r$ 1.212,00 
1334 Maria ivaNEtE sarraff dos saNtos 295.695.322-20 r$ 1.212,00 
1335 Maria ivaNir fErrEira lacErda 794.599.192-00 r$ 1.212,00 
1336 Maria ivoNE dos saNtos dUartE 014.246.642-50 r$ 1.212,00 
1337 Maria iZabEl barbosa dE aZEvEdo 758.125.842-49 r$ 1.212,00 
1338 Maria JEsUs brito araUJo 522.984.002-10 r$ 1.212,00 
1339 Maria JoaNa QUarEsMa dos saNtos 022.486.692-32 r$ 1.212,00 
1340 Maria JoaQUiNa gaMa dE abrEU 991.218.322-34 r$ 1.212,00 
1341 Maria JoEdiNa bElMira PEdrada 912.688.182-91 r$ 1.212,00 
1342 Maria JoNiElMa viEira dE olivEira 767.203.732-34 r$ 1.212,00 
1343 Maria JosE abrEU dE alMEida 939.221.242-91 r$ 1.212,00 
1344 Maria JosE braZao baliEiro 774.520.972-20 r$ 1.212,00 
1345 Maria JosE braZao costa 019.189.642-03 r$ 1.212,00 

1346 Maria JosE costa araUJo filHa 536.573.732-68 r$ 1.212,00 

1347 Maria JosE da silva silva 754.703.222-20 r$ 1.212,00 

1348 Maria JosE dE abrEU sErra 648.222.732-53 r$ 1.212,00 
1349 Maria JosE dE olivEira costa 168.096.022-91 r$ 1.212,00 
1350 Maria JosE olivEira dos saNtos 897.052.382-00 r$ 1.212,00 
1351 Maria JosEliNa costa da silva 050.878.872-28 r$ 1.212,00 
1352 Maria JosiaNE MacHado rodrigUEs 849.146.882-04 r$ 1.212,00 
1353 Maria JUrcia dE soUsa PErEira 904.498.512-49 r$ 1.212,00 
1354 Maria lENi bastos dE batista 772.820.352-53 r$ 1.212,00 
1355 Maria lENilda rodrigUEs NoNato 965.915.362-72 r$ 1.212,00 
1356 Maria lEUNicE soUsa dE abrEU 869.235.282-91 r$ 1.212,00 
1357 Maria lidia dE liMa MEdEiros 168.052.322-87 r$ 1.212,00 
1358 Maria lUcia alvEs do NasciMENto 469.941.062-68 r$ 1.212,00 
1359 Maria lUcia dos saNtos 335.956.662-91 r$ 1.212,00 
1360 Maria lUcia vilENa dos saNtos 985.812.952-15 r$ 1.212,00 
1361 Maria lUciaNa dE dEUs olivEira 626.089.832-00 r$ 1.212,00 
1362 Maria lUcila fEliX da silva 000.235.292-37 r$ 1.212,00 
1363 Maria lUcila MENdEs dE liMa 794.103.322-49 r$ 1.212,00 
1364 Maria lUcilENE dE dEUs lEÃo 584.825.122-34 r$ 1.212,00 
1365 Maria lUciNda PaiXÃo MoraEs 006.194.522-69 r$ 1.212,00 
1366 Maria lUciNEidE goMEs dos saNtos 899.829.752-34 r$ 1.212,00 
1367 Maria lUiZa caldEira braZao 010.247.692-67 r$ 1.212,00 
1368 Maria lUiZa MorEira dE soUZa 776.765.802-34 r$ 1.212,00 
1369 Maria lUiZa saNtos goNZaga 017.607.412-05 r$ 1.212,00 
1370 Maria MadalENa PErEira fErrEira 073.299.322-99 r$ 1.212,00 
1371 Maria MadalENa soUZa foNsEca 021.188.162-78 r$ 1.212,00 
1372 Maria MartiNs MEdEiros 992.539.172-53 r$ 1.212,00 
1373 Maria MaUrila das gracas gaMa 013.641.332-37 r$ 1.212,00 
1374 Maria NEidE dos saNtos NogUEira 358.523.052-00 r$ 1.212,00 
1375 Maria Nilda da silva figUEira 032.488.862-77 r$ 1.212,00 
1376 Maria NilZoMar dUltra aNdradE 017.441.412-90 r$ 1.212,00 
1377 Maria odilaNE fErrEira batista 039.666.942-55 r$ 1.212,00 
1378 Maria otENEZ bENtEs MENEZEs 581.687.022-04 r$ 1.212,00 
1379 Maria PacHEco dE alMEida 726.242.132-87 r$ 1.212,00 
1380 Maria PaUla dos saNtos gUErra 826.780.572-91 r$ 1.212,00 
1381 Maria PEdrado dE abrEU 729.503.902-34 r$ 1.212,00 
1382 Maria raiMUNda barbosa MEdEiros 913.427.832-04 r$ 1.212,00 
1383 Maria raiMUNda bElMira PEdrada 785.064.252-04 r$ 1.212,00 
1384 Maria raiMUNda da silva EvaNgElista 726.989.342-04 r$ 1.212,00 
1385 Maria raiMUNda dE frEitas cardoso 024.703.292-13 r$ 1.212,00 
1386 Maria raiMUNda dE soUsa MargalHo 798.726.462-87 r$ 1.212,00 
1387 Maria raiMUNda dias dE NaZarÉ 922.462.572-04 r$ 1.212,00 
1388 Maria raiMUNda dos saNtos 168.050.892-04 r$ 1.212,00 
1389 Maria raiMUNda MarQUEs PiNto 906.188.822-00 r$ 1.212,00 
1390 Maria raiMUNda MartiNs 751.843.462-87 r$ 1.212,00 
1391 Maria raiMUNda NasciMENto MaciEl 771.093.762-49 r$ 1.212,00 
1392 Maria raiMUNda NEvEs da silva 742.017.602-78 r$ 1.212,00 
1393 Maria raiMUNda saNtos braZao 780.357.162-04 r$ 1.212,00 
1394 Maria raiMUNda viEgas da triNdadE 806.525.302-49 r$ 1.212,00 
1395 Maria raMos goNZaga 895.132.582-20 r$ 1.212,00 
1396 Maria rEgiaNE castro dos saNtos 910.151.972-72 r$ 1.212,00 
1397 Maria rEgiNa alvEs assUNcao 889.656.192-20 r$ 1.212,00 
1398 Maria rEgiNa dUartE barbosa 823.441.242-68 r$ 1.212,00 
1399 Maria rEgiNa gaMa bEZErra 690.826.002-00 r$ 1.212,00 
1400 Maria rodrigUEs dE alMEida 358.799.202-91 r$ 1.212,00 
1401 Maria rodrigUEs goMEs 996.706.742-04 r$ 1.212,00 
1402 Maria rosElY brasil fEliX 913.860.392-68 r$ 1.212,00 
1403 Maria rosiNEidE da silva PaiXao 929.976.002-00 r$ 1.212,00 
1404 Maria rUtE goMEs dE abrEU 829.297.502-00 r$ 1.212,00 
1405 Maria rUtH dos saNtos cordEiro MatHias 922.363.912-34 r$ 1.212,00 
1406 Maria saNdra goNcalvEs dos rEis 804.966.522-49 r$ 1.212,00 
1407 Maria sEbastiaNa da silva dos saNtos 779.645.352-34 r$ 1.212,00 
1408 Maria sElMa MENdEs fErrEira 804.967.092-91 r$ 1.212,00 
1409 Maria siMoNE da silva MENdoNca 919.228.442-68 r$ 1.212,00 
1410 Maria sirEs triNdadE dE JEsUs 358.858.312-20 r$ 1.212,00 
1411 Maria sUEli MoNtEiro dos Passos 584.828.222-68 r$ 1.212,00 
1412 Maria tEiXEira dE aZEvEdo 582.730.342-91 r$ 1.212,00 
1413 Maria valdEliNa NogUEira da silva 358.217.872-20 r$ 1.212,00 
1414 Maria vEra lÚcia aMoriM dE soUZa 867.315.302-63 r$ 1.212,00 

1415 Maria vErgiNa da silva loPEs 668.855.152-72 r$ 1.212,00 

1416 Maria Zilda fErrEira dos saNtos 866.301.562-34 r$ 1.212,00 
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1417 MariaNE rodrigUEs braNdao 069.324.342-29 r$ 1.212,00 
1418 MariaNE saNtos dE olivEira 019.546.452-44 r$ 1.212,00 
1419 MariaNE soarEs saNtaNa 062.517.792-41 r$ 1.212,00 
1420 MaricElE MorEira da silva 731.628.762-49 r$ 1.212,00 
1421 MariclEia alvEs da silva 856.200.332-87 r$ 1.212,00 
1422 MariclEia PaiXao aZEvEdo 741.331.522-04 r$ 1.212,00 
1423 MariElMa dE soUZa MacHado 047.037.322-97 r$ 1.212,00 
1424 MariElsoN aNdradE da gaMa 010.851.432-36 r$ 1.212,00 
1425 MariElsoN MENdEs dE brito 469.938.432-34 r$ 1.212,00 
1426 MariElsoN soUZa fErrEira 542.341.662-00 r$ 1.212,00 
1427 MarilEia dos saNtos da silva 060.765.162-83 r$ 1.212,00 
1428 MarilENa dUtra dos saNtos 651.338.032-49 r$ 1.212,00 
1429 MarilENE da lUZ dos saNtos 038.221.362-98 r$ 1.212,00 
1430 MarilENE dias dE NaZarE 012.656.302-08 r$ 1.212,00 
1431 MarilENE do carMo saNtos 759.402.212-20 r$ 1.212,00 
1432 MarilENE saNtos goNZaga 469.839.962-91 r$ 1.212,00 
1433 MarilENE silva dos saNtos 894.464.882-49 r$ 1.212,00 
1434 MarilENE soarEs barbosa 038.444.692-22 r$ 1.212,00 
1435 MarilEtE silva dos saNtos 009.668.162-42 r$ 1.212,00 
1436 MarilEUZa da silva alvEs 069.531.712-19 r$ 1.212,00 
1437 MarilEUZa dos saNtos soarEs 995.216.872-15 r$ 1.212,00 
1438 MarilUcE dUtra dos saNtos soarEs 764.922.572-00 r$ 1.212,00 
1439 MariMar rabElo dE soUZa 034.507.982-51 r$ 1.212,00 
1440 MariNa olivEira silva 681.403.042-04 r$ 1.212,00 
1441 MariNalda barroso PErNa 854.780.912-00 r$ 1.212,00 
1442 MariNaldo alvEs dE olivEira 743.543.022-68 r$ 1.212,00 
1443 MariNaldo dos saNtos soarEs 807.255.702-53 r$ 1.212,00 
1444 MariNalva aZEvEdo dE soUsa 521.442.592-91 r$ 1.212,00 
1445 MariNEtE barbosa MacHado 000.457.602-09 r$ 1.212,00 
1446 MariNEtE da silva gUErra 168.041.632-49 r$ 1.212,00 
1447 MariNEtE MiraNda dos saNtos 019.998.042-01 r$ 1.212,00 
1448 MariNEtH soUsa soarEs 004.496.392-07 r$ 1.212,00 
1449 MariNilda dUtra dos saNtos 522.969.202-25 r$ 1.212,00 
1450 Mario bENaYoN bEZErra 285.677.902-63 r$ 1.212,00 
1451 Mario JUNior barbosa NogUEira 021.526.542-42 r$ 1.212,00 
1452 MarioNildo loPEs dUartE 750.811.482-53 r$ 1.212,00 
1453 MarioNilsoN loPEs dUartE 011.283.862-67 r$ 1.212,00 
1454 Marisa da silva goMEs 998.156.132-00 r$ 1.212,00 
1455 Marivalda goMEs da cUNHa 026.381.312-61 r$ 1.212,00 
1456 Marivalda PErNa barroZ0 807.269.252-68 r$ 1.212,00 
1457 Marivaldo fUrtado dE aZEvEdo 625.452.212-87 r$ 1.212,00 
1458 Marivaldo rodrigUEs gaMa 359.046.152-72 r$ 1.212,00 
1459 MarivaNE barros dE alMEida 016.654.822-73 r$ 1.212,00 
1460 MariZa araUJo gUiMarÃEs 944.342.712-53 r$ 1.212,00 
1461 MariZa MorEira dE soUZa 018.530.572-58 r$ 1.212,00 
1462 MariZa saNtos goNZaga 469.840.202-63 r$ 1.212,00 
1463 MariZEtE sErra dUtra 015.646.912-09 r$ 1.212,00 
1464 MarlENE corrEa NogUEira 002.731.642-44 r$ 1.212,00 
1465 MarlENE dias brito 869.250.402-53 r$ 1.212,00 
1466 MarliaNE baliEiro ciriNo 026.325.742-85 r$ 1.212,00 
1467 MarlicE dos saNtos goNZaga 522.969.462-91 r$ 1.212,00 
1468 MarlisoN alMEida soarEs 052.193.592-07 r$ 1.212,00 
1469 MarlissoN aZWEvEdo dE soUsa 047.732.572-61 r$ 1.212,00 
1470 MarlUcE soarEs MEdEiros 065.837.152-52 r$ 1.212,00 
1471 MarlUcY fErrEira soarEs 023.955.492-23 r$ 1.212,00 
1472 Marta do carMo da silva 542.153.312-34 r$ 1.212,00 
1473 MatEUs dE soUsa das MErcEs 705.496.682-17 r$ 1.212,00 
1474 MatEUs soarEs MacEdo 055.489.302-90 r$ 1.212,00 
1475 MatHEUs MENdEs rEZENdE 089.902.912-40 r$ 1.212,00 
1476 MaUrEa PaiXao dE aZEvEdo 733.264.962-49 r$ 1.212,00 
1477 MaUricio sErra fErrEira 055.125.532-32 r$ 1.212,00 
1478 MaXiolENa bENEdita costa dE soUsa 881.076.472-20 r$ 1.212,00 
1479 MaXlEN fErrEira dE soUsa 028.314.542-04 r$ 1.212,00 
1480 MaXlEY da silva goMEs 010.839.852-80 r$ 1.212,00 
1481 MEriaN borgEs dE olivEira 874.859.312-53 r$ 1.212,00 
1482 MEssias aMaral soarEs 235.099.612-34 r$ 1.212,00 

1483 MEssias MElo da silva 682.560.432-53 r$ 1.212,00 

1484 MEYriaNE alMEida dE soUZa 041.990.282-18 r$ 1.212,00 

1485 MicHEllY dos saNtos fErrEira 938.933.102-15 r$ 1.212,00 

1486 MicHElY dos saNtos castro 058.421.162-78 r$ 1.212,00 
1487 MigUEl corrEa soarEs 000.340.462-59 r$ 1.212,00 
1488 MigUEl fErrEira da silva 701.034.662-31 r$ 1.212,00 
1489 MigUEl lUiZ saNtos do NasciMENto 646.613.852-68 r$ 1.212,00 
1490 MilENa liMa dE castro 073.598.002-00 r$ 1.212,00 
1491 MilENa MENdEs dE araUJo 031.713.402-75 r$ 1.212,00 
1492 MilENa ribEiro da silva 048.996.852-03 r$ 1.212,00 
1493 MilENE vilENa dos saNtos 008.211.542-73 r$ 1.212,00 
1494 MiliaNE dE abrEU PaiXao 017.079.582-97 r$ 1.212,00 
1495 MilsoN viaNa PEdrado 793.674.372-34 r$ 1.212,00 
1496 MiltoN dE soUsa araUJo 354.913.612-91 r$ 1.212,00 
1497 MiltoN goMEs dos saNtos 358.663.902-30 r$ 1.212,00 
1498 MiltoN goMEs dos saNtos 365.883.932-53 r$ 1.212,00 
1499 MiltoN MartiNs dos saNtos 521.865.042-00 r$ 1.212,00 
1500 MiNgUEl ProcoPio raMos dos saNtos 861.385.612-87 r$ 1.212,00 
1501 MiriaM fErrEira dE soUsa 030.691.342-97 r$ 1.212,00 
1502 MiriaN carla fErrEira da silva 027.937.202-75 r$ 1.212,00 
1503 MiriaN goNcalvEs batista 000.025.302-28 r$ 1.212,00 
1504 MiriaN MaciEl da silva 943.485.612-49 r$ 1.212,00 
1505 MissilENE da silva alvarENga 681.424.632-53 r$ 1.212,00 
1506 Moabio sarraff bEsErra 792.441.652-87 r$ 1.212,00 
1507 MoisEs barbosa da coNcEicao 703.399.292-00 r$ 1.212,00 
1508 MoisEs PaiXao dos Passos 008.269.692-67 r$ 1.212,00 
1509 MoisEs rodrigUEs PaiXao 052.417.222-62 r$ 1.212,00 
1510 MoNica coElHo sENa 845.075.602-25 r$ 1.212,00 
1511 MoNica rUaNY MiraNda costa 062.202.842-16 r$ 1.212,00 
1512 MoNiQUE rafaEla costa castElo 061.759.032-00 r$ 1.212,00 
1513 MoNoEl raMos da crUZ 617.746.692-34 r$ 1.212,00 
1514 MUriZElio dos saNtos viEgas 746.421.622-91 r$ 1.212,00 
1515 Nadia dE JEsUs goEs sENa 907.389.262-72 r$ 1.212,00 
1516 NaElY goEs dE sENa 006.952.942-61 r$ 1.212,00 
1517 Naiara silva dos saNtos 075.444.012-51 r$ 1.212,00 
1518 NaidE abrEU sErra 701.058.562-82 r$ 1.212,00 
1519 NaldiaNE coElHo dE olivEira 000.202.042-48 r$ 1.212,00 
1520 NaoMi dos saNtos braga 060.738.222-86 r$ 1.212,00 
1521 Natalia coElHo sENa 015.445.342-05 r$ 1.212,00 
1522 NataliNa fErrEira gaMa 011.045.722-65 r$ 1.212,00 
1523 NataNaEl bENtEs PiNHEiro 070.136.692-37 r$ 1.212,00 
1524 NatHalY PiNHEiro sErrao 052.943.832-17 r$ 1.212,00 
1525 NaYara gUErrEiro sErrao 096.879.542-05 r$ 1.212,00 
1526 NaYara PErNa do aMaral 006.707.732-39 r$ 1.212,00 
1527 NaYara tavarEs sargEs 004.358.872-70 r$ 1.212,00 
1528 NaZarE dos socorro sENa 812.086.692-49 r$ 1.212,00 
1529 NaZarE MoUrÃo da silva 799.626.962-91 r$ 1.212,00 
1530 NaZarENo abrEU da costa 123.793.602-00 r$ 1.212,00 
1531 NaZarENo caMPos gUErrEiro 976.178.302-20 r$ 1.212,00 
1532 NaZildo costa rodrigUEs 358.613.982-91 r$ 1.212,00 
1533 NaZirENE PiNHEiro PaiXao 042.286.762-43 r$ 1.212,00 
1534 NEidE abrEU sErra 701.063.112-39 r$ 1.212,00 
1535 NEidE dE aQUiNo MariNHo 873.158.152-87 r$ 1.212,00 
1536 NEidivaNia silva dos saNtos 039.669.472-18 r$ 1.212,00 
1537 NElciaNE dias MarQUEs 553.000.062-20 r$ 1.212,00 
1538 NElcilENE dias MarQUEs 029.963.862-64 r$ 1.212,00 
1539 NEUra dos saNtos castro 863.726.292-91 r$ 1.212,00 
1540 NEUracY aNJos Prata 957.031.362-53 r$ 1.212,00 
1541 NEUZa dos saNtos castro 169.214.882-68 r$ 1.212,00 
1542 NEUZariNa PErEira MacHado 017.648.602-09 r$ 1.212,00 
1543 NilcElia rocHa dE olivEira 751.862.252-15 r$ 1.212,00 
1544 NilcilENE soUsa dos saNtos 988.642.032-49 r$ 1.212,00 
1545 Nilda dE aQUiNo MariNHo 006.468.802-09 r$ 1.212,00 
1546 NilZEtE rocHa dE olivEira 928.663.442-00 r$ 1.212,00 
1547 NilZiaNE dos saNtos caldEira 016.897.852-09 r$ 1.212,00 
1548 Nivaldo da silva gaMa 052.643.962-99 r$ 1.212,00 
1549 Nivia castro dE soUsa 045.811.542-86 r$ 1.212,00 
1550 NiZabEtE olivEira dos saNtos 775.357.582-15 r$ 1.212,00 
1551 NoEl dE castro silva 749.627.012-15 r$ 1.212,00 

1552 NUbia cEsario PiNto 046.704.492-90 r$ 1.212,00 

1553 NYEllY soarEs MENEZEs 035.488.972-90 r$ 1.212,00 

1554 obadias dos saNtos castro 016.606.042-90 r$ 1.212,00 
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1555 obsoN dE castro soUsa 023.908.142-04 r$ 1.212,00 
1556 odElicE alvEs dE soUsa 035.001.832-47 r$ 1.212,00 
1557 odEMir MErcEs dos aNJos 324.980.632-34 r$ 1.212,00 
1558 odENicE dias PEdroso 993.160.722-04 r$ 1.212,00 
1559 odiclEi JUlio saNtos dE soUZa 518.254.812-53 r$ 1.212,00 
1560 odilENE MElo dE olivEira 957.206.932-20 r$ 1.212,00 
1561 odilENE robErto da silva 021.001.482-22 r$ 1.212,00 
1562 odiNEia dE JEsUs saNtos 733.730.362-91 r$ 1.212,00 
1563 odiNElZa rodrigUEs soarEs 459.990.232-20 r$ 1.212,00 
1564 odival sErrao rodrigUEs 004.829.132-31 r$ 1.212,00 
1565 odriaNY caldEira dE alcaNtara 008.950.392-90 r$ 1.212,00 
1566 ofraZio sacraMENto dos saNtos 072.220.172-91 r$ 1.212,00 
1567 olga sUEli MoraEs alvEs 042.411.282-54 r$ 1.212,00 
1568 olival toMaZ vEiga 240.739.382-15 r$ 1.212,00 
1569 oNai araUJo borgEs 026.333.632-88 r$ 1.212,00 
1570 oNEidE NUNEs dE soUsa 163.142.552-87 r$ 1.212,00 
1571 ordalENa da costa rodrigUEs 648.732.692-53 r$ 1.212,00 
1572 orisMar castro PErNa 007.945.472-06 r$ 1.212,00 
1573 osENi PiNHEiro braZao 805.130.422-53 r$ 1.212,00 
1574 osENildE PiNHEiro braZao 803.581.952-68 r$ 1.212,00 
1575 osvaldo da silva figUEira 014.850.392-66 r$ 1.212,00 
1576 osvaldo fErrEira lacErda 777.137.962-15 r$ 1.212,00 
1577 osvaN sarraff dE soUsa 952.045.632-53 r$ 1.212,00 
1578 otavio dias fidElis 005.944.672-25 r$ 1.212,00 
1579 otilia saNtos gaMa 358.219.732-87 r$ 1.212,00 
1580 oZaNi borgEs laraNgEira Mota 020.222.952-18 r$ 1.212,00 
1581 oZEia da silva saNtaNa 085.930.802-27 r$ 1.212,00 
1582 oZEias crUZ dUartE 029.702.762-08 r$ 1.212,00 
1583 oZENilda alMEida dE soUsa 000.047.372-37 r$ 1.212,00 
1584 oZiaNE dos saNtos goNÇalvEs 013.341.322-59 r$ 1.212,00 
1585 oZiclEi goMEs PacHEco 042.354.762-38 r$ 1.212,00 
1586 oZiclEUMa goMEs PacHEco 048.253.022-70 r$ 1.212,00 
1587 oZiEl castro dE soUZa 358.811.002-04 r$ 1.212,00 
1588 oZiEl da silva saNtaNa 013.119.682-02 r$ 1.212,00 
1589 oZiEl PacHEco corrEa 971.757.902-44 r$ 1.212,00 
1590 oZiEtE goMEs PacHEco 005.839.752-32 r$ 1.212,00 
1591 oZila dos saNtos castro 015.105.032-50 r$ 1.212,00 
1592 oZiNEia alMEida da foNsEca soUZa 358.699.682-91 r$ 1.212,00 
1593 oZiNEidE laraNJEira araUJo 745.559.792-49 r$ 1.212,00 
1594 oZiNEtE goMEs PacHEco 853.002.412-53 r$ 1.212,00 
1595 PaMEla goMEs viEgas 056.209.212-98 r$ 1.212,00 
1596 PatrÍcia alvEs dUtra 060.166.702-60 r$ 1.212,00 
1597 Patricia barbosa dE frEitas 021.301.122-00 r$ 1.212,00 
1598 Patricia braZao MENEZEs 009.714.102-08 r$ 1.212,00 
1599 PatrÍcia dE NaZarÉ brito 050.665.022-70 r$ 1.212,00 
1600 Patricia dos saNtos raMos 060.687.382-13 r$ 1.212,00 
1601 Patricia fErrEira batista 049.991.552-65 r$ 1.212,00 
1602 Patricia sErra fErrEira 552.975.872-04 r$ 1.212,00 
1603 PaUla saNtos dos saNtos 051.924.612-86 r$ 1.212,00 
1604 PaUliNo araUJo dUartE 722.490.302-78 r$ 1.212,00 
1605 PaUlo afoNso olivEira do carMo 053.189.252-27 r$ 1.212,00 
1606 PaUlo bEZErra MarQUEs 523.832.962-87 r$ 1.212,00 
1607 PaUlo dE soUZa silva 975.312.432-53 r$ 1.212,00 
1608 PaUlo diNiZ silva MErcEs 285.680.362-87 r$ 1.212,00 
1609 PaUlo HagaMENoN dos aNJos 183.902.932-34 r$ 1.212,00 
1610 PaUlo rossY abrEU da silva 904.912.972-20 r$ 1.212,00 
1611 PEdro alvEs PaNtoJa 373.302.502-44 r$ 1.212,00 
1612 PEdro dias goMEs 775.362.152-15 r$ 1.212,00 
1613 PEdro foNsEca liMa 109.876.652-00 r$ 1.212,00 
1614 PEdro MaciEl corrEa 000.892.602-60 r$ 1.212,00 
1615 PEdro MorEira dE soUsa 324.980.552-15 r$ 1.212,00 
1616 PEdro MUNiZ da silva 755.624.802-04 r$ 1.212,00 
1617 PEdro rodrigUEs goMEs 010.840.612-10 r$ 1.212,00 
1618 PEdro saNtaNa da silva 317.156.802-00 r$ 1.212,00 
1619 PEdro saNtos soarEs 365.890.042-34 r$ 1.212,00 
1620 PoliaNa dos saNtos loPEs 030.080.162-94 r$ 1.212,00 

1621 QUElMa silvEira Paiva 006.115.772-40 r$ 1.212,00 

1622 QUEUMa dE JEsUs da silva 796.108.202-63 r$ 1.212,00 

1623 QUiNtiNo dE JEsUs lEao 285.640.492-87 r$ 1.212,00 

1624 rafaEl cordEiro olivEira 059.697.152-47 r$ 1.212,00 
1625 rafaEla da silva sarraff 029.524.762-25 r$ 1.212,00 
1626 rafaEla dos rEis MartiNs 039.002.092-35 r$ 1.212,00 
1627 rafaEla MariNHo PiNto 056.176.442-54 r$ 1.212,00 
1628 rafaElEM dos saNtos castEla 039.866.602-40 r$ 1.212,00 
1629 raiaNa aragao da PaiXao 543.439.682-00 r$ 1.212,00 
1630 raiaNa soUZa da crUZ 057.808.862-29 r$ 1.212,00 
1631 raiaNE dos saNtos saNtaNa 034.442.832-02 r$ 1.212,00 
1632 raiaNE NaZarE dE soUZa 070.539.862-50 r$ 1.212,00 
1633 railsa cardoso saNtos 709.518.872-62 r$ 1.212,00 
1634 railtoN abrEU da silva 060.037.482-30 r$ 1.212,00 
1635 raiMUNda aMElia MUNiZ 741.421.782-53 r$ 1.212,00 
1636 raiMUNda carvalHo dos saNtos 024.242.602-65 r$ 1.212,00 
1637 raiMUNda das gracas PErEira crUZ 358.853.192-00 r$ 1.212,00 
1638 raiMUNda dE MElo PastaNa 008.937.312-00 r$ 1.212,00 
1639 raiMUNda do socorro goMEs barbosa 919.791.882-20 r$ 1.212,00 
1640 raiMUNda dos saNtos fErrEira 815.677.662-34 r$ 1.212,00 
1641 raiMUNda dUartE PENa 739.032.642-53 r$ 1.212,00 
1642 raiMUNda fErrEira do NasciMENto 871.130.742-00 r$ 1.212,00 
1643 raiMUNda foNsEca braZÃo 769.859.382-72 r$ 1.212,00 
1644 raiMUNda goMEs da cUNHa 000.043.552-02 r$ 1.212,00 
1645 raiMUNda MarQUEs dos saNtos 358.244.172-53 r$ 1.212,00 
1646 raiMUNda MartiNs PEdrado 748.235.582-00 r$ 1.212,00 
1647 raiMUNda MENdEs MEdEiros 813.527.352-53 r$ 1.212,00 
1648 raiMUNda MorEira dE soUZa 070.318.252-88 r$ 1.212,00 
1649 raiMUNda MorEira MarQUEs 072.206.002-59 r$ 1.212,00 
1650 raiMUNda PEdrado da silva 830.774.642-68 r$ 1.212,00 
1651 raiMUNda silva do NasciMENto 324.986.752-72 r$ 1.212,00 
1652 raiMUNdo abrEU dE soUsa 066.590.372-33 r$ 1.212,00 
1653 raiMUNdo aZEvEdo NUNEs 235.100.802-20 r$ 1.212,00 
1654 raiMUNdo barbalHo castor 004.862.192-75 r$ 1.212,00 
1655 raiMUNdo bErdiNaldo doMiNgUEs bastos 168.065.812-34 r$ 1.212,00 
1656 raiMUNdo bErNardo dias do NasciMENto 704.635.572-04 r$ 1.212,00 
1657 raiMUNdo caldEira sErra 169.207.832-15 r$ 1.212,00 
1658 raiMUNdo carlos dos saNtos castElo 664.227.952-20 r$ 1.212,00 
1659 raiMUNdo carvalHo barbosa 550.813.802-10 r$ 1.212,00 
1660 raiMUNdo cordovil dE alMEida 169.206.862-87 r$ 1.212,00 
1661 raiMUNdo da costa fErrEira 023.180.162-91 r$ 1.212,00 
1662 raiMUNdo da costa Nicacio 168.030.352-04 r$ 1.212,00 
1663 raiMUNdo dE abrEU PEdrada 043.406.102-67 r$ 1.212,00 
1664 raiMUNdo dE alMEida costa 938.466.302-68 r$ 1.212,00 
1665 raiMUNdo dE JEsUs da silva dUQUE 977.830.722-91 r$ 1.212,00 
1666 raiMUNdo dE soUZa goNcalvEs 540.843.772-87 r$ 1.212,00 
1667 raiMUNdo dias da silva 787.312.752-49 r$ 1.212,00 
1668 raiMUNdo do socorro da gaMa 833.839.052-68 r$ 1.212,00 
1669 raiMUNdo do socorro gUiMaraEs da silva 011.010.502-84 r$ 1.212,00 
1670 raiMUNdo dos saNtos fErrEira 359.042.672-15 r$ 1.212,00 
1671 raiMUNdo Elias gUiMaraEs 878.198.642-49 r$ 1.212,00 
1672 raiMUNdo fErrEira braZao 168.073.242-00 r$ 1.212,00 
1673 raiMUNdo foNsEca braZao 747.380.972-53 r$ 1.212,00 
1674 raiMUNdo goNZaga goMEs goEs 711.336.402-06 r$ 1.212,00 
1675 raiMUNdo MacHado da silva 415.150.722-15 r$ 1.212,00 
1676 raiMUNdo MarciEl dE soUZa filHo 049.545.382-03 r$ 1.212,00 
1677 raiMUNdo MUNiZ da silva 988.641.652-15 r$ 1.212,00 
1678 raiMUNdo NENo batista 612.881.522-72 r$ 1.212,00 
1679 raiMUNdo NoNato dE aZEvEdo alvarENga 072.232.342-53 r$ 1.212,00 
1680 raiMUNdo NoNato gUiMaraEs da silva 063.746.052-92 r$ 1.212,00 
1681 raiMUNdo NoNato PEdroso 999.429.762-72 r$ 1.212,00 
1682 raiMUNdo PiNto MarQUEs 358.247.272-87 r$ 1.212,00 
1683 raiMUNdo soarEs da silva 295.693.382-53 r$ 1.212,00 
1684 raiMUNdo UbiraElsoN MoNtEiro dE soUsa 062.657.662-87 r$ 1.212,00 
1685 raiMUNdo Xisto borgEs 920.555.832-04 r$ 1.212,00 
1686 raisa das gracas castro 021.451.672-50 r$ 1.212,00 
1687 raNgEl froEs dE olivEira 952.195.872-34 r$ 1.212,00 
1688 raNildo dE JEsUs alvarENga baia 513.998.572-15 r$ 1.212,00 
1689 raNilsoN dE abrEU Paiva 007.373.452-76 r$ 1.212,00 
1690 raQUEl dE castro silva 863.009.702-72 r$ 1.212,00 

1691 raQUEl dE soUsa saNcHEs 067.425.742-16 r$ 1.212,00 

1692 raQUEl PErEira crUZ 023.254.002-04 r$ 1.212,00 
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1693 raQUEliNE viEira silva 075.791.322-90 r$ 1.212,00 
1694 raY EvaNgElista da silva 060.785.932-69 r$ 1.212,00 
1695 raYaNE do carMo costa 069.853.312-70 r$ 1.212,00 
1696 raYaNE fErrEira dos saNtos 039.861.272-24 r$ 1.212,00 
1697 raYaNE rodrigUEs dE brito 063.053.072-61 r$ 1.212,00 
1698 raYaNE soUsa gaMa 039.547.802-24 r$ 1.212,00 
1699 raYaNNE alvEs dE castro 041.698.642-04 r$ 1.212,00 
1700 raYMisoN abrEU dE soUsa 028.012.312-40 r$ 1.212,00 
1701 raYZE EvaNgElista da silva 068.588.402-30 r$ 1.212,00 
1702 rEgiaNE corrEia goMEs 827.704.842-49 r$ 1.212,00 
1703 rEgiaNE MoUra soUsa 010.148.732-07 r$ 1.212,00 
1704 rEgiENE abrEU dE soUsa 060.088.752-90 r$ 1.212,00 
1705 rEgiMaK dE JEsUs silva 522.970.632-53 r$ 1.212,00 
1706 rEgiMar PiNHEiro MoNtEiro 042.940.362-30 r$ 1.212,00 
1707 rEgiNa lUcia dE aMoriM PaNtoJa 432.835.602-00 r$ 1.212,00 
1708 rEgiNa MENdEs dos saNtos 678.920.272-20 r$ 1.212,00 
1709 rEgiNalda viEira silva 753.808.622-68 r$ 1.212,00 
1710 rEgiNaldo fErrEira carvalHo 038.212.442-16 r$ 1.212,00 
1711 rEgiNaldo PErEira bastos 814.411.262-87 r$ 1.212,00 
1712 rEgivaldo PiNHEiro PaiXÃo 098.508.282-85 r$ 1.212,00 
1713 rElisoN PiNto bastos 019.128.762-80 r$ 1.212,00 
1714 rENaN soUsa batista 045.386.212-85 r$ 1.212,00 
1715 rENato dE soUZa araUJo 008.655.962-12 r$ 1.212,00 
1716 rENato PErEira alHo 009.184.462-28 r$ 1.212,00 
1717 rENilcE caMPos gUErrEiro 012.076.562-40 r$ 1.212,00 
1718 ridiaNE castro dos saNtos 033.772.842-90 r$ 1.212,00 
1719 riJa NUbia dias MarQUEs 767.253.242-15 r$ 1.212,00 
1720 riKElMY bENicio MartiNs 090.792.302-00 r$ 1.212,00 
1721 rilbsoN da silva saNcHEs 063.237.362-84 r$ 1.212,00 
1722 rildo MagalHaEs MartiNs 869.058.052-20 r$ 1.212,00 
1723 rildsoN saNtos dE castro 069.765.212-24 r$ 1.212,00 
1724 rilZilEidE liMa gUioMaraEs 041.004.242-05 r$ 1.212,00 
1725 riQUENildo PirEs dos saNtos 761.662.012-49 r$ 1.212,00 
1726 risiaNE dE frEitas cardoso 728.163.252-53 r$ 1.212,00 
1727 risolENE braZao dE assUNcao 002.125.402-89 r$ 1.212,00 
1728 risoMar cordEiro olivEira 060.593.592-05 r$ 1.212,00 
1729 risoNEidE braZao dE assUNcao 666.060.122-87 r$ 1.212,00 
1730 risoNEidE MorEira fErrEira 004.151.152-21 r$ 1.212,00 
1731 risoNEtE braZao dE assUNcao 833.771.402-63 r$ 1.212,00 
1732 rita coNcEicao laZaME 047.972.492-00 r$ 1.212,00 
1733 riZiaNE PiNHEiro borgEs 073.636.472-24 r$ 1.212,00 
1734 robErto italiaNo bragaNca 700.998.602-95 r$ 1.212,00 
1735 robErto rivEliNo goMEs dE soUZa 909.956.862-20 r$ 1.212,00 
1736 robsoN dE olivEira EvaNgElista 012.743.752-58 r$ 1.212,00 
1737 rocilda caMPos gUErrEiro 842.393.522-15 r$ 1.212,00 
1738 rodrigo borgEs dE olivEira 948.750.812-00 r$ 1.212,00 
1739 rodrigo PiXao da silva 033.288.002-80 r$ 1.212,00 
1740 rogErio soUsa abrEU 064.325.042-52 r$ 1.212,00 
1741 roMaNa abrEU das graca 053.344.642-20 r$ 1.212,00 
1742 roMaNa soarEs MiraNda 358.209.502-91 r$ 1.212,00 
1743 roMario da silva soarEs 029.689.682-97 r$ 1.212,00 
1744 roMario liMa das MErcEs 020.719.872-17 r$ 1.212,00 
1745 roMilda MorEira da silva 704.782.812-50 r$ 1.212,00 
1746 roMUlo da silva sarraff 168.042.012-72 r$ 1.212,00 
1747 roMUlo raiMUNdo goNcalvEs batista 027.589.142-98 r$ 1.212,00 
1748 roNald silva E silva 005.021.612-05 r$ 1.212,00 
1749 roNaldo da silva MENdEs 581.883.392-53 r$ 1.212,00 
1750 roNEi fErrEira dos saNtos 010.273.632-45 r$ 1.212,00 
1751 roNEidE da silva MorEira 773.799.692-34 r$ 1.212,00 
1752 roNEidE PErEira silva 951.404.332-49 r$ 1.212,00 
1753 roNElsoN NUNEs tElEs 902.344.992-49 r$ 1.212,00 
1754 roNEY MarQUEs dos saNtos 024.361.532-99 r$ 1.212,00 
1755 roNiElsoN abrEU da foNsEca 042.540.862-02 r$ 1.212,00 
1756 roNildo MarQUEs dos saNtos 026.316.972-35 r$ 1.212,00 
1757 roNilsoN braga fUrtado 715.390.852-87 r$ 1.212,00 
1758 roNilsoN silva da coNcEicao 052.542.192-03 r$ 1.212,00 
1759 rosa corrEa dE frEitas 644.669.062-20 r$ 1.212,00 

1760 rosaliNa MaraNHao NUNEs 184.477.082-68 r$ 1.212,00 

1761 rosaliNa soUsa do carMo 773.878.052-53 r$ 1.212,00 

1762 rosaliNa soUsa gaMa 009.187.652-42 r$ 1.212,00 
1763 rosaNa dos saNtos PEiXoto 762.124.832-72 r$ 1.212,00 
1764 rosaNa MaciEl da silva 064.624.752-26 r$ 1.212,00 
1765 rosaNE saNtos dos saNtos 051.387.162-47 r$ 1.212,00 
1766 rosaNE viaNa da silva 020.676.582-71 r$ 1.212,00 
1767 rosaNgEla dos saNtos garcoN 902.793.442-87 r$ 1.212,00 
1768 rosaNgEla NUNEs albUQUErQUE 003.197.042-70 r$ 1.212,00 
1769 rosEaNE aNdradE viEira 047.113.522-44 r$ 1.212,00 
1770 rosEilsoN Paiva dos saNtos 026.316.982-07 r$ 1.212,00 
1771 rosElMa olivEira lacErda 080.087.182-00 r$ 1.212,00 
1772 rosEMiro das MErcEs soUsa 864.570.202-91 r$ 1.212,00 
1773 rosENa do socorro foNsEca MacHado 325.315.082-87 r$ 1.212,00 
1774 rosiaNE NasciMENto MaciEl 033.412.042-02 r$ 1.212,00 
1775 rosiaNE PalHEta dos saNtos 037.549.112-01 r$ 1.212,00 
1776 rosiaNY fErrEira dE MoraEs 016.863.072-92 r$ 1.212,00 
1777 rosidEtE soarEs das gracas 784.906.692-87 r$ 1.212,00 
1778 rosiElE barbosa dE alMEida 014.929.112-40 r$ 1.212,00 
1779 rosiElMa MaciEl NobrE 053.492.852-89 r$ 1.212,00 
1780 rosiENE Paiva dos saNtos 017.306.612-70 r$ 1.212,00 
1781 rosilda dE soUsa MargalHo rEsENdE 738.571.902-30 r$ 1.212,00 
1782 rosilda do socorro fErrEira dos saNtos 957.083.592-34 r$ 1.212,00 
1783 rosilda fraNca dE soUZa 738.076.302-44 r$ 1.212,00 
1784 rosilda lEao dE aZEvEdo 872.352.002-78 r$ 1.212,00 
1785 rosilENE da PaiXao goNcalvEs 354.834.902-15 r$ 1.212,00 
1786 rosilENE da silva saNtos 078.814.832-02 r$ 1.212,00 
1787 rosilENE soUsa corrEa 029.476.932-30 r$ 1.212,00 
1788 rosilEtE bENoliEs PiNHEiro 521.867.502-44 r$ 1.212,00 
1789 rosilEtE dUartE barbosa 940.479.792-87 r$ 1.212,00 
1790 rosilEUZa dos saNtos castro 359.044.962-49 r$ 1.212,00 
1791 rosiMara da silva PEdrado 078.510.192-65 r$ 1.212,00 
1792 rosiNaldo da silva saNtaNa 036.027.072-70 r$ 1.212,00 
1793 rosiNEia MoUra soUsa 820.363.492-34 r$ 1.212,00 
1794 rosiNEidE castro dos saNtos 015.615.342-42 r$ 1.212,00 
1795 rosiNEidE tEiXEira dE MoraEs 757.058.002-82 r$ 1.212,00 
1796 roZElMa PoMbo dos saNtos 046.819.822-96 r$ 1.212,00 
1797 roZiaNE MarQUEs araUJo 865.743.102-53 r$ 1.212,00 
1798 roZilda saNtos da silva 789.575.162-04 r$ 1.212,00 
1799 roZilEY MarQUEs araUJo 801.353.662-91 r$ 1.212,00 
1800 roZiNda NasciMENto MaciEl 841.365.702-44 r$ 1.212,00 
1801 roZiNEidE MarQUEs araUJo 812.548.302-00 r$ 1.212,00 
1802 roZiNEtE MEdEiros da silva 002.056.222-59 r$ 1.212,00 
1803 roZiNildo MarQUEs araUJo 941.511.992-68 r$ 1.212,00 
1804 rUaN soUZa da PaiXao 553.011.262-53 r$ 1.212,00 
1805 rUbENs da costa dUartE 032.165.102-20 r$ 1.212,00 
1806 rUbErval da silva loPEs 717.310.752-00 r$ 1.212,00 
1807 rUso lUiZ bEZErra colarEs 072.172.932-00 r$ 1.212,00 
1808 rUtH baliEiro NogUEira 045.752.622-00 r$ 1.212,00 
1809 rUtH clEia braZao rodrigUEs 542.341.742-20 r$ 1.212,00 
1810 rUtHE HElENa brito da silva 552.920.542-91 r$ 1.212,00 
1811 rUtHE olivEira batista foNsEca 002.308.542-81 r$ 1.212,00 
1812 rUtiaNE MargalHo rEZENdE 552.906.552-04 r$ 1.212,00 
1813 rUtiElEN liMa da silva 075.123.022-74 r$ 1.212,00 
1814 rUtilENE PiNHEiro dos saNtos 795.192.022-34 r$ 1.212,00 
1815 sabartiaNa goMEs MoNtEiro 841.369.362-49 r$ 1.212,00 
1816 sabriNa barbosa castro 069.936.342-01 r$ 1.212,00 
1817 sabriNa dE aNdradE caldas 030.665.942-54 r$ 1.212,00 
1818 sabriNa sENa dE olivEira 041.264.852-01 r$ 1.212,00 
1819 safira silva dos saNtos 036.802.382-66 r$ 1.212,00 
1820 saMara braZao da PaiXao 068.928.872-79 r$ 1.212,00 
1821 saNdErsoN EvaNgElista Paiva 049.953.882-06 r$ 1.212,00 
1822 saNdra Maria goMEs dE soUsa 919.152.442-34 r$ 1.212,00 
1823 saNdra saNtos castro 796.565.102-59 r$ 1.212,00 
1824 saNdro dE frEitas alMEida 025.628.352-47 r$ 1.212,00 
1825 saNdro dos saNtos castro 997.663.102-20 r$ 1.212,00 
1826 saNi dos saNtos castro 011.771.952-83 r$ 1.212,00 
1827 saNsao salEs dE liMa 123.801.722-34 r$ 1.212,00 

1828 sara dUartE dE soUsa 055.978.182-28 r$ 1.212,00 

1829 sara silva MorEira 006.071.892-74 r$ 1.212,00 

1830 sEbastiaNa goMEs costa 037.747.442-89 r$ 1.212,00 
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1831 sEbastiaNa lUcia MarQUEs dos saNtos 737.448.592-15 r$ 1.212,00 
1832 sEbastiaNa rodrigUEs goMEs 009.714.352-94 r$ 1.212,00 
1833 sEbastiÃo dE castro saNtos 680.132.302-44 r$ 1.212,00 
1834 sEbastiao dE frEitas braNdao 857.847.372-87 r$ 1.212,00 
1835 sEbastiao dE liMa MacEdo 373.302.332-34 r$ 1.212,00 
1836 sEbastiao dias loPEs 169.203.922-91 r$ 1.212,00 
1837 sEbastiao QUEiroZ dE castro 043.074.732-21 r$ 1.212,00 
1838 sElENE ribEiro MagNo 998.802.882-20 r$ 1.212,00 
1839 sElMa NasciMENto da costa 953.251.662-04 r$ 1.212,00 
1840 sElMa silvEira Paiva 009.820.452-12 r$ 1.212,00 
1841 sHarlissoN alvEs fUrtado 029.471.912-18 r$ 1.212,00 
1842 sHEli MoaNa da silva soUZa 001.753.032-66 r$ 1.212,00 
1843 sHirlEY cristiNa soUsa PEdroso 986.282.912-53 r$ 1.212,00 
1844 sidiclEia liMa soarEs 065.836.332-80 r$ 1.212,00 
1845 sidiNEY dias MarQUEs 760.128.832-34 r$ 1.212,00 
1846 sidNEi Matos fErrEira 090.988.922-80 r$ 1.212,00 
1847 silbErlENE fErrEira dE soUsa 063.118.352-31 r$ 1.212,00 
1848 silMara fErrEira braga 036.798.662-08 r$ 1.212,00 
1849 silvaNa dE alMEida PaiXao 042.520.762-50 r$ 1.212,00 
1850 silvaNa gUarigUaZil da silva 472.186.732-87 r$ 1.212,00 
1851 silvaNa PErNa MEdEiros 520.537.502-78 r$ 1.212,00 
1852 silvaNE PiNHEiro da silva 894.554.362-72 r$ 1.212,00 
1853 silvaNia dE abrEU rodrigUEs 027.052.122-48 r$ 1.212,00 
1854 silvaNia loPEs MarQUEs 857.269.822-15 r$ 1.212,00 
1855 silvaNira goNZaga PaNtoJa 952.389.642-34 r$ 1.212,00 
1856 silvia dos saNtos QUEiroZ sá 542.342.632-49 r$ 1.212,00 
1857 siMoNE caldEira braZÃo 089.719.132-31 r$ 1.212,00 
1858 siMoNE dos saNtos Paiva 022.719.842-54 r$ 1.212,00 
1859 siMoNE Maria tavarEs corrEa 534.909.242-15 r$ 1.212,00 
1860 siMoNE saNtos dE soUsa 763.145.882-00 r$ 1.212,00 
1861 siMoNE silva bastos 993.091.142-15 r$ 1.212,00 
1862 sioNE dE soUsa foNsEca 031.522.172-00 r$ 1.212,00 
1863 sirlaN iris barbosa do carMo 897.752.442-34 r$ 1.212,00 
1864 sival saNtaNa da PaiXao 046.367.632-70 r$ 1.212,00 
1865 socorro MoNtEiro dE soUsa 569.285.642-53 r$ 1.212,00 
1866 socorro NasciMENto MaciEl 916.435.382-68 r$ 1.212,00 
1867 solaNgE araUJo laNdEs barbosa 005.527.162-60 r$ 1.212,00 
1868 solaNgEla abrEU liMa 013.965.862-96 r$ 1.212,00 
1869 soNia Maria goMEs dE soUsa 018.099.592-84 r$ 1.212,00 
1870 sorlaNJo corrEa goMEs 833.116.022-34 r$ 1.212,00 
1871 sUElENE PastaNa dE MElo 012.416.772-12 r$ 1.212,00 
1872 sUEllEN dE soUsa PaiXao 005.227.862-00 r$ 1.212,00 
1873 sUElY PErEira viaNa 000.025.282-40 r$ 1.212,00 
1874 sUErlENE MoUrao dE soUZa 904.913.192-15 r$ 1.212,00 
1875 sUia Mara dE soUZa araUJo 784.906.932-34 r$ 1.212,00 
1876 sUZaNE liMa dE brito 053.494.852-96 r$ 1.212,00 
1877 taciaNE costa dE olivEira 026.317.272-40 r$ 1.212,00 
1878 taciENE dE JEsUs da silva aZEvEdo 950.689.962-20 r$ 1.212,00 
1879 taiaNE MENEZEs MoraEs 707.072.742-90 r$ 1.212,00 
1880 tailiNE crUZ goMEs 039.048.892-57 r$ 1.212,00 
1881 taiMara tEiXEira viaNa 057.389.172-94 r$ 1.212,00 
1882 taMaria corrEa dE abrEU 039.966.172-75 r$ 1.212,00 
1883 tatiaNa soarEs PiMENta 057.478.162-50 r$ 1.212,00 
1884 tatiaNE batista abrEU 041.945.492-60 r$ 1.212,00 
1885 tatiaNE fUZiEl braZao 006.694.762-69 r$ 1.212,00 
1886 tElMa Maria PErEira dos saNtos 744.198.112-34 r$ 1.212,00 
1887 tErEsiNHa raMos fErNaNdEs 011.987.922-05 r$ 1.212,00 
1888 tErEZa aNa rodrigUEs da silva 631.408.962-04 r$ 1.212,00 
1889 tErEZa da gaMa baliEiro 469.925.612-00 r$ 1.212,00 
1890 tErEZa PErEira dUartE 325.305.282-68 r$ 1.212,00 
1891 tErEZiNHa borgEs laraNJEira 169.215.182-72 r$ 1.212,00 
1892 tErEZiNHa dE fatiMa da silva 178.645.422-04 r$ 1.212,00 
1893 tErEZiNHa dE JEsUs rodrigUEs 668.933.802-91 r$ 1.212,00 
1894 tHalia coElHo da foNsEca 028.933.322-93 r$ 1.212,00 
1895 tHaYs dE soUsa alvEs 081.504.752-57 r$ 1.212,00 
1896 torQUato fErrEira PErNa 175.706.032-49 r$ 1.212,00 

1897 UaNE dE soUZa MoUra 015.539.202-60 r$ 1.212,00 

1898 UbiracElMa dE soUsa MoNtEiro 979.846.202-53 r$ 1.212,00 

1899 UbiraNEUMa dE soUsa MoNtEiro 521.864.742-04 r$ 1.212,00 

1900 UdEvaldo do carMo liMa 609.665.722-20 r$ 1.212,00 
1901 UZENildE goNcalvEs batista 024.208.952-66 r$ 1.212,00 
1902 vagNEr braZao costa 934.104.092-20 r$ 1.212,00 
1903 valciENE da silva cardoso 884.142.992-53 r$ 1.212,00 
1904 valcilENE dos saNtos MorEira 901.412.612-34 r$ 1.212,00 
1905 valdEci HUgo PErEira 469.899.782-87 r$ 1.212,00 
1906 valdEENE Paiva batista 005.030.142-06 r$ 1.212,00 
1907 valdElicE froEs dUartE 005.551.952-01 r$ 1.212,00 
1908 valdENicE saNtos dos saNtos 045.799.392-80 r$ 1.212,00 
1909 valdErlaNia silva das MErcEs 800.831.102-91 r$ 1.212,00 
1910 valdiclEi doMiNgos da silva 984.711.632-68 r$ 1.212,00 
1911 valdir albUQUErQUE dE alMEida 359.043.802-91 r$ 1.212,00 
1912 valdirENE cardoso saNtos 003.698.872-39 r$ 1.212,00 
1913 valdirENE dos saNtos cardoso 762.087.532-87 r$ 1.212,00 
1914 valdirENE foNsEca fUrtado 742.811.862-04 r$ 1.212,00 
1915 valdirENE silva saNtos 011.635.562-03 r$ 1.212,00 
1916 valdiviNo dos saNtos PiNto 796.661.162-00 r$ 1.212,00 
1917 valdiviNo PirEs barroZo 168.042.602-87 r$ 1.212,00 
1918 valfrEdo barrEto dE brito 600.229.302-72 r$ 1.212,00 
1919 valMiNo PalHEta dos saNtos filHo 701.057.912-10 r$ 1.212,00 
1920 valMir PiNto EvaNgElista 009.406.792-99 r$ 1.212,00 
1921 vaNda ligia dE abrEU PaiXao 560.072.642-20 r$ 1.212,00 
1922 vaNda Maria das graÇas dos saNtos 001.024.182-50 r$ 1.212,00 
1923 vaNdEcY coNcEicao braNdao 961.214.832-53 r$ 1.212,00 
1924 vaNdErlEia carvalHo da silva 815.302.692-53 r$ 1.212,00 
1925 vaNdErlEia coElHo corrEa 044.323.502-37 r$ 1.212,00 
1926 vaNdrEZa caMPos da silva 935.476.252-20 r$ 1.212,00 
1927 vaNElZa alvEs dos saNtos 029.489.922-73 r$ 1.212,00 
1928 vaNEssa araUJo EvaNgElista 011.839.572-62 r$ 1.212,00 
1929 vaNEssa cardoso dos saNtos 013.025.172-01 r$ 1.212,00 
1930 vaNildo fErrEira alvEs valENtE 035.530.232-28 r$ 1.212,00 
1931 vaNildo olivEira dos saNtos 041.908.362-65 r$ 1.212,00 
1932 vaNilsoN sErra fErrEira 000.235.302-43 r$ 1.212,00 
1933 vEraldo rodrigUEs da coNcEicao 466.714.122-00 r$ 1.212,00 
1934 vErENaldo goMEs Nicacio 367.070.152-49 r$ 1.212,00 
1935 vEriaNE da silva dias 942.846.522-49 r$ 1.212,00 
1936 vilMa castro da silva 626.145.683-68 r$ 1.212,00 
1937 viNiciUs fErrEira dE MoraEs 057.911.812-64 r$ 1.212,00 
1938 viNiciUs saNtos dE soUsa 055.752.992-10 r$ 1.212,00 
1939 vitaliNa soarEs bENicios 007.718.272-37 r$ 1.212,00 
1940 vitor MaNoEl olivEira dos saNtos 052.333.232-73 r$ 1.212,00 
1941 vitoria KarolYNE araUJo bastos 701.056.702-60 r$ 1.212,00 
1942 vitoria rEis fUrtado 553.560.952-87 r$ 1.212,00 
1943 vitoria soUZa dE alMEida 068.930.552-42 r$ 1.212,00 
1944 viviaNE dE soUsa gUErra 037.587.142-06 r$ 1.212,00 
1945 WalciNEi farias do NasciMENto 897.752.792-91 r$ 1.212,00 
1946 WalciNEia da silva cardoso 016.897.812-11 r$ 1.212,00 
1947 WalcirENE sErra fErrEira 024.759.482-21 r$ 1.212,00 
1948 WaldEcir MElo dE olivEira 913.111.952-20 r$ 1.212,00 
1949 WaldEcY da silva cardoso 938.193.582-34 r$ 1.212,00 
1950 WaldEcY rodrigUEs batista 602.403.502-00 r$ 1.212,00 
1951 WaldEcY soarEs italiaNo 853.979.542-68 r$ 1.212,00 
1952 WaldElUcia doMiNgas da silva 781.920.642-04 r$ 1.212,00 
1953 WaldEMar PEdrado dE soUsa 157.462.162-91 r$ 1.212,00 
1954 WaldEMir batista aZEvEdo 880.201.692-53 r$ 1.212,00 
1955 WaldEMir doMiNgo da silva 632.315.142-15 r$ 1.212,00 
1956 WaldEMira do socorro abrEU 459.992.102-59 r$ 1.212,00 
1957 WaldENildo NasciMENto costa 010.945.662-92 r$ 1.212,00 
1958 WaldENora da silva cardoZo 016.606.022-46 r$ 1.212,00 
1959 WaldErlENE saNcHEs fErrEira 552.967.422-49 r$ 1.212,00 
1960 WaldErY lUiZ da coNcEicao flEXa 171.512.102-30 r$ 1.212,00 
1961 WaldiaNE da silva cardoso 998.359.912-00 r$ 1.212,00 
1962 WaldiaNE NErEs saNtos 019.666.702-06 r$ 1.212,00 
1963 Waldico viEira dos saNtos 433.262.502-15 r$ 1.212,00 
1964 WaldilENE brito saNtaNa 011.106.692-16 r$ 1.212,00 
1965 WaldilENE sErra fErrEira 359.029.572-49 r$ 1.212,00 

1966 WaldiNEY fErrEira 050.621.522-91 r$ 1.212,00 

1967 WaldiviNo barbosa fEliX 295.687.302-49 r$ 1.212,00 

1968 WaldiviNo da silva batista 001.928.152-88 r$ 1.212,00 
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1969 WaldoMiro bENtEs dE aZEvEdo 171.777.662-00 r$ 1.212,00 
1970 WaltEr lobato fErrEira 171.776.932-20 r$ 1.212,00 
1971 WaNdElUcia silva saNtos 037.414.872-44 r$ 1.212,00 
1972 WaNdErclEY dos saNtos PiNto 014.662.102-65 r$ 1.212,00 
1973 WaNdErlEia dos saNtos saNtaNa 956.102.512-49 r$ 1.212,00 
1974 WaNdErlEY soUZa goEs 809.919.042-49 r$ 1.212,00 
1975 WaNdErsoN silva MErcEs 034.754.062-76 r$ 1.212,00 
1976 WaNEidE alMEida sarraff 586.912.862-53 r$ 1.212,00 
1977 WEllitoN silva dE olivEira 097.520.442-47 r$ 1.212,00 
1978 WENdErsoN bENEdito alvEs MErcEs 686.981.942-49 r$ 1.212,00 
1979 WilcENEtE robErto da silva 754.963.722-91 r$ 1.212,00 
1980 WilcirlaNE da silva garcia 017.592.902-54 r$ 1.212,00 
1981 WilHaMEs batista NUNEs 749.351.942-00 r$ 1.212,00 
1982 WillaMEs saNtos da silva 052.203.202-89 r$ 1.212,00 
1983 WillaMYs dE soUsa barriga 552.944.802-04 r$ 1.212,00 
1984 WilsiaNE robErto da silva 521.370.232-53 r$ 1.212,00 
1985 WilsoN carlos robErto da silva 612.592.172-72 r$ 1.212,00 
1986 ZaQUEU da silva soarEs 015.135.092-25 r$ 1.212,00 
1987 ZENaEl olivEira dos saNtos 024.677.992-63 r$ 1.212,00 
1988 ZENaidia olivEira dos saNtos 031.985.722-07 r$ 1.212,00 
1989 ZENEidE olivEira dos saNtos 899.012.072-15 r$ 1.212,00 
1990 ZENEidE soUsa goNcalvEs 799.948.902-63 r$ 1.212,00 
1991 ZENildo soUsa dos saNtos 054.094.692-32 r$ 1.212,00 
1992 ZilMa MoraEs dE olivEira 780.488.182-72 r$ 1.212,00 
1993 ZUlEidE da silva goMEs 005.206.662-24 r$ 1.212,00 
1994 ZUlMara lobo raMos dE olivEira 607.671.892-72 r$ 1.212,00 

valor total r$ 2.416.728,00 

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ bENJÓ – cEl QobM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 842611
PORTARIA Nº. 052/CEDEC DE 18 DE AGOSTO DE 2022.

coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em boletim geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria n° 015 de 
10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, n° 
34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o benefício Eventual do PrograMa rEcoMEÇar/Óbi-
dos, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos E doZE 
rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encaminhados pela 
divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 168.468,00 
(cENto E sEssENta E oito Mil, QUatrocENtos E sEssENta E oito 
rEais) para as 139 famílias cadastradas.

ord NoME cPf valor
1 abElardo viNHotE foNsEca 110.388.532-49 r$1.212,00
2 adElia vENaNcio barbosa 705.705.072-00 r$1.212,00
3 agar lisboa do NasciMENto 575.303.002-53 r$1.212,00
4 albErto viEira caMPos 066.114.942-00 r$1.212,00
5 alcENilda da silva baiMa 021.954.832-37 r$1.212,00
6 alciNEtE dE alMEida loPEs 965.233.872-91 r$1.212,00
7 aldENicE batista da PaZ 011.013.092-88 r$1.212,00
8 alEX MoraEs dE soUsa 039.120.112-30 r$1.212,00
9 aliNE rEgis olivEira 040.639.342-76 r$1.212,00
10 aNa Maria aMoriM saNtos da silva 403.469.352-53 r$1.212,00
11 aNa rafaEla aZEvEdo da silva 007.075.782-80 r$1.212,00
12 aNa rEgiNa dE soUZa cativo 978.854.872-53 r$1.212,00
13 aNa rita viEira cErdEira 763.428.322-34 r$1.212,00
14 aNa tErEZa rEPolHo dos saNtos 065.120.782-76 r$1.212,00
15 aNdrEZa coElHo da silva 002.520.552-84 r$1.212,00
16 aNEZia PErEira da silva 146.945.302-91 r$1.212,00
17 aNgElica cativo loPEs 035.076.842-09 r$1.212,00
18 aNtoNio PaUlo dE soUsa MoUsiNHo 036.181.022-91 r$1.212,00
19 arlEtE dE aQUiNo goMEs 761.604.082-91 r$1.212,00
20 bENEdita da silva PErEira 231.546.402-15 r$1.212,00

21 brENda cristiNa coElHo da silva 024.068.212-26 r$1.212,00

22 caMila farias da silva 030.909.742-82 r$1.212,00
23 cElia do NasciMENto E silva 001.714.112-50 r$1.212,00
24 claUdia dos saNtos fErrEira 979.758.932-34 r$1.212,00
25 clEidiaNE Mota farias 026.801.232-63 r$1.212,00
26 clEisiaNE aviNtE PiNHEiro 042.355.102-74 r$1.212,00
27 cristiaNE NasciMENto dE soUZa 918.779.112-91 r$1.212,00
28 cristiNa silva dos saNtos 026.164.952-36 r$1.212,00
29 daNiEla crUZ da silva 011.086.042-00 r$1.212,00
30 daNiEla da silva MaraJo 018.528.692-59 r$1.212,00
31 daNiElE rodrigUEs fErrEira silva 837.890.902-63 r$1.212,00
32 dEUZariNa MariNHo da silva 938.860.042-87 r$1.212,00
33 diNalva da silva barbosa 869.474.782-00 r$1.212,00
34 doMicE rabEllo dE castro 981.791.102-06 r$1.212,00
35 dorvaNEidE silva dE siQUEira 880.322.482-34 r$1.212,00
36 dUlcilENE dE soUZa saNtos 927.741.642-49 r$1.212,00
37 EdilEUZa lisboa do NasciMENto 869.753.402-00 r$1.212,00
38 EdiMar saNtos dE JEsUs 766.866.042-91 r$1.212,00
39 EdiNara fErrEira dos saNtos 041.230.582-80 r$1.212,00
40 EdNElMa PiNto corrEa 869.491.872-20 r$1.212,00
41 ElcioNE lagEs da Mota 828.042.062-20 r$1.212,00
42 EllEN cristiNa alMEida fErrEira 847.856.242-72 r$1.212,00
43 ElZoNilda MaciEl NUNEs 557.142.422-20 r$1.212,00
44 ENY figUEirEdo dE JEsUs 002.539.112-73 r$1.212,00
45 ErENicE da silva MaciEl 701.285.732-36 r$1.212,00
46 EstEla tavarEs dE Matos 009.248.612-66 r$1.212,00
47 fabiElE gUalbErto PErEira 042.537.722-93 r$1.212,00
48 fraNciaNE ribEiro soarEs 056.036.942-54 r$1.212,00
49 fraNciaNE silva dos saNtos 706.887.002-33 r$1.212,00
50 fraNcilENE gaMElEira dos saNtos 705.220.282-41 r$1.212,00
51 fraNcirlEY PErEira da silva 743.371.732-34 r$1.212,00
52 fraNcisca lUciaNE aNdradE castro 923.011.692-00 r$1.212,00
53 fraNcisca vENaNcio barbosa 009.352.842-65 r$1.212,00
54 fraNcisco dos saNtos olivEira 513.307.922-20 r$1.212,00
55 gisEli NasciMENto dE soUsa 043.860.052-50 r$1.212,00
56 gracENilda batista PErEira 975.308.912-00 r$1.212,00
57 idEli dE soUsa vascoNcElos 054.640.942-37 r$1.212,00
58 iNEs crUZ rodrigUEs 071.925.332-20 r$1.212,00
59 ivaci PiNto vascoNcElos 898.167.572-49 r$1.212,00
60 ivaNEiZa aviNtE dE alMEida 034.343.822-40 r$1.212,00
61 JocilENE soarEs MariNHo 715.641.872-68 r$1.212,00
62 JoErica saNtos dE soUZa 028.833.142-76 r$1.212,00
63 JosE EdiMilsoN da silva MENEZEs 324.040.182-72 r$1.212,00
64 JosiaNE do socorro fErrEira cordEiro 232.711.242-72 r$1.212,00
65 JUlia dE farias PErEira 232.718.922-53 r$1.212,00
66 JUliaNa bENtEs dos saNtos 021.575.412-33 r$1.212,00
67 KaMila dos saNtos PadilHa da silva 006.134.262-90 r$1.212,00
68 KEllYaNNE loPEs corrEa 040.746.522-77 r$1.212,00
69 laiaNE soarEs dE soUZa 051.782.172-92 r$1.212,00
70 lEaNdro viEira loPEs 701.683.972-93 r$1.212,00
71 lEoliNa dUartE dos saNtos 015.751.862-09 r$1.212,00
72 lidiaNE frEitas da silva 843.520.352-20 r$1.212,00
73 lUciENE saNtos dos aNJos 902.906.742-04 r$1.212,00
74 lUZia dE olivEira MariNHo 959.104.502-63 r$1.212,00
75 lUZia vascoNcElos dos saNtos 232.718.412-68 r$1.212,00
76 Macivaldo da silva dias 838.705.042-34 r$1.212,00
77 MarcENllda da silva dias cErdEira 844.279.492-15 r$1.212,00
78 Marcia fErNaNda silva dos saNtos 057.010.772-50 r$1.212,00
79 Marcia soarEs dos saNtos 607.522.702-49 r$1.212,00
80 MarcilENE loPEs silva 004.383.572-48 r$1.212,00
81 MarEli silva dE MEsQUita 967.052.562-49 r$1.212,00
82 Maria albErtiNa ribEiro raMos 310.179.322-04 r$1.212,00
83 Maria aUXiliadora raMos ribEiro 968.182.472-53 r$1.212,00
84 Maria cErafica da rocHa cativo 869.492.682-20 r$1.212,00
85 Maria dE JEsUs goMEs da silva 022.918.672-61 r$1.212,00
86 Maria dE NaZarÉ liMa dos saNtos 195.032.882-15 r$1.212,00
87 Maria dos PraZErEs goMEs batista 482.045.442-00 r$1.212,00

88 Maria dUlia silva dE siQUEira 014.045.952-95 r$1.212,00

89 Maria fraNcisca corrEa barbosa 896.114.702-15 r$1.212,00

90 Maria liNdalva dos saNtos PErEira 366.364.872-91 r$1.212,00
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91 Maria lUiZa PErEira dos saNtos 925.127.552-15 r$1.212,00
92 Maria MEibE olivEira loPEs 744.327.882-91 r$1.212,00
93 Maria PaUliaNa araUJo fraNco 044.109.002-85 r$1.212,00
94 Maria PoliElEN silva dE araUJo 030.668.932-43 r$1.212,00
95 Maria ribEiro NUNEs 867.583.812-34 r$1.212,00
96 Maria sUZaNir dos saNtos PEdroso 023.178.682-43 r$1.212,00
97 Maria viaNa dos saNtos 231.601.282-53 r$1.212,00
98 MariElE cativo soarEs 702.257.472-35 r$1.212,00
99 MarilENE bENtEs dos saNtos 013.449.952-25 r$1.212,00
100 MariNalva silva Mota 966.899.862-68 r$1.212,00
101 MaX aNdra PiNHEiro dos saNtos 050.052.832-26 r$1.212,00
102 MaYara da silva figUEirEdo 031.130.102-92 r$1.212,00
103 MiriaN dE soUsa viaNa 006.076.042-71 r$1.212,00
104 NaiaNE viEira da silva 055.240.622-80 r$1.212,00
105 Naiara viEira dE soUsa 055.240.902-24 r$1.212,00
106 NatalEa PiNto lobato 009.750.292-82 r$1.212,00
107 NElY NogUEira saMPaio 566.339.472-91 r$1.212,00
108 oiraN carvalHo dE Matos 098.803.642-87 r$1.212,00
109 oriENE vitor farias 257.595.742-72 r$1.212,00
110 raiMUNda silvaNE MaMEdE soarEs 977.996.452-53 r$1.212,00
111 raiMUNdo NoNato caNtUario dE assUNÇÃo 120.369.352-49 r$1.212,00
112 raQUEl alicE ribEiro dE siQUEira 018.253.902-40 r$1.212,00
113 raYssa sEiXas da silva 050.141.572-62 r$1.212,00
114 rivEliNo olivEira da silva 869.517.502-20 r$1.212,00
115 roNiElE da silva rodrigUEs 542.629.762-20 r$1.212,00
116 roNilda rodrigUEs da silva 006.449.752-61 r$1.212,00
117 roNilsoN QUEiroZ soarEs 830.195.102-87 r$1.212,00
118 rosa Maria tEiXEira soarEs 030.942.932-39 r$1.212,00
119 rosiclEia ribEiro soUsa 402.718.112-34 r$1.212,00
120 rosiMErE aZEvEdo da silva 195.556.522-87 r$1.212,00
121 rosiNEi da crUZ fErrEira 744.347.212-91 r$1.212,00
122 rosiNEia saNtos dE liMa 019.049.022-51 r$1.212,00
123 rosiNEtE costa da costa 457.961.652-91 r$1.212,00
124 rUtE saNtos dE castro 063.456.472-25 r$1.212,00
125 saNtaNa crUZ MacHado 154.144.502-34 r$1.212,00
126 silvEria bENtEs dE soUsa 027.789.892-77 r$1.212,00
127 solENE NasciMENto dE soUZa 003.409.542-05 r$1.212,00
128 soNia Maria tEiXEira soarEs 002.759.812-82 r$1.212,00
129 taiaNE fErNaNdEs fErrEira 034.850.872-70 r$1.212,00
130 taNia da silva caEtaNo 437.655.802-87 r$1.212,00
131 tElMa NasciMENto da silva 231.553.372-49 r$1.212,00
132 tHErEZiNHa olivEira lEitE 195.090.732-53 r$1.212,00
133 valdENicE batista da PaZ 037.213.272-33 r$1.212,00
134 valdiNEia dos saNtos siQUEira 544.482.042-00 r$1.212,00
135 valdivaNira soUsa PacHEco 534.960.002-87 r$1.212,00
136 vaNEssa da silva lira dos saNtos 008.132.962-85 r$1.212,00
137 vaNilsE batista caldEira 861.082.712-72 r$1.212,00
138 WaldEtE ribEiro vENaNcio 369.747.902-44 r$1.212,00
139 Ygor lUiZ aviNtE da silva 034.519.892-12 r$1.212,00

valor total r$ 168.468,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ bENJÓ – cEl QobM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 842612
PORTARIA Nº. 053/CEDEC DE 18 DE AGOSTO DE 2022.

coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em boletim geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria n° 015 de 
10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, n° 
34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado nº 
34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de janeiro 
de 2022, sobre a concessão de benefício Eventual às famílias em vulnerabilidade 
social decorrente de calamidade Pública e/ou situação de Emergência, ocasio-
nadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas 
e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimestre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o benefício Eventual do PrograMa rEcoMEÇar/caPi-
tÃo PoÇo, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos 
E doZE rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários enca-
minhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de 
r$ 189.072,00 (cENto E oitENta E NovE Mil, sEtENta E dois rEais) 
para as 156 famílias cadastradas.

ORD NOME CPF VALOR 
1 Maria dEUZa olivEira dos rEis 584.306.442-53 r$ 1.212,00 
2 MarlY travassos dos saNtos 981.929.302-20 r$ 1.212,00 
3 a NtoNia rosilENi dos saNto 998.872.662-72 r$ 1.212,00 
4 a NtoNia silva da coNcEicao 010.991.112-18 r$ 1.212,00 
5 adElia oliNda da coNcEicao 002.258.302-56 r$ 1.212,00 
6 adEMar gil dE oliv Eir a 873.336.602-06 r$ 1.212,00 
7 adEMar JaciNto PicaNÇo 737.349.772-15 r$ 1.212,00 
8 adil a da coNcEiÇao dos rEis rodrigUEs 813.471.972-49 r$ 1.212,00 
9 adriaNa dE olivEir a cordEiro 037.463.892-67 r$ 1.212,00 
10 alcENira silva dE araUJ o 703.109.472-00 r$ 1.212,00 
11 alEssaNdra dE NaZarE araUJo figUEirEdo 036.625.222-41 r$ 1.212,00 
12 aNa aNtoNia rodrigUEs gUEdEs 750.339.922-87 r$ 1.212,00 
13 aNa claUdia barros 364.736.002-30 r$ 1.212,00 
14 aNa clEia MElo dE soUZa 869.143.592-53 r$ 1.212,00 
15 aNa KatiaNE dE olivEira 811.393.902-44 r$ 1.212,00 
16 aNa lUcia alvEs dE olivEira 539.784.712-72 r$ 1.212,00 
17 aNa lUcia ribEiro dos saNtos 007.087.262-75 r$ 1.212,00 
18 aNtoNia EUcioNE MoUra dE soUZa 967.571.752-15 r$ 1.212,00 
19 aNtoNia glEiciaNE ribEiro da coNcEicao 702.218.012-19 r$ 1.212,00 
20 aNtoNia JUlia silva dE araUJo 827.765.982-20 r$ 1.212,00 
21 aNtoNia lUcia ribEiro soarEs 071.619.902-54 r$ 1.212,00 
22 aNtoNia rENata olivEira diNiZ 053.871.662-24 r$ 1.212,00 
23 aNtoNia siMoNE ribEiro soarEs 955.344.072-04 r$ 1.212,00 
24 aNtoNio arEMiltoN tavarEs da silva 010.470.132-31 r$ 1.212,00 
25 aNtoNio JosiEl loPEs saNtos 702.424.562-00 r$ 1.212,00 
26 aNtoNio JUNior osMariNo dos saNtos 863.721.302-20 r$ 1.212,00 
27 aNtoNio Maria rocHa soUZa 913.731.902-72 r$ 1.212,00 
28 aNtoNio raiMUNdo PiNto PErEira 394.361.282-15 r$ 1.212,00 
29 aNtoNio rEiNaldo da silva 364.728.752-00 r$ 1.212,00 
30 aNtoNio valdEtE rodrigUEs dos rEis 576.665.202-04 r$ 1.212,00 
31 aristEU da cUNHa 029.149.212-68 r$ 1.212,00 
32 bENEdita lUcia goMEs coNcEiÇÃo 490.638.552-49 r$ 1.212,00 
33 bENviNda borgEs da coNcEicao 488.520.582-49 r$ 1.212,00 
34 bErNardiNa borgEs da coNcEicao 704.769.852-34 r$ 1.212,00 
35 caMila silva dE alMEida 028.554.302-40 r$ 1.212,00 
36 casiMiro fErrEira MartiNs 061.484.502-59 r$ 1.212,00 
37 cEsar dos saNtos galEs 070.884.172-43 r$ 1.212,00 
38 claUdio Marcio loPEs cordEiro 918.319.462-20 r$ 1.212,00 
39 clEia Maria soarEs dos rEis 031.496.592-05 r$ 1.212,00 
40 clEidilENE dos saNtos silva 954.596.342-53 r$ 1.212,00 
41 clivia barros olivEira 035.704.732-01 r$ 1.212,00 
42 cristiaNE dE fatiMa dE JEsUs 022.073.092-07 r$ 1.212,00 
43 cristiaNE siQUEira soUZa 012.451.152-00 r$ 1.212,00 
44 daNiEl dos saNtos PErEira 287.554.212-53 r$ 1.212,00 
45 daNiEl osMariNo dos saNtos 001.601.162-79 r$ 1.212,00 
46 daNiEllY olivEira da silva 025.028.152-07 r$ 1.212,00 
47 dario ElisEU NasciMENto dos rEis 248.424.192-53 r$ 1.212,00 
48 davi NavEgaNtE farias 535.545.072-53 r$ 1.212,00 
49 dENilsoN filoMENo dE soUZa 004.918.242-03 r$ 1.212,00 
50 diEgo JUNior dE soUsa olivEira 022.901.082-27 r$ 1.212,00 
51 EdiENE PicaNÇo dE assis 736.447.062-04 r$ 1.212,00 
52 EliZEtE do socorro dE castro MoUra 289.259.202-04 r$ 1.212,00 
53 EUgENia goMEs da PaiXao 060.377.231-50 r$ 1.212,00 
54 fraNcisca ElcioNE da silva aNdradE 966.297.542-04 r$ 1.212,00 
55 fraNcisca Erica siQUEira 011.418.512-37 r$ 1.212,00 
56 fraNcisca olivEira rodrigUEs 727.149.052-34 r$ 1.212,00 
57 fraNcisco clEbEr soUZa olivEira 879.883.722-20 r$ 1.212,00 
58 fraNcisco coraci goMEs loPEs 873.339.102-53 r$ 1.212,00 
59 fraNcisco MariNHEiro dE soUZa 606.938.432-68 r$ 1.212,00 
60 fraNcisco NataliNo carvalHo 783.250.562-15 r$ 1.212,00 
61 fraNcisco NaZarENo soarEs dE araUJo 166.017.262-49 r$ 1.212,00 
62 fraNcisco NEvEs corrEia dE MENdoNÇa 166.023.402-63 r$ 1.212,00 
63 HElENa Maria dE soUZa 364.730.062-49 r$ 1.212,00 
64 HEliJaNE cabral dE soUZa 713.636.102-87 r$ 1.212,00 
65 Hilda MacHado carlos 757.796.092-68 r$ 1.212,00 

66 isaQUE dE assis silva 903.225.172-49 r$ 1.212,00 

67 ivaN diEgo coNcEiÇao rEis 048.968.652-43 r$ 1.212,00 

68 ivaNisE dE soUZa rodrigUEs 028.775.932-66 r$ 1.212,00 
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69 iZENEidE viEira dos saNtos 916.054.742-15 r$ 1.212,00 
70 JarMilHE ribEiro dE soUZa 037.300.432-00 r$ 1.212,00 
71 JEilsoN dE soUsa 016.338.692-70 r$ 1.212,00 
72 JEroNiMo PiNto fErrEira 368.115.642-53 r$ 1.212,00 
73 JoEldo dE olivEira PErEira 022.920.232-29 r$ 1.212,00 
74 JosE aUgUsto raMos da costa 391.892.442-49 r$ 1.212,00 
75 JosE JosiMar castro liMa 006.919.992-28 r$ 1.212,00 
76 JosE JovaNi soUZa olivEira 702.424.322-80 r$ 1.212,00 
77 JosE Nivaldo Pavao dE araUJo 101.229.152-91 r$ 1.212,00 
78 JosE WEYdEr dE alMEida rEis 871.133.682-04 r$ 1.212,00 
79 JosilENE coNcEiÇao alvEs 020.143.152-13 r$ 1.212,00 
80 JUaN fraNcisco siMoa dE JEsUs 902.416.652-72 r$ 1.212,00 
81 KassiaNE soarEs PErEira 019.403.712-60 r$ 1.212,00 
82 lEoNidas MoisEs dE soUZa 364.834.782-91 r$ 1.212,00 
83 lEvY aZEvEdo dE carvalHo 625.401.812-87 r$ 1.212,00 
84 lidia cristiNa dE JEsUs rEis 706.410.562-49 r$ 1.212,00 
85 lidiNEia da silva batista 032.878.122-38 r$ 1.212,00 
86 liNdalva PatrociNio da silva 027.563.052-86 r$ 1.212,00 
87 lUciNEia olivEira da coNcEicao 025.856.812-70 r$ 1.212,00 
88 M arcilENE Maria rodrigUEs PicaNco 935.179.982-49 r$ 1.212,00 
89 MaNoEl doMiNgos gil dE olivEira 019.920.442-01 r$ 1.212,00 
90 MaNoEl EliNaldo dE soUZa 131.156.422-53 r$ 1.212,00 
91 MaNoEl gENival fErNaNdEs dos rEis 001.352.852-16 r$ 1.212,00 
92 MaNoEl JorgiNHo MartiNs foNsEca 029.019.412-14 r$ 1.212,00 
93 Maria aNtoNia bEZErra 001.821.482-70 r$ 1.212,00 
94 Maria aUXiliadora olivEira fErrEira 491.461.302-68 r$ 1.212,00 
95 Maria bErNaldiNa cordEiro corrEa 227.129.252-20 r$ 1.212,00 
96 Maria cassiaNo 870.499.702-63 r$ 1.212,00 
97 Maria clEidE olivEira dE b rito 974.054.692-72 r$ 1.212,00 
98 Maria cristiaNE QUiriNo da silva 070.912.512-70 r$ 1.212,00 
99 Maria da coNcEicao costa 265.991.122-34 r$ 1.212,00 
100 Maria daNila da silva 033.215.742-33 r$ 1.212,00 
101 Maria das gracas silva 728.815.852-72 r$ 1.212,00 
102 Maria dE fatiMa PicaNco 328.511.382-00 r$ 1.212,00 
103 Maria dE fatiMa vital araUJo 476.846.312-68 r$ 1.212,00 
104 Maria dE loUrdEs da silva saNtos 398.431.062-53 r$ 1.212,00 
105 Maria do rosario rodrigUEs PiNHEiro 903.025.242-15 r$ 1.212,00 
106 Maria do socorro olivEira dE olivEira 303.416.632-04 r$ 1.212,00 
107 Maria dos MilagrEs MENdEs da silva 856.142.972-00 r$ 1.212,00 
108 Maria EliZaNgEla MagalHaEs 728.783.552-53 r$ 1.212,00 
109 Maria EliZoNEtE da silva gil 016.996.272-58 r$ 1.212,00 
110 Maria EvirlENE firMiNo da silva 004.646.622-30 r$ 1.212,00 
111 Maria iNEs dE olivEira 762.865.172-00 r$ 1.212,00 
112 Maria ivaNEtE ribEiro da coNcEicao 812.746.702-25 r$ 1.212,00 
113 Maria ivaNilda dE olivEira frEirEs 028.515.742-64 r$ 1.212,00 
114 Maria iZEtE da silva coNcEicao 032.098.042-14 r$ 1.212,00 
115 Maria lEoNora olivEira dE soUsa 672.982.902-82 r$ 1.212,00 
116 Maria lUciMar soarEs 874.338.002-63 r$ 1.212,00 
117 Maria lUZia dE MElo PErEira 878.054.212-34 r$ 1.212,00 
118 Maria lUZilaNdia MartiNs foNsEca 028.691.382-88 r$ 1.212,00 
119 Maria Marta ribEiro cordEiro 002.494.482-38 r$ 1.212,00 
120 Maria Nair coNcEicao da silva 805.337.442-53 r$ 1.212,00 
121 Maria NEriaNE dos rEis da silva 018.093.562-37 r$ 1.212,00 
122 Maria odarisE olivEira dos rEis 727.161.852-04 r$ 1.212,00 
123 Maria PaUla cordEiro dos rEis 891.861.922-72 r$ 1.212,00 
124 Maria PEdriNHa MartiNs ribEiro 021.779.702-45 r$ 1.212,00 
125 Maria PiEdadE galEs 029.365.412-39 r$ 1.212,00 
126 Maria rUtH dE carvalHo 705.358.172-15 r$ 1.212,00 
127 Maria socorro dE JEsUs soUZa 364.814.322-00 r$ 1.212,00 
128 Maria tHairEs foNsEca dE frEitas 046.682.712-17 r$ 1.212,00 
129 Maria valdilEia rEis foNsEca 782.346.542-68 r$ 1.212,00 
130 MarilZa dE olivEira dos saNtos 901.032.972-00 r$ 1.212,00 
131 Midia da silva coNcEicao 030.885.942-14 r$ 1.212,00 
132 MiltoN fErrEira da silva 000.573.172-08 r$ 1.212,00 
133 MisHEila MENEZEs dE olivEira 010.028.902-92 r$ 1.212,00 
134 NaidE dE JEsUs rEis 423.096.622-91 r$ 1.212,00 

135 NaZarE da costa rodrigUEs 728.804.652-49 r$ 1.212,00 

136 Nilo gil dE olivEira 652.791.582-91 r$ 1.212,00 

137 Nira Maria silva dE araUJo 618.998.602-15 r$ 1.212,00 

138 PaUliNo HiPolito dE soUsa 686.929.782-72 r$ 1.212,00 
139 PEdro alEriaNo da silva 999.806.142-34 r$ 1.212,00 
140 raiMUNda catia soUZa da silva 015.396.092-27 r$ 1.212,00 
141 raiMUNda da silva batista 003.691.672-28 r$ 1.212,00 
142 raiMUNda silvaNa daMascENo do NasciMENto 019.091.022-45 r$ 1.212,00 
143 raiMUNda sUEli alMEida frEitas 709.340.532-00 r$ 1.212,00 
144 raiMUNdo cordEiro dE alMEida dos saNtos 401.712.302-30 r$ 1.212,00 
145 raiMUNdo NoNato da silva 166.023.312-72 r$ 1.212,00 
146 robErto dos saNtos MartiNs 030.937.322-04 r$ 1.212,00 
147 rosilda dE soUZa lisboa 014.423.062-38 r$ 1.212,00 
148 saMUEl borgEs dE olivEira 913.403.652-00 r$ 1.212,00 
149 saNdra rEgiNa ribEiro cordEiro 695.934.772-68 r$ 1.212,00 
150 tatiaNa viEira dos saNtos 023.146.232-82 r$ 1.212,00 
151 tElMa dos saNtos MartiNs 703.902.062-96 r$ 1.212,00 
152 tErEZiNHa dE JEsUs da silva 303.225.022-68 r$ 1.212,00 
153 valdEMir PicaNco soarEs 707.768.872-03 r$ 1.212,00 
154 vErUZa PEQUENo dE araUJo 003.406.272-63 r$ 1.212,00 
155 WaldEriNo MoUra alvEs 593.366.252-68 r$ 1.212,00 
156 ZUlEidE dE assis silva 000.480.272-19 r$ 1.212,00 

valor total r$ 189.072,00 

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ bENJÓ – cEl QobM

Protocolo: 842613
PORTARIA Nº. 054/CEDEC DE 18 DE AGOSTO DE 2022.

coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em boletim geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria n° 015 de 
10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, n° 
34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o benefício Eventual do PrograMa rEcoMEÇar/ Ma-
rabá, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos E 
doZE rEais), por família que foi cadastrada pela coordenadoria Estadual 
de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiário, encaminhado 
pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 1.212,00 
(UM Mil, dUZENtos E doZE rEais) para 01 família cadastrada.

ORD NOME CPF VALOR
1 sErgio soarEs liMa 899.668.132-68 r$1.212,00

valor total r$1.212,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ bENJÓ – cEl QobM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 842614
PORTARIA Nº. 055/CEDEC DE 18 DE AGOSTO DE 2022.

coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em boletim geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria n° 015 de 
10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, n° 
34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o benefício Eventual do PrograMa rEcoMEÇar/brEU 
braNco, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos E 
doZE rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Es-
tadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encami-
nhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 
14.544,00 (QUatorZE Mil, QUiNHENtos E QUarENta E QUatro rEais) 
para as 12 famílias cadastradas.

ORD NOME CPF VALOR
1 carla silva dE soUsa 000.543.362-28 r$ 1.212,00
2 claUdoMiro MENdEs farias 648.978.182-49 r$ 1.212,00
3 corNElio MENdEs farias 424.333.802-78 r$ 1.212,00
4 ilYENE do socorro triNdadE dE liMa 010.633.882-01 r$ 1.212,00
5 JosE aNtoNio dE olivEira fUrtado 304.292.502-15 r$ 1.212,00
6 JosÉ do NasciMENto diviNo 833.819.962-15 r$ 1.212,00
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7 JosiaNE alENcar costEira 612.777.892-15 r$ 1.212,00
8 laZaro do carMo braga 302.864.252-20 r$ 1.212,00
9 lEoNardo MENdEs viaNa NasciMENto 797.361.062-68 r$ 1.212,00
10 liliaN do socorro dE soUsa alvEs 029.628.862-48 r$ 1.212,00
11 MaNoEl Maria braga 124.399.832-68 r$ 1.212,00
12 ZEZico costa trUvÃo 103.628.512-04 r$ 1.212,00

valor total r$ 14.544,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ bENJÓ – cEl QobM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 842615

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 039/IN/CONTRATO, DE 22 DE AGOSTO 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/241218
Contrato n°: 021/2022
fiscal do contrato: MaJ QobM WillaMEs florENtiNo dE aNdradE, Mf: 
54185304-1.
fiscal suplente do contrato: MaJ QobM lENilsoN da costa silva, Mf: 
57174210/1.
objeto: a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços 
de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e 
ininterrupto de combustíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 32), 
em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos 
automotores e equipamentos integrantes da frota da administração Pública 
do Poder Executivo do Estado do Pará, com utilização de cartão magnético.
valor: r$ 7.282.408,80 (sete milhões, duzentos e oitenta e dois mil, qua-
trocentos e oito reais e oitenta centavos).
vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: ticKEt solUÇÕEs Hdfgt s/a
cNPJ: 03.506.307/0001-57
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843131

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Exercício: 2022
data da assinatura: 22/08/2022
objeto: Este termo aditivo tem como objeto a prorrogação de vigência por 
mais 12 (doze) meses ao contrato n° 085/2021.
dotação orçamentária:
Unidade gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 – fEboM
funcional Programática: 06.122.1297.8409 – operacionalização das ações
administrativas.
Elemento de despesa: 339039 – serviço de terceiros - pessoa jurídica.
Plano interno: 4120008409c
valor: r$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Previsão de dotação orçamentária (loa-2023):
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 01500000001 – tesouro.
funcional Programática: 06.182.1502.8825 - operações de combate a in-
cêndios, busca e salvamento e atendimento pré-hospitalar.
Elemento de despesa: 339039 – serviço de terceiros - pessoa jurídica.
Plano interno: 1050008825c
valor: r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
valor total dotação orçamentária: r$ 900.000,00 (novecentos mil reais).
vigência: 24/08/2022 atÉ 23/08/2023
contratada: PriME coNsUltoria E assEssoria EMPrEsarial ltda
cNPJ: 05.340.639/0001-30.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 842907

AVISO DE LICITAÇÃO
.

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica que realizará o Processo Licitatório abaixo descrito:
Pregão Eletrônico nº 06/2022, modo de disputa abErto/fEcHado, tipo 
MENor PrEÇo Por itEM, com valor máximo aceitável de r$ 62,81.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na EXPloraÇÃo dE 
sErviÇos dE rEstaUraNtE, coM forNEciMENto dE cafÉ da MaNHÃ 
E rEfEiÇÕEs No sistEMa dE PrEÇo Por QUilo E Prato coMErcial 
MEdiaNtE coNcEssÃo dE Uso dE árEa PrÓPria No QUartEl do co-
MaNdo gEral do corPo dE boMbEiros Militar do Pará.
Pregoeiro titular: caP QobM clEbsoN lUiZ costa da silva.
Pregoeiro suplente: caP QobM isis KElMa figUEirEdo dE araÚJo.
data de abertura: 05/09/2022, às 09h30 (horário de brasília).
Entrega do edital: www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.
br e www.bombeiros.pa.gov.br.
belém-Pará, 22 de agosto de 2022.
HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa – cEl QobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 842728

DIÁRIA
EXTRATO DA PORTARIA Nº 309/DIÁRIA/DF 

DE 28 DE JUNHO DE 2022
conceder aos militares:stEN bM dival PoNtEs dE soUZa 5539102/ 2, 
cb bM tHiago glYstoN da silva crisPiM 57218514/ 1, sd bM claU-
cio da silva fErrEira 5932409/ 1, 17 (dEZEssEtE) diárias de alimen-
tação e 16 (dEZEssEis) diárias de pousada para cada, perfazendo um 

valor total de r$ 12.707,64 (doZE Mil E sEtEcENtos E sEtE rEais E 
sEssENta E QUatro cENtavos), para seguirem viagem de belém para 
santarém - Pa e itaituba - Pa, no período de 07 a 23 de Junho de 2022, a 
serviço da dal do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 310/DIÁRIA/DF 
DE 28 DE JUNHO DE 2022

conceder aos militares:sgt bM lEaNdro aUgUsto EstEvEs dE soU-
Za 57173607/ 1, cb bM WElliNgtoN EvaNgElista fErrEira 57217773/ 
1, sd bM WENdEll alvEs dE soUsa 5932512/ 1, 14 (QUatorZE) diárias 
de alimentação e 13 (trEZE) diárias de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 10.397,16 (dEZ Mil E trEZENtos E NovENta E 
sEtE rEais E dEZEssEis cENtavos), para seguirem viagem de be-
lém para santa izabel - Pa, vigia - Pa, capanema - Pa, bragança - Pa 
e salinópolis - Pa, no período de 13 a 26 de Junho de 2022, a serviço 
da dal do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 355/DIÁRIA/DF 
DE 21 DE JULHO DE 2022

conceder aos militares:tcEl QobM Pablo crUZ dE olivEira, Mf: 
5833523; tEN bM aNa bEatriZ MalHEiros PiQUEt, Mf: 5932601; sgt 
bM fabio MagalHaEs dE dEUs, Mf: 54185062, sgt bM saNdro goN-
calvEs do NasciMENto, Mf: 57173906 E cb bM gEdErsoN da sil-
va ribEiro 57218283, 05 (ciNco) diárias de alimentação e 03 (trÊs) di-
árias de pousada para cada, conforme planilha anexo, perfazendo um valor 
total de r$ 5.517,84 (ciNco Mil E QUiNHENtos E dEZEssEtE rEais E 
oitENta E QUatro cENtavos), para seguirem viagem de belém para sa-
linopolis - Pa, capanema - Pa e bragança - Pa, no período de 06 a 10 de 
Junho de 2022, a serviço da dst do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 400/DIÁRIA/DF 
DE 11 DE AGOSTO DE 2022

conceder aos militares: sgt bM EZEQUiEl fErrEira dE brito , Mf: 
57173719, 05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (QUatro) diárias de 
pousada, perfazendo um valor total de r$ 1.186,92 (UM Mil, cENto E oi-
tENta E sEis rEais E NovENta E dois cENtavos), para seguir viagem 
de itaituba - Pa para belém - Pa, no período de 16 a 20 de abril de 2022, 
a serviço do 7º gbM do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 842134
EXTRATO DA PORTARIA Nº 87/DIÁRIA/DF 

DE 04 DE MARÇO DE 2022
conceder aos militares: sgt bM gilvaNdo PErEira MiraNda Mf: 
5621011, cb bM NEliNHo MoNtEiro dE araÚJo Mf: 57189284, sd 
bM rocK WilliaM dias MiraNda Mf: 5932488 e ao sd bM PEdro Wi-
lHaMis sEabra abrEU Mf: 5932278, 01 (UMa) diária de alimentação 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 511,68 (QUiNHENtos E oNZE 
rEais E sEssENta E oito cENtavos), para seguirem viagem de be-
lém para são Miguel do guamá - Pa, no dia 12 de dezembro de 2021, a 
serviço do 1°gMaf do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 94/DIÁRIA/DF 
DE 07 DE MARÇO DE 2022

conceder aos militares: sgt bM gEZiEl rEis da silva Mf: 57173932, 
sgt bM JUNior goMEs farias Mf: 57173411, sgt bM lUcival brUNo 
aNdradE dE MElo Mf: 57173413, sd bM daNilo WilKEr da gaMa liMa 
Mf: 5932486, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 522,24 (QUiNHENtos E viNtE E dois rEais E viNtE 
E QUatro cENtavos), para seguirem viagem de salvaterra para soure - 
Pa, no dia 20 de Janeiro de 2022, a serviço do 18° gbM do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 95/DIÁRIA/DF 
DE 08 DE MARÇO DE 2022

conceder aos militares: sgt bM aNdrE brito frEitas Mf: 5430160, sgt 
bM JUNior goMEs farias Mf: 57173411, cb bM rafaEl Elias figUEi-
rEdo MorEira Mf: 57189168, 06 (sEis) diárias de alimentação para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 2.342,16 ( dois Mil E trEZENtos 
E QUarENta E dois rEais E dEZEssEis cENtavos), para seguirem via-
gem de salvaterra para soure - Pa, no período que se inicia dia 06 a 20 de 
fevereiro de 2022, a serviço do 18° gbM do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 96/DIÁRIA/DF 
DE 08 DE MARÇO DE 2022

conceder aos militares: stEN bM EliENai soarEs PErEira Mf: 5607787, 
sgt bM HElio rUY dos saNtos costa Mf: 5398665, cb bM JUlio cE-
sar da silva liMa Mf: 57190073, cb bM rENaN rEis dE soUZa Mf: 
5932411, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um va-
lor total de r$ 516,96 (QUiNHENtos E dEZEssEis rEais E NovENta E 
sEis cENtavos), para seguir viagem de Paragominas para Ulianópolis - 
Pa, no dia 16 de Junho de 2021, a serviço do 1°gPa do cbMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 97/DIÁRIA/DF 
DE 08 DE MARÇO DE 2022

conceder aos militares: sgt bM silas soUZa fErrEira Mf: 54185266, 
cb bM JoNatas rUfiNo do NasciMENto Mf: 57190067, 01 (UMa) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 258,48 (dU-
ZENtos E ciNQUENta E oito rEais E QUarENta E oito cENtavos), 
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para seguirem viagem de Paragominas para Nova ipixuna - Pa, no dia 30 
de Novembro de 2021, a serviço do 1°gPa do cbMPa. Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 98/DIÁRIA/DF 
DE 08 DE MARÇO DE 2022

conceder aos militares: sgt bM UbiracY MoraEs MEdEiros Mf: 
5422485, cb bM fErNaNdo da silva dE castro Mf: 57189355, 01 
(UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 
258,48 (dUZENtos E ciNQUENta E oito rEais E QUarENta E oito 
cENtavos), para seguir viagem de Paragominas para a capital do Estado - 
Pa, no dia 06 de dezembro de 2021, a serviço do 15° gbM do cbMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa - cEl QobM. coman-
dante - geral do cbMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 100/DIÁRIA/DF 
DE 09 DE MARÇO DE 2022

conceder aos militares: sgt bM ElÍdio ÉdEN da Mota coHEN Mf: 5826900, 
cb bM Eros daNilo batista dos saNtos Mf: 57218586, sd bM JÚlio 
cEsar alvEs PEdrEiro Mf: 5932568, 03 (trÊs) diárias de alimentação e 
02 (dUas) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
1.925,40 (UM Mil E NovEcENtos E viNtE E ciNco rEais E QarENta cEN-
tavos), para seguirem viagem de santarém para Prainha - Pa, no período 
de 30 de dezembro de 2021 a 01 de Janeiro de 2022, a serviço da comando 
operacional. 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 105/DIÁRIA/DF 
DE 10 DE MARÇO DE 2022

conceder aos militares: tcEl QobM sHErdlEY rossas caNsaNÇÃo No-
vaEs Mf: 5817005, sgt bM JosÉ raiMUNdo silva Mf: 5421942, 01 
(UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 
290,14 (dUZENtos E NovENta rEais E QUatorZE cENtavos), para 
seguirem viagem de canaã dos carajás para Marabá - Pa, no dia 22 de 
Janeiro de 2022, a serviço do 16ºgbM 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: 842819
PORTARIA Nº 214/DIÁRIA/CEDEC 

DE 22 DE AGOSTO DE 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º–conceder aos militares: caP QobM MarcElo PiNHEiro dos saN-
tos e sd QbM JoNatHaN soUZa da PENHa, 03 (três) diárias de ali-
mentação e 02 (duas) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 1.358,35 (UM Mil, trEZENtos E ciNQUENta E oito rEais 
E triNta E ciNco cENtavos), por estarem se deslocando de belém-Pa 
para o município de tucuruí-Pa, na região de integração do lago de tucu-
ruí e com diárias do grupo b, de 22 a 24 de agosto de 2022, a serviço da 
coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ bENJÓ – cEl QobM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 842815
EXTRATO DA PORTARIA Nº 293/DIÁRIA/DF 

DE 06 DE JUNHO DE 2022
conceder aos militares: cb bM Marcos coNtENtE silva 57189358, 03 
(trÊs) diárias de alimentação e 02 (dUas) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 633,00 (sEiscENtos E triNta E trÊs 
rEais), para seguirem viagem de belém para altamira - Pa, no período de 
06 a 08 de Junho de 2022, a serviço do 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 305/DIÁRIA/DF 
DE 14 DE JUNHO DE 2022

conceder aos militares: cEl QobM HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa 
5267560/ 1, cEl QobM JaYME dE aviZ bENJo 5704430/ 1, cEl QobM 
Joao JosE da silva JUNior 5704421/ 1, cEl QobM lUis artHUr tEi-
XEira viEira 5749034/ 1, MaJ QobM diaNa fErNaNdEs das cHagas 
54184148/ 2, 03 (trÊs) diárias de alimentação e 02 (dUa) diárias de 
pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 4.545,55 (QUatro 
Mil E QUiNHENtos E QUarENta E ciNco rEais E ciNQUENta E ciNco 
cENtavos), para seguirem viagem de belém para santarém - Pa, no pe-
ríodo de 20 a 22 de Junho de 2022, a serviço do gabinete do comando 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 316/DIÁRIA/DF 
DE 05 DE JULHO DE 2022

conceder aos militares: sgt bM arMaNdo MarQUEs dE liMa JUNior 
54185163/ 1, sgt bM EMaNUEl carvalHo barros 57173672/ 1, 01 
(UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 
263,76 (dUZENtos E sEssENta E trÊs rEais E sEtENta E sEis cENta-
vos), para seguir viagem de barcarena para capital do Estado, no dia 28 
de abril de 2022, a serviço do 6ºgbM 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 317/DIÁRIA/DF 
DE 05 DE JULHO DE 2022

conceder aos militares: tcEl QobM lUis claUdio da silva fa-
rias 5619769/ 1, 02 (das) diárias de alimentação , perfazendo um valor 
total de r$ 263,76(dUZENtos E sEssENta E trÊs rEais E sEtENta E 
sEis cENtavos), para seguir viagem de abaetetuba - Pa para ananindeua 
- Pa, nos dias 11 e 16 de Março de 2022, a serviço do comando opera-
cional 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 318/DIÁRIA/DF 
DE 05 DE JULHO DE 2022

conceder aos militares: sgt bM UbiracY MoraEs MEdEiros 5422485/ 
1, cb bM fErNaNdo da silva dE castro 57189355/ 1, 01 (UMa) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 258,48 (dU-
ZENtos E ciNQUENta E oito rEais E QUarENta E oito cENtavos), 
para seguir viagem de abaetetuba para capital do Estado, no dia 05 de 
abril de 2022, a serviço do 15ºgbM 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 319/DIÁRIA/DF 
DE 05 DE JULHO DE 2022

conceder aos militares: cb bM aNdEsoN NEto XaviEr alvEs 54185185/ 
1, cb bM PaUlo afoNso loPEs NogUEira 54185200/ 1, sd bM EltoN 
dias cavalHEiro 5932436/ 1, sd bM fabio sErrao da silva 5932535/ 
1, 04 (QUatro) diárias de alimentação e 03 (trÊs) diárias de pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 3.618,72 (trÊs Mil E sEis-
cENtos E dEZoito rEais E sEtENta E dois cENtavos), para seguir 
viagem de cametá para baião - Pa, no período de 21 a 24 de Maio de 2022, 
a serviço do 22ºgbM 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 562/DIÁRIA/DF 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

conceder aos militares: cEl QobM HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa, 
tcEl QobM sHErdlEY rossas caNsaNcao NovaEs, tcEl QobM cHar-
lEs dE Paiva catUaba, tcEl QobM HUgo cardoso fErrEira, MaJ 
QobM Marcos fEliPE galUcio dE soUZa, tEN bM rafaEl Mota ri-
bEiro, sUbtEN bM bENiltoN alvEs rosario, sgt bM otoNiEl araU-
Jo cabral, sgt bM JosE lUrENE fEliPE dE soUsa, sgt bM rENato 
olivEira PiNHEiro E sd bM divaldo abrEU soarEs, 01 (UMa) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.704,34 (UM 
Mil, sEtEcENtos E QUatro rEais E triNta E QUatro cENtavos), para 
seguirem viagem de suas respectivas unidades bombeio militar para são 
félix do Xingu – Pa, no dia 10 de dezembro de 2021, a serviço da corpo-
ração. 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: 842956

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 066/2022 – CBMPA

data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 066/2022 – cbMPa
valor: r$: 3.010,00 (três mil e dez reais).
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de supervisor do curso à graduação de sargento 
bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, Pelotão delta.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: antônio José teles barata
cPf: 402.368.622-00.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843029
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 062/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 062/2022 – cbMPa
valor: r$: 700,00 (setecentos reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina treinamento físico 
Militar do curso à graduação
de sargento bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, Pelotão delta.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Joaquim dos santos freitas Neto,
cPf: 479.914.292-53
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843041
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EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 061/2022 – CBMPA

data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 061/2022 – cbMPa
valor: r$: 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina conhecimentos 
Jurídicos aplicados do curso à
graduação de sargento bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, Pelotão 
delta.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: abedolins corrêa Xavier.
cPf: 805.012.652-87
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843042
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 060/2022 – CBMPA
data de assinatura:
origem: termo de inexigibilidade N° 060/2022 – cbMPa
valor: r$: 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutora para ministrar a disciplina organização e 
legislação bombeiro Militar do
curso à graduação de sargento bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, 
Pelotão delta.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Michela de Paiva catuaba
cPf: 687.805.162-20
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843043
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 063/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 063/2022 – cbMPa
valor: r$: 1.200,00 (mil e duzentos reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina sistema de geren-
ciamento em situações críticas
e de crises do curso à graduação de sargento bombeiro Militar – cgs bM 
Ead/2022, Pelotão delta.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: arthur arteaga durans vilacorta.
cPf: 847.762.852-15
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843039
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 059/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 059/2022 – cbMPa
valor: r$: 800,00 (oitocentos reais).
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina defesa civil do 
curso à graduação de sargento
bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, Pelotão delta.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Jean carvalho corrêa.
cPf: 486.357.822-91.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843046
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 058/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 058/2022 – cbMPa
valor: r$: 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina fundamentos da 
gestão de Unidade bombeiro Militar do curso à graduação de sargento 
bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, Pelotão delta.

Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: rodrigo de araújo Monteiro
cPf: 889.396.002-82
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843048
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 065/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 065/2022 – cbMPa
valor: r$: 500,00 (quinhentos reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina instrução Militar 
do curso à graduação de sargento bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, 
Pelotão delta.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Everton Mendonça da silva.
cPf: 462.014.672-20
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843031
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 064/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 064/2022 – cbMPa
valor: r$: 1.200,00 (mil e duzentos reais).
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutora para ministrar a disciplina Emergência e 
socorros de Urgência do curso à graduação de sargento bombeiro Militar 
– cgs bM Ead/2022, Pelotão delta.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: isis Kelma figueiredo de araújo.
cPf: 685.902.102-00
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843035
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 068/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 068/2022 – cbMPa
valor: r$:800,00 (oitocentos reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina defesa civil do 
curso à graduação de sargento bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, 
Pelotão Echo.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Jean carvalho corrêa
cPf: 486.357.822-91
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843053
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 067/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 067/2022 – cbMPa
valor: r$: 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina fundamentos da 
gestão de Unidade bombeiro Militar do curso à graduação de sargento 
bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022,
Pelotão Echo.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: david barros de araújo
cPf: 710.418.502-04
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843050



62  diário oficial Nº 35.086 Terça-feira, 23 DE AGOSTO DE 2022

EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 069/2022 – CBMPA

data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 069/2022 – cbMPa
valor: r$:1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina organização e le-
gislação bombeiro Militar do curso à graduação de sargento bombeiro 
Militar – cgs bM Ead/2022, Pelotão Echo.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: rodrigo oliveira ferreira de Melo
cPf: 819.330.452-72
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843056
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 070/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 070/2022 – cbMPa
valor: r$:2.100,00 (dois mil e cem reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina conhecimentos 
Jurídicos aplicados do curso à graduação de sargento bombeiro Militar – 
cgs bM Ead/2022, Pelotão Echo.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Natanael bastos ferreira
cPf: 693.094.502-15
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843057
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 071/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 071/2022 – cbMPa
valor: r$:600,00 (seiscentos reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina treinamento físi-
co Militar do curso à graduação de sargento bombeiro Militar – cgs bM 
Ead/2022, Pelotão Echo.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: ricardo Miranda de souza
cPf: 613.696.752-91
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843058
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 072/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 072/2022 – cbMPa
valor: r$:1.050,00 (mil e cinquenta reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina sistemas de ge-
renciamento em situações críticas e de crises do curso à graduação de 
sargento bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, Pelotão Echo.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Jair Nazareno barbosa da silva
cPf:490.901.862-04
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843059
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 073/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 073/2022 – cbMPa
valor: r$:750,00 (setecentos e cinquenta reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina Emergência e so-
corros de Urgência do curso à graduação de sargento bombeiro Militar – 
cgs bM Ead/2022, Pelotão Echo.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro

funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: raimundo bolivar Moraes costa
cPf: 479.746.562-04
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843060
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 074/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 074/2022 – cbMPa
valor: r$:500,00 (quinhentos reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina instrução Militar 
do curso à graduação de sargento bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, 
Pelotão Echo.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: tony Everton Mendonça da silva
cPf: 462.014.672-20
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843061
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 075/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 075/2022 – cbMPa
valor: r$:3.010,00 (três mil e dez reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de supervisor do curso à graduação de sargento 
bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, Pelotão Echo.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: flávio de souza cruz
cPf: 884.309.952-34
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843062
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 083/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 083/2022 – cbMPa
valor: r$ 500,00 (quinhentos reais).
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina instrução Militar 
do curso à graduação de sargento bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, 
Pelotão fox.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Everton Mendonça da silva.
cPf: 462.014.672-20.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843082
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 084/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 084/2022 – cbMPa
valor: r$ 3.010,00 (três mil e dez reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de supervisor do curso à graduação de sargento 
bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: antônio José teles barata.
cPf: 402.368.622-00.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843083
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EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 079/2022 – CBMPA

data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 079/2022 – cbMPa
valor: r$: 2.100,00 (dois mil e cem reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina conhecimentos 
Jurídicos aplicados do curso à graduação de sargento bombeiro Militar – 
cgs bM Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Natanael bastos ferreira
cPf: 693.094.502-15.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843075
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 080/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 080/2022 – cbMPa
valor: r$:600,00 (seiscentos reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina treinamento físi-
co Militar do curso à graduação de sargento bombeiro Militar – cgs bM 
Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: ricardo Miranda de souza.
cPf: 613.696.752-91.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843078
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 081/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 081/2022 – cbMPa
valor: r$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina sistema de ge-
renciamento em situações críticas e de crises do curso à graduação de 
sargento bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: Marcos José leão da costa.
cPf: 732.997.822-15.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843079
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 082/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 082/2022 – cbMPa
valor: r$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina Emergência e so-
corros de Urgência do curso à graduação de sargento bombeiro Militar – 
cgs bM Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: raimundo bolivar Moraes costa.
cPf: 479.746.562-04.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843080
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 076/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 076/2022 – cbMPa
valor: r$: 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina fundamentos da 
gestão de Unidade bombeiro Militar do curso à graduação de sargento 
bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 

segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: david barros de araújo
cPf: 710.418.502-04.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843072
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 077/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 077/2022 – cbMPa
valor: r$: 700,00 (setecentos reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina defesa civil do 
curso à graduação de sargento bombeiro Militar – cgs bM Ead/2022, 
Pelotão fox.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: carlos rangel valois da silva.
cPf: 943.008.442-91.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843073
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 078/2022 – CBMPA
data de assinatura: 18/08/2022
origem: termo de inexigibilidade N° 078/2022 – cbMPa
valor: r$: 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
vigência: 13/06/2022 atÉ 30/12/2022
objeto: contratação de tutor para ministrar a disciplina organização e le-
gislação bombeiro Militar do curso à graduação de sargento bombeiro Mi-
litar – cgs bM Ead/2022, Pelotão fox.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – tesouro
funcional Programática: 06.128.1502.8832 – capacitação dos agentes de 
segurança Pública
Elemento de despesa: 339036 – outros serviços de terceiros – Pessoa física
Elemento de despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Plano interno: 1050008832c.
contratado: rodrigo oliveira ferreira de Melo
cPf: 819.330.452-72
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl QobM.

Protocolo: 843074
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD)
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 

FORMAÇÃO DE PRAÇAS - CFP/CBMPA/2022
EDITAL N° 13 - CBMPA/SEPLAD, DE 22 DE AGOSTO DE 2022

 3 ª  R E T I F I C A Ç Ã O
E D I T A L  D E  A B E R T U R A  D O  C O N C U R S O  P Ú B L I C O

o corPo dE boMbEiros Militar do Pará (cbMPa) e a sEcrEtaria 
dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sEPlad), no uso das 
atribuições legais, tornam pública a 3ª Retificação do Edital de Abertura nº 
01/2022, destinado à admissão ao curso de formação de Praças do corpo 
de bombeiros Militar do Pará - cfP/cbMPa/2022, nos seguintes termos:
art. 1º No anexo iii – das informações e documentação para a avaliação 
de saúde, iNclUir as seguintes informações relacionadas ao subitem 2.3 
– Exame toxicológico laboratorial:
“2.3.1 os testes toxicológicos deverão ser do tipo de “larga janela 
de detecção”, que acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas 
causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza, 
devendo apresentar resultados negativos para um período mínimo de 90 
(noventa) dias, anteriores à data da coleta. 
2.3.2 O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará 
restrito à banca Examinadora, que obedecerá o que prescreve a norma 
referente à salvaguarda de documentos classificados com sigilo, sob pena 
de responsabilidades, conforme legislação vigente”.
art. 2º fica rEtificado o anexo v - cronograma previsto, referente as 
datas para realização das fases do concurso, conforme segue:

DO EXAME DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE DATA
divulgação da convocação dos candidatos habilitados para a avaliação de saúde 31/08/22

aPlicaÇÃo da avaliaÇÃo dE saÚdE Entre os dias 21/09 à 25/09/22

divulgação do resultado preliminar da avaliação de saúde 28/09/22
Período para recurso contra o resultado da avaliação de saúde 29/09 e 30/09/22

Divulgação do resultado definitivo da avaliação de saúde 06/10/22

art. 3º os demais itens do cronograma permanecem inalterados.
art. 4º Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
belém/Pa, 22 de agosto de 2022.
HaYMaN aPolo goMEs dE soUZa 
comandante-geral-corpo de bombeiros Militar do Pará 
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo 
secretário de Estado de Planejamento e administração 

Protocolo: 843201
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

a delegada de Polícia civil aNa MicHEllE goNÇalvEs soarEs Zagalo, 
matrícula 5556740, chefe de gabinete do delegado-geral, de acordo com 
a Portaria Nº. 182/2020-dg/Pc-Pa, de 28 de outubro de 2020, publicada 
no Diário Oficial do Estado do Pará nº. 34.394, de 04 de novembro de 
2020,na qual o delegado geral da Polícia civil do Estado do Pará, WaltEr 
rEZENdE dE alMEida, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
artigo 8º da lei complementar nº. 022, de 15 de março de 1994 ,dElEga 
competência, dentre outras atribuições, a praticar todos os atos atinentes 
às licitações e contratos e baseado no ParEcEr conclusivo exarado pela 
comissão de licitação, rEsolvE: HoMologar E adJUdicar a presente 
licitação nestes termos:
1 - Processo: 2022/407764
2 - licitação: convite nº. 001/2022
3 - objeto da licitação: reforma e adequação da depol de vila dos caba-
nos - barrcarena/Pa;
4 - adjudicação: 22/08/2022
5 - data da Homologação: 22/08/2022
6 - Empresa vencedora: NacioNal coNstrUÇÕEs & sErviÇos tÉcNi-
cos ltda, cNPJ. 02.934.270/0001-03, no valor de r$223.106,11 (duzen-
tos e vinte e três mil cento e seis reais e onze centavos).
belém, 22 de agosto de 2022
dPc. aNa MicHEllE goNÇalvEs soarEs Zagalo
ordenadora de despesa - Port. 182/2020-dg-Pc/Pa
doE 34.394 - 04/11/2020

Protocolo: 843174

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 016 /2022-DGPC/DRF/SF 
BELÉM, 19 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 tHiago carNEiro ro-
drigUEs – cPf nº 787.335.452-00 Matrícula nº 57233571 , delegado de 
Polícia, lotado na delegacia de Eldorado de carajás.
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de r$ 3.973,00 
(três mil novecentos e setenta e três reais), destina-se a atender as des-
pesas eventuais que não possam ocorrer pelo processo normal de paga-
mento.
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$ 3.973,00

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 017 /2021-DGPC/DRF/SF 
BELÉM, 19 DE AGOSTO DE 2020.

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 a servidora aNdrEZa soUZa alvEs – 
cPf nº 678.860.432-00 , Matrícula nº 57192696 , delegada de Polícia, lo-
tada na divisão Especializada ao atendimento da Mulher regional do Meio 
baixo amazonas.
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de r$ 4.000,00 
(quatro mil reais), destina-se a atender as despesas eventuais que não 
possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

CLASSIFICAÇÃO VALOR R$
339039 – oUtros sErviÇos t. PEssoa JUrÍdica 4.000,00

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: 842642

OUTRAS MATÉRIAS
.

NOTIFICAÇÃO DE AUDIÊNCIAS
Exmo. Sr.
RODRIGO DA MOTTA FRANÇA
Delegado de Polícia Civil
Endereço: av. 503 Norte, alameda 01, Qd. 01, lote 03, Plano diretor Nor-
te, Palmas/to.
a Presidente do Processo administrativo disciplinar nº 027/2018-dgPc/
Pad, de 25/10/2018, da lavra do Exmo. sr. cláUdio galENo dE MiraNda 
soarEs filHo, à época, delegado geral de Polícia civil, publicada no doE 
nº 33.736, de 08/11/2018, redistribuído pela Portaria Nº 020/2021-
Pad/iNstaUraÇÃo/dg/Pc-Pa, de 01/09/2021, da lavra do Exmo. sr. 
raiMUNdo bENassUlY MaUÉs JÚNior, corregedor geral de Polícia civil, 
publicada no doE nº 34.711, de 27/09/2021, Notifica, vossa Excelência 
a comparecer no prédio da corregedoria geral da Polícia civil, sito à 
avenida Magalhães barata - sala 01 - Pad, para acompanhar a oitiva das 
testemunhas abaixo declinadas, tudo em conformidade com os princípios 
do contraditório e da ampla defesa.
Outrossim, cientificamos V. Exa., que está agendado o seu depoimento 
para o dia 25/08/2022, às 09h00, para ser ouvido em Auto de Qualificação 
e interrogatório.
 

NOME DATA HORÁRIO
EPc HaMiltoN agostiNHo rodrigUEs do carMo 23/08/2022 9h

EPc JosÉ doUglas goNÇalvEs XaviEr 23/08/2022 10h30
iPc aYrtoN HENriQUE QUEiroZ silva 24/08/2022 09h

iPc Maria igiNa soarEs rosa 24/08/2022 10h30

belém - Pa, terça-feira, 26 de Julho de 2022
delegada siMoNE EdoroN MacHado araÚJo
Presidente do Pad
PolÍcia civil do Estado do Pará
ciente em ____/_____/2022
______________________________________
rodrigo da Motta fraNÇa
delegado de Polícia civil

MANDADO DE INTIMAÇÃO
Exmo. Sr.
RODRIGO DA MOTTA FRANÇA
Delegado de Polícia Civil
End.: av. 503 Norte, alameda 01, Qd. 01, lote 03, Plano diretor Norte, 
Palmas/to.
a Presidente da comissão do Processo administrativo disciplinar, instituído 
através da Portaria Nº 027/2018-dgPc/Pad, de 25/10/2018, da lavra 
do Exmo. sr. cláUdio galENo dE MiraNda soarEs filHo, à época, 
delegado geral de Polícia civil, publicada no doE nº 33.736, de 08/11/2018, 
redistribuído pela Portaria Nº 020/2021-Pad/iNstaUraÇÃo/dg/Pc-Pa, 
de 01/09/2021, da lavra do Exmo. sr. raiMUNdo bENassUlY MaUÉs 
JÚNior, corregedor geral de Polícia civil, publicada no doE nº 34.711, de 
27/09/2021, iNtiMa vossa Excelência a comparecer perante a comissão 
Processante, a fim de que seja realizado seu interrogatório nos Autos do 
Processo em epígrafe, na qualidade de servidor acusado.
Na oportunidade informamos que a audiência será realizada no dia 
25/08/2022, às 09h00, no prédio da corregedoria geral de Polícia civil, 
sala de Pad 01, localizada na avenida governador Magalhães barata, nº 
209, bairro Nazaré, belém - Pa.
belém - Pa, terça-feira, 26 de Julho de 2022
• Delegada SIMONE EDORON MACHADO ARAÚJO
• Presidente da Comissão Processante
• POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
• Ciente em _____/_____/2022
• ______________________________________
• DPC RODRIGO DA MOTTA FRANÇA

Protocolo: 841714
PORTARIA Nº 400/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 28/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 78/2021-gab/corrEgEPol de 
11/02/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face 
os autos de infrações n.s 00698842, rv00764633 e ra00901563 (dg/
gab.Proc.2018/33307); n.s E032695792, ra01349233, rv01351380, 
s000582605, rv01361619, s005011185, rv01414650 e s005402664 
(dg/gab.Proc.2018/399767); n.s rv00671091, rv01207703 (dg/gab.
Proc.2018/139707) todas relacionadas ao veículo marca vW/voYagE de 
placa Qdb-3597, conforme portaria instauradora.
CONSIDERANDO: não haver provas suficientes da autoria da transgressão;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 78/2021-
gab/corrEgEPol de 11/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 401/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 28/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 88/2021-gab/corrEgEPol 
de 17/02/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, 
face os autos de infrações n.s a52163652, a520495519, a519811924 e 
ra01026885 (dg/gab. Proc.2018/33283) todas relacionadas ao veículo 
marca vW/voYagE de placa Qdv-2490, conforme portaria instauradora.
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CONSIDERANDO: não haver provas suficientes da autoria da transgressão;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 88/2021-
gab/corrEgEPol de 17/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada. rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 402/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 28/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 277/2020-gab/corrEgEPol 
de 13/08/2020, instaurada para a conduta dos servidores J.a.c., mat. n. 
5914517, r.o.f., mat. n. 5913927 e E.c.c., mat. n. 5940155, por ter o 
primeiro, em tese, agido com arbitrariedade e de forma incompatível com 
a atividade policial, conforme portaria instauradora.
coNsidEraNdo: que não houve prejuízo para a instrução processual;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 277/2020-
gab/corrEgEPol de 13/08/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 403/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 28/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 438/2020-gab/corrEgEPol de 
12/11/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal referente 
ao registro dos boPs N. 00168/2019.102367-2, 00168/2019.106065-3, 
00168/2019.108612-5 e outros, conforme portaria instauradora.
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 438/2020-
gab/corrEgEPol de 12/11/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 404/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 28/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 337/2020-gab/corrEgEPol de 
05/10/2020, instaurada para apurar a conduta do servidor c.W. Mat. n. 
5914014, o qual é acusado de ter tido, em tese, conduta arbitrária e in-
compatível com a função policial, conforme portaria instauradora.
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pelo 
servidor sindicado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 337/2020-
gab/corrEgEPol de 05/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 405/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 28/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 485/2020-gab/corrEgEPol de 
01/12/2020, instaurada para apurar as circunstâncias e se há responsa-
bilidades na fuga do adolescente v.P.M., o qual conseguiu desvencilhar-se 
dos policiais civis que efetuaram sua apreensão, conforme portaria instau-
radora.
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 485/2020-
gab/corrEgEPol de 01/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 406/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 28/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 166/2020-gab/corrEgEPol de 
18/03/2020, instaurada para apurar a conduta do servidor, v.a.b.o., mat. 
n. 5940101, face o teor do of. n. 11/2020/dEaM, no qual consta que o 
policial, teria, em tese, ausentado de forma reiterada, sem autorização 
superior, bem como dirigiu-se de modo respeitoso a superior hierárquico, 
conforme portaria instauradora.
coNsidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 166/2020-
gab/corrEgEPol de 18/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 407/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 227/2021-gab/corrEgEPol de 
21/06/2021, instaurada para apurar as denúncias feitas pelo sr. r.r.b., 
junto ao Ministério Público de itaituba, referente as arbitrariedades pra-
ticadas por policial civil na ocasião da sua prisão, conforme portaria ins-
tauradora.
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada por 
parte de servidores;

rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 227/2021-
gab/corrEgEPol de 21/06/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 408/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/202

coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 195/2020-gab/corrEgEPol de 
10/06/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face o 
teor do despacho/coiNt/cgPc de 18/03/2020, no qual consta, a subtra-
ção, em tese, de motocicletas e de suas peças apreendidas no pátio da dP 
casa de tábua/Pa, conforme portaria instauradora.
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 195/2020-
gab/corrEgEPol de 10/06/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 409/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 408/2020-gab/corrEgEPol de 
03/11/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal do regis-
tro dos boP’s n. 00193/2019.100259-5, 00188/2020.100168-3, conforme 
portaria instauradora.
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 408/2020-
gab/corrEgEPol de 03/11/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 410/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 178/2020-gab/corrEgEPol de 
08/06/2020, instaurada para apurar as declarações dos srs. d.P.s. e es-
posa, os quais acusam servidor lotado na dP vitória do Xingu/Pa, de ter, 
em tese, recusado-se a registrar ocorrência policial dos fatos relatados e 
teriam sido tratados de forma desrespeitosa, conforme portaria instaura-
dora.
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 178/2020-
gab/corrEgEPol de 08/06/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 411/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 224/2020-gab/corrEgEPol de 
10/06/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
multa de trânsito envolvendo a vtr MitsUbisHi l200 tritoN, placa QEt-
7980, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: não haver provas suficientes da autoria da transgressão;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 224/2020-
gab/corrEgEPol de 10/06/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 412/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 235/2020-gab/corrEgEPol de 
29/06/2020, instaurada para apurar a conduta do servidor, f.b.b.f., mat. 
n. 57192893, o qual teria, em tese, acessado indevidamente o sistema 
policial e alterado o boP, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNDO: que não existem elementos suficientes que autorizem 
responsabilização administrativa;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 235/2020-
gab/corrEgEPol de 29/06/2020 com fundamento no art. 90, inciso i, da 
lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 413/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 74/2021-gab/corrEgEPol de 
10/02/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face os 
autos de infrações n.s rv013446340, rv01351494 (d g / g a b . P r o c . 2 
0 1 8 / 399889), n.s ra01549939, ra01375257, rv0143310, rv01543750 
(dg/gab.Proc.2018/399874), n.s rv00680472, a520511491 (dg/gab.
Proc.2018/145391) todas relacionadas ao veículo marca vW/voYagE de 
placa Qdb-3707, conforme portaria instauradora;
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coNsidEraNdo: a impossibilidade de individualização da autoria da 
transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 74/2021-
gab/corrEgEPol de 10/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 414/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 77/2021-gab/corrEgEPol de 
11/02/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face 
os autos de infrações n.s a524441307, a512578986, rv01492642 e 
s000675320 (dg/gab.Proc.2018/399606) e n.s 520958773 e ra00971990 
(dg/gab.Proc.2018/139461) todas relacionadas ao veículo marca vW/
voYagE de placa Qdb-8737, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: não haver provas suficientes da autoria da transgressão;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 77/2021-
gab/corrEgEPol de 11/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 415/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 86/2021-gab/corrEgEPol 
de 17/02/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, 
face os autos de infrações n.s ra00681708, ra00699783, rv00704858, 
rv00741235, rv00773838, rv00969790, rv00959745, ra00955253, 
ra00958062, ra01000255, rv01035115 e ra009114540 (dg/gab.
Proc.2018/136027); n.s rv01378393, rv01392204 e rv01429497 (dg/
gab.Proc.2018/391758) todas relacionadas ao veículo marca vW/voYagE 
de placa Qdb-8797, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a impossibilidade de individualização da autoria da 
transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 86/2021-
gab/corrEgEPol de 17/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 416/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 90/2021-gab/corrEgEPol 
de 17/02/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, 
face os autos de infrações n.s ra00733603, rv00733414, rv00733415, 
ra00740921, ra00986018, rv01089339, rv01071081, rv01185777 e 
ra01220714 (dg/gab.Proc.2018/139501); n.s a522483274, ra01555355 
e ra00808610 (dg/gab.Proc.2018/399661); n.s a519824981 e 
d011681050 (dg/gab.Proc.2018/28774) todas relacionadas ao veículo 
marca vW/voYagE de placa Qdb-3637, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a impossibilidade de individualização da autoria da 
transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 90/2021-
gab/corrEgEPol de 17/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 417/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 11/2021-gab/corrEgEPol de 
06/01/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face 
as denúncias constantes do termo de declarações prestado pelo senhor 
E.s.l., onde relata que policiais civis teriam, em tese, agido de forma arbi-
trária, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão por parte 
de servidor desta instituição;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 11/2021-
gab/corrEgEPol de 06/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 418/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 40/2022-gab/corrEgEPol de 
16/02/2022, instaurada para identificar e apurar a conduta do servidor 
c.W., mat. nº 5914014, o qual teria, em tese, agido de forma arbitrária e 
incompatível com a função policial, conforme portaria instauradora;

coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pelo 
servidor sindicado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 40/2022-
gab/corrEgEPol de 16/02/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 419/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 67/2022-gab/corrEgEPol de 
24/02/2022, instaurada para identificar e apurar a conduta dos servidores 
E.c.s. Mat. nº 5412170 e M.a.M.g. Mat. nº 5853362, os quais, teriam, 
em tese, ausentado-se na audiência da Justiça, conforme portaria instau-
radora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 67/2022-
gab/corrEgEPol de 24/02/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 420/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 100/2022-gab/corrEgEPol de 
28/03/2022, instaurada para identificar e individualizar responsabilidades, 
referente a inércia/morosidade da unidade policial em dar a n d a m e n 
t o/responder a requisição do Parquet relacionada a Notícia fato 000549-
826/2021, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 100/2022-
gab/corrEgEPol de 28/03/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 421/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 173/2021-gab/corrEgEPol de 
17/05/2021, instaurada para apurar as circunstâncias em que ocorreu o 
óbito do nacional b.s.Q., em tese, por intervenção policial, conforme por-
taria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 173/2021-
gab/corrEgEPol de 17/05/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 422/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 204/2021-gab/corrEgEPol de 
07/06/2021, instaurada para apurar as denúncias relatadas pelo servidor 
a.r.f, quanto a presença de funcionários trabalhando e prestando a segu-
rança na dP de oriximiná sem vínculo formal com a Polícia civil, conforme 
portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 204/2021-
gab/corrEgEPol de 07/06/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 423/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 232/2021-gab/corrEgE-
Pol de 24/06/2021, que apurou a conduta da autoridade Policial, que 
deixou, em tese, de atender requisição ministerial em face do siMP n. 
001170-031/2020,conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de materialidade comprobatória de trans-
gressão disciplinar por parte do servidor.
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 232/2021-
gab/corrEgEPol de 24/06/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 424/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 255/2021-gab/corrEgEPol de 
01/07/2021, que apurou os fatos relatados pelo sr. a.W.o.N., o qual acusa 
policiais civis de terem, em tese, agido com arbitrariedades durante uma 
abordagem policial, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não restar comprovada a incidência de transgressão dis-
ciplinar no fato apurado;
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rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 255/2021-
gab/corrEgEPol de 01/07/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 425/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 104/2021-gab/corrEgEPol 
de 04/03/2021, que apurou a conduta da autoridade Policial que cum-
priu parcialmente as diligências solicitadas pelo MP referente ao iPl n. 
0006/2019.101210-0, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não houve transgressão disciplinar praticada pelos ser-
vidores envolvidos;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 104/2021-
gab/corrEgEPol de 04/03/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 426/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 126/2021-gab/corrEgEPol de 
31/03/2021, instaurada para definir e identificar as responsabilidades pelas supostas 
negligências ocorridas nas investigações ocorridas no iPl n. 00006/2018.100102-0 
(Proc. n. 0025130-25.2019.814.0401), conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não restar comprovada a incidência de transgressão dis-
ciplinar no fato apurado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 126/2021-
gab/corrEgEPol de 31/03/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 427/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/07/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 128/2021-gab/corrEgEPol de 
31/03/2021, instaurada para apurar a conduta da autoridade Policial que 
cumpriu parcialmente as diligências solicitadas pelo MP referente ao iPl n. 
00014/2019.100004-2 (Proc. n. 0003782-48.2019.814.0401), conforme 
portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não houve transgressão disciplinar praticada pelos ser-
vidores envolvidos;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 128/2021-
gab/corrEgEPol de 31/03/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 428/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 01/08/2022
coNsidEraNdo: os termos da Portaria Nº 447/2021-gab/cgPc/
divErsos de 14/09/2021, que sobrestou os autos da aai nº 27/2019-
gab/cgPc de 01/02/2019, como medida acautelatória por parte da 
administração Pública e em obediência aos princípios da precaução e da 
segurança jurídica;
coNsidEraNdo: o retorno do servidor sindicado as atividades laborativas;
CONSIDERANDO: que a DPC MÔNICA MEDEIROS DE OLIVEIRA, fez a de-
volução da aai nº 27/2019-gab/corrEgEPol de 01/02/2019, em virtude 
de licença saúde;
rEsolvE: revogar o sobrEstaMENto da aai nº 27/2019-gab/cgPc de 
01/02/2019 e rEdistribUiÇÃo dos autos para a dPc larissE barbosa 
torrEs Pastor para prosseguimento no feito até sua conclusão.
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 429/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 321/2021-aai/gab/corrEgEPol 
de 23/08/2021, que apurou a conduta do servidor v.f.g., mat. nº 5857449, 
o qual teria agido de forma arbitrária contra o senhor J.c.H., conforme 
portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pelo 
servidor sindicado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 321/2021-
aai/gab/corrEgEPol de 23/08/2021, com fundamentos no art. 90, inci-
so i, da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 430/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 496/2021-aai/gab/corrEgEPol 
de 17/12/2021, instaurada para investigar a ausência de resposta e/ou 
morosidade nas providências referente a Nf nº 006378-031/2021, confor-
me portaria instauradora;

coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
no fato apurado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 496/2021-
aai/gab/corrEgEPol de 17/12/2021, com fundamentos no art. 90, inci-
so i, da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 431/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 483/2021-aai/gab/corrEgEPol 
de 06/12/2021, que apurou a conduta arbitrária e indevida de Policiais ci-
vis em relação a um cidadão preso, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada por 
parte de servidores;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 483/2021-
aai/gab/corrEgEPol de 06/12/2021, com fundamentos no art. 90, inci-
so i, da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 432/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 424/2021-aai/gab/corrEgE-
Pol de 26/10/2021, que apurou a conduta do servidor M.a.b.c., mat. nº 
5623162, o qual foi autuado do aPfd, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
por parte do servidor sindicado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 424/2021-
aai/gab/corrEgEPol de 26/10/2021, com fundamentos no art. 90, inci-
so i, da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 433/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 494/2021-aai/gab/corrEgEPol 
de 17/12/2021, onde apurou as graves denúncias encaminhadas pelo Par-
quet através de of. nº 107/2021-MP/2ªPJsfX de 22/11/2021 relativas a 
documentos existentes no aPfd nº 212/2021.100138-9, conforme portaria 
instauradora;
coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
por parte de servidores;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 494/2021-
aai/gab/corrEgEPol de 17/12/2021, com fundamentos no art. 90, inci-
so i, da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 434/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 410/2021-aai/gab/corrEgEPol 
de 19/10/2021, que apurou as responsabilidades sobre o descumprimento 
/protelação de ordem judicial concernentes a remessa imediata dos autos 
referentes aos processos judiciais, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apu-
rado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 410/2021-
aai/gab/corrEgEPol de 18/10/2021, com fundamentos no art. 90, inci-
so i, da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 435/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 464/2021-aai/gab/corrEgEPol 
de 24/11/2021, que apurou a conduta do servidor c.W., mat. nº 5914014, 
referentes as denúncias feitas pelo sr. E.P.l., conforme portaria instaura-
dora;
coNsidEraNdo: não haver elementos que comprove a prática de trans-
gressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 464/2021-
aai/gab/corrEgEPol de 24/11/2021, com fundamentos no art. 90, inci-
so i, da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 436/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 503/2021-aai/gab/corrEgEPol 
de 23/12/2021, que apurou responsabilidades na ausência de resposta 
aos ofícios expedidos no quais visavam obter informações sobre o iPl nº 
168/2021.100911-3, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apu-
rado;
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rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 503/2021-
aai/gab/corrEgEPol de 23/12/2021, com fundamentos no art. 90, inci-
so i, da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 437/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 26/2022-aai/gab/corrEgEPol 
de 26/01/2022, que apurou a conduta do servidor que, em tese, deixou de 
concluir e remeter à Justiça no prazo legal o iPl nº 00294/2021.000480-8, 
conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar por parte de 
servidor;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 26/2022-
aai/gab/corrEgEPol de 26/01/2022, com fundamentos no art. 90, inci-
so i, da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 438/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 246/2020-aai/gab/corrEgE-
Pol de 20/07/2020, que apurou a conduta do servidor J.W.s.f., mat. nº 
5940407, referente as denúncias de abuso de autoridade dentre outras, 
conforme portaria de instauração;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar por parte do 
servidor sindicado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 246/2020-
aai/gab/corrEgEPol de 20/07/2021, com fundamentos no art. 90, inci-
so i, da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 439/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 409/2020-aai/gab/cgPc de 
03/11/2020, onde investigou a conduta de não instauração, em tese, de 
procedimento policial no prazo legal do boP, conforme portaria instaura-
dora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apu-
rado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 409/2020-
aai/gab/corrEgEPol de 03/11/2020, com fundamentos no art. 90, inci-
so i, da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 440/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 243/2020-aai/gab/corrEgE-
Pol de 15/07/2020, que apurou a conduta do servidor g.c.c., mat. nº 
5940241, o qual teria agido com arbitrariedade e violência contra a senho-
ra E.r.s, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apu-
rado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 243/2020-
aai/gab/corrEgEPol de 15/07/2021, com fundamentos no art. 90, inci-
so i, da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores;
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 441/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 371/2021-aai/gab/corrEgEPol 
de 14/09/2021, onde apurou o desaparecimento do conteúdo de um pen-
drive encaminhado a perícia referente ao iPl nº 00413/2016.100176-4, 
conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
por parte do servidor;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 371/2021-
gab/corrEgEPol de 14/09/2021, com fundamento no art. 90, inciso |, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 442/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 11/2022-aai/gab/corrEgEPol 
de 07/01/2022, onde apurou as circunstâncias do acidente de trânsito, 
envolvendo a vtr descaracterizada, marca MitsUbisH PaJEro, disponibi-
lizada à UiPP tENoNÉ e o ônibus de transporte coletivo, conforme portaria 
de instauração;
coNsidEraNdo: não haver indícios de dolo ou culpa por parte do servi-
dor;

rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 11/2022-
gab/corrEgEPol de 07/01/2022, com fundamento no art. 90, inciso |, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 443/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 481/2021-aai/gab/corrEgEPol 
de 02/12/2021, onde apurou as responsabilidades pelo atraso no cumpri-
mento das diligências requeridas no Procedimento nº 354/2015.000033-5 
(0001204-50.2015.814.0952), conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
no fato apurado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 481/2021-
gab/corrEgEPol de 02/12/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 444/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 443/2021-aai/gab/corrEgEPol 
de 10/11/2021, apurou responsabilidades, referente as denúncias feitas 
em audiência no Proc. nº 0002831-54.2019.814.0401, onde a nacional 
a.K.s.c. denunciou que policiais da dP do bengui teriam, em tese, agido 
de forma indevida e arbitrária no exercício da função para com sua pessoa 
durante a autuação flagrancial do seu companheiro, conforme portaria de 
instauração;
coNsidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão dis-
ciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 443/2021-
gab/corrEgEPol de 10/11/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 445/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 429/2021-aai/gab/corrEgEPol 
de 28/10/2021, apurou a responsabilidade do servidor v.M.b.c., mat. nº 
5914026, o qual teria, em tese, sido negligente na conclusão, diligência e 
remessa do Procedimento nº 00028/2019.100005-5 (Proc. nº 0000501-
80.2019.814.0952), conforme portaria de instauração;
coNsidEraNdo: não houve transgressão disciplinar praticada pelo servi-
dor sindicado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 429/2021-
gab/corrEgEPol de 28/10/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PORTARIA Nº 446/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 17/08/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 278/2021-aai/gab/corrE-
gEPol de 08/07/2021, apurou a responsabilidade face extrapolação 
de prazo legal, em tese, na conclusão e remessa dos autos de iPl n. 
00282/2021.100004-9 (Proc. n. 0000430-14.2021.814.0401), conforme 
portaria de instauração;
coNsidEraNdo: não haver indícios de dolo ou má fé por parte do servi-
dor;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 278/2021-
gab/corrEgEPol de 08/07/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEgiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Protocolo: 843139
PORTARIA Nº 437/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 

04/08/2022
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias da morte por 
confronto a intervenção policial do nacional b.J.J, durante abordagem po-
licial, fato ocorrido no Município de breves/Pa no dia 08/05/2022, tendo 
sido gerado desta situação o boP nº 00053/2022.100774-2 e o iPl nº 
00053/2022.100100-2 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 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
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PORTARIA Nº 438/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
04/08/2022

coNsidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias da morte por 
confronto a intervenção policial do nacional f.b.t.b, quando policiais es-
tavam cumprindo mandados de prisão, fatos ocorridos no Município de 
capitão Poço/Pa no dia 22/04/2022, tendo sido gerado desta situação o 
boP nº 00185/2022.100476-5 e o iPl nº 00185/ 2022.100065-0 e demais 
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 JaNaiNa cEdraN bErgaMiNi dE olivEira - 3ª risP- corrEgEdo-
ria rEgioNal da ZoNa do salgado
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 439/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
04/08/2022

coNsidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias da morte por 
confronto a intervenção policial do nacional Y.f.s.r., quando policiais es-
tavam cumprindo mandados de busca e apreensão e de prisão preventi-
va, referentes aos autos nº 0800181-97.2022.8.14.0044, fato ocorrido no 
Município de Quatipuru/Pa no dia 23/04/2022, tendo sido gerado desta 
situação o boP nº 00193/2022.100097-0 e consequentemente o iPl nº 
00193/2022.100023-3 e demais 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 JaNaiNa cEdraN bErgaMiNi dE olivEira - 3ª risP- corrEgEdo-
ria rEgioNal da ZoNa do salgado
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 440/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
04/08/2022

coNsidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias da morte por 
confronto a intervenção policial do nacional J.c.M., durante abordagem 
policial, fato ocorrido no Município de bragança/Pa no dia 29/04/2022, 
tendo sido gerado desta situação o boP nº 00052/2022.101517-7 e o iPl 
nº 00052/2022.100198-6, 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 JaNaiNa cEdraN bErgaMiNi dE olivEira - 3ª risP- corrEgEdo-
ria rEgioNal da ZoNa do salgado
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 441/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
05/08/2022

coNsidEraNdo: a necessidade de apurar o roubo da arma de fogo tipo 
Pistola taurus ts9, Nº de série: acN 784349 e Patrimônio da Pc/Pa nº 
133019, fato que gerou o boP nº 00323/2022.100021-0, cuja ocorrência 
deu-se no Município de belém, no dia 03/08/2022, tudo conforme conexos 
e demais 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 fErNaNda MariNHo corrEa dE alMEida - gabiNEtE da corrE-
gEdoria-gEral
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 442/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
08/08/2022

coNsidEraNdo: a necessidade de apurar e definir responsabilida-
des na negligência e morosidade da conclusão e remessa do iPl nº 
00128/2021.000202-7 (Proc. nº 080031153-2021.8.14.0002), tudo con-
forme of. nº 249/2022 - vara ÚNica dE afUá de 26/07/2022 e despacho 
da coiNt/cgPc de 27/07/2022 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 443/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
08/08/2022

coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta da servidora l.a.M., 
matrícula nº 54189058, referentes as denúncias feitas na dEcrif pela sra. 
E.s.s.b., onde esta relatou que a servidora teria agido, em tese, de forma 
indevida e incompatível com a função, durante reunião de condomínio, 
fato ocorrido no Município de belém, no dia 20/05/2021,tudo conforme 
despacho da ccrM/corrEgEPol de 20/07/2022 e demais fatos conexos 
conforme 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 444/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
08/08/2022

coNsidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias da morte do 
nacional d.K.g.b., em tese, por confronto com policiais civis e militares, 
fato ocorrido em 04/06/2022, no Município de santana do araguaia/Pa, 
o qual gerou o registro na Polícia civil o boP nº 00210/2022.100774-0 
(iPl nº 00210/2022.100179-5), e demais fatos conexos, tudo conforme 
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 viviaNE carvalHo florEs silva - 13ª risP- corrEgEdoria rE-
gioNal do aragUaia ParaENsE
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 445/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
08/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilida-
des pelo lançamento indevido de desconto no contracheque do servidor 
W.s.o. a título de pensão alimentícia, sem que houvesse determinação 
judicial para a inclusão do desconto, tudo conforme despacho da ccrM/
cgPc de 21/07/2022 e demais conexos conforme 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 valdErEZ Maria soUZa da silva - 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 446/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 
08/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilida-
des, referente a falta de tombamento de procedimento policial relacio-
nado aos boP’s nºs 00135/2022.000180-6, 00135/2022.000184-4 e 
00135/2022.000194-4, fatos ocorridos na dEPol de santa cruz do arari/
Pa, tudo conforme despacho da coiNt/cgPc de 19/07/2022 e demais 
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 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

Protocolo: 843193
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POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 238/22-GAB/DGPCP DE 18 DE AGOSTO DE 2022
o dirEtor-gEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNsidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00.
r E s o l v E:
coNcEdEr 15 dias de gozo de férias regulares, no período de 17.10.2022 a 
31.10.2022 à servidora cYNtHia dE NaZarÉ PortilHo rocHa PaNtoJa, 
Chefe de Gabinete do Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará, matrícula 
n°5946874/1, suspensa pela Portaria n°223/22 de 25.07.2022, publicada 
no doE n°35.062 de 29.07.2022, devendo responder pelo expediente da 
pasta, na ausência da titular, o servidor José Eduardo soares dos santos, 
coordenador de administração, matrícula n°5889981/1.
rEgistrE-sE E cUMPra-sE.
PolÍcia ciENtÍfica do Pará, 18 de agosto de 2022. 
cElso da silva MascarENHas
diretor-geral

Protocolo: 842622

.

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

LICENÇA SAUDE
PORTARIA Nº 212 DE 17/08/2022-DAF

sErvidor: EWErtoN rEgiNaldo dos saNtos NEvEs
cargo: auxiliar técnico de perícias MatrÍcUla :5895725/1
PErÍodo: 17/01/2022 à 19/01/2022.

Protocolo: 842882

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 240/2022 DE 19 DE AGOSTO DE 2022 – GAB/DG – PCEPA
o dirEtor-gEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNsidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNsidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rEsolvE:
Designar como fiscal o servidor ANTONIO CARLOS SILVA DE FREITAS, Co-
ordenador da coMaP, matrícula nº 57229910/2, e como suplente a servi-
dora aliNE WaNEssa cosENZa PErEira, auxiliar operacional, matrícula 
nº 5889458/6, do contrato administrativo nº 059/2022 – PcEPa, celebra-
do com a empresa PolYMEdH. EirEli, o qual tem por objeto aquisição de 
Luvas para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará e suas 
Unidades Regionais e Núcleos Avançados, para fins de abastecimento do 
almoxarifado central, conforme a atual vigência do contrato.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE
PolÍcia ciENtÍfica do Pará – PcEPa, 19 de agosto de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-geral

Protocolo: 843153
PORTARIA Nº 241/2022 DE 19 DE AGOSTO DE 2022 – GAB/DG – PCEPA

o dirEtor-gEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNsidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNsidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rEsolvE:
Designar como fiscal o servidor ANTONIO CARLOS SILVA DE FREITAS, Co-
ordenador da coMaP, matrícula nº 57229910/2, e como suplente a servi-
dora aliNE WaNEssa cosENZa PErEira, auxiliar operacional, matrícula 
nº 5889458/6, do contrato administrativo nº 060/2022 – PcEPa, celebra-
do com a empresa ifs NasciMENto E cia ltda EPP, o qual tem por objeto 
Aquisição de Luvas para atender as necessidades desta Polícia Científica do 
Pará e suas Unidades Regionais e Núcleos Avançados, para fins de abas-
tecimento do almoxarifado central, conforme a atual vigência do contrato.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE
PolÍcia ciENtÍfica do Pará – PcEPa, 19 de agosto de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-geral

Protocolo: 843156
PORTARIA Nº 242/2022 DE 19 DE AGOSTO DE 2022 – GAB/DG – PCEPA

o dirEtor-gEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNsidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNsidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rEsolvE:
Designar como fiscal a servidora ELZEMAR MARTINS RIBEIRO RODRI-
gUEs, Perita criminal, matrícula nº 57225359/1, e como suplente a servi-
dora Maria das MErcÊs cHavEs dE PaUla, Perita criminal, matrícula nº 
5107407/2, do contrato administrativo nº 053/2022 – PcEPa, celebrado 
com a empresa lifE tEcHNologiEs brasil coMÉrcio E iNdÚstria dE 
ProdUtos Para biotEcNologia ltda, que tem por objeto o serviço de 
manutenção preventiva, corretiva e qualificação, com reposição de peças, 
consumíveis e cobertura de serviços totalmente integrados para todos os 

módulos que compõem os sistemas analíticos, por um período de 12 me-
ses, para o atendimento das necessidades da Polícia Científica do Pará – 
PcEPa, conforme a atual vigência do contrato.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE
PolÍcia ciENtÍfica do Pará – PcEPa, 19 de agosto de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-geral

Protocolo: 843158

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO Nº 055/2022 – PCEPA
obJEto: o objeto do presente contrato consiste na aquisição anual de 
Materiais Exclusivos para sequenciadores capilar abi 3500 e 3130, para 
atender a demanda do Laboratório de Genética Forense da Polícia Científica 
do Pará.
data da assiNatUra: 22/08/2022.
valor: r$ 183.860,64 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta 
reais e sessenta e quatro centavos).
vigÊNcia: 22/08/2022 a 21/08/2023.
ModalidadE: inexigibilidade de licitação nº 006/2022 – PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de belém/Pa.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Pi: 1050008268c; foNtE: 0101; PtrEs: 
858268; NatUrEZa da dEsPEsa: 339030; aÇÃo: 232423.
coNtratado: a empresa lifE tEcHNologiEs brasil coMÉrcio E iN-
dÚstria dE ProdUtos Para biotEcNologia ltda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o n° 63.067.904/0005-88, estabelecida a av. Portugal, nº 1100, c 
38 - bairro: itaqui, itapevi/sP, cEP: 06.696-060.
ordENador dE dEsPEsas: celso da silva Mascarenhas.

Protocolo: 843171
CONTRATO Nº 063/2022 – PCEPA

obJEto: o objeto do presente contrato consiste no fornecimento de ma-
terial médico hospitalar, para atender as necessidades do Núcleo de assis-
tência ao Servidor, desta Polícia Científica do Pará, por um período de 12 
meses.
data da assiNatUra: 22/08/2022.
valor: r$ 4.485,40 (Quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e qua-
renta centavos).
vigÊNcia: 22/08/2022 a 21/08/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 051/2022 – PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de belém/Pa.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
coNtratado: a empresa bHdENtal coMErcial EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 29.312.896/0001-26, estabelecida à rua antônio gra-
vata, nº 80, bairro cinquentenario, belo Horizonte/Mg, cEP 30570-040.
ordENador dE dEsPEsas: celso da silva Mascarenhas.

Protocolo: 843173

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA N°. 1453/ 2022
lUiZ fErNaNdo lobato da silva
MatrÍcUla: 5936827
cargo: Perito criminal
cidadE: abaEtEtUba - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/08/2022 a 10/08/2022
obJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNtoN b. cardoso JÚNior

PORTARIA N°. 1287/ 2022
HiNtoN barros cardoso JÚNior
MatrÍcUla: 5205255/1
cargo: Médico legista
cidadE: saliNoPÓlis - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 01/07/2022 a 05/07/2022
obJEtivo: oPEraÇÃo vErao.
dr. cElso da silva MascarENHas

PORTARIA N°. 1263/ 2022
adriaNa QUiNtiliaNo dE brito
MatrÍcUla: 5951969
cargo: auxiliar operacional
cidadE: bragaNÇa - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 15/07/2022 a 18/07/2022
obJEtivo: ficar a disPosiÇÃo.
dr. cElso da silva MascarENHas

PORTARIA N°. 1274/ 2022
adriaNa QUiNtiliaNo dE brito
MatrÍcUla: 5951969
cargo: auxiliar operacional
cidadE: bragaNÇa - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 08/07/2022 a 11/07/2022
obJEtivo: ficar a disPosiÇÃo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 842858
PORTARIA N°. 1266/ 2022

bENEdito lEÃo goNZaga
MatrÍcUla: 5233291/2
cargo: Perito criminal
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MatrÍcUla: 57203763/1
cargo: Motorista
rEiNaldo XaviEr dE soUZa
MatrÍcUla: 56675423
cargo: gerente
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vitor aUgUsto cUNHa dE soUZa cic: 008.669.732-30
MatrÍcUla: 57215810
cargo: auxiliar operacional
cidadE: caMEtá - Pa
diárias: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 08/07/2022 a 11/07/2022
obJEtivo: oPEraÇÃo vErao.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 842867
PORTARIA N°. 1327/ 2022

adriaNa QUiNtiliaNo dE brito
MatrÍcUla: 5951969
cargo: auxiliar operacional
cidadE: bragaNÇa - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 29/07/2022 a 01/08/2022
obJEtivo: ficar a disPosiÇÃo.
dr. cElso da silva MascarENHas

PORTARIA N°. 1331/ 2022
adriaNa QUiNtiliaNo dE brito
MatrÍcUla: 5951969
cargo: auxiliar operacional
cidadE: bragaNÇa - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 22/07/2022 a 25/07/2022
obJEtivo: ficar a disPosiÇÃo.
dr. cElso da silva MascarENHas

PORTARIA N°. 1285/ 2022
aNtoNio carlos silva dE frEitas
MatrÍcUla: 57229910/2
cargo: coordenador
cidadE: saliNoPÓlis - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 29/07/2022 a 01/08/2022
obJEtivo: oPErÃÇÃo vErao.
dr. cElso da silva MascarENHas

PORTARIA N°. 1304/ 2022
clEbENilda caldas rodrigUEs PErEira
MatrÍcUla: 57190584/1
cargo: assistente administrativo
HaMiltoN JosÉ tavarEs dias
MatrÍcUla: 57195109/1
cargo: Motorista
Márcia Jovita Prado PicaNÇo
MatrÍcUla: 5751942/4
cargo: Perito criminal
cidadE: MosQUEiro - Pa
diárias: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 29/07/2022 a 01/08/2022
obJEtivo: oPEraÇÃo vErao.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 842864

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA N° 243/22-GAB/DGPCP DE 22 DE AGOSTO DE 2022
o dirEtor-gEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNsidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00
r E s o l v E:
coNcEdEr 30 dias de férias à servidora Maria JosÉ PaNtoJa dE MENE-
ZEs, Perito criminal, matrícula nº701491/1, no período de 30.05.2022 a 
28.06.2022.
rEgistrE-sE E cUMPra-sE.
PolÍcia ciENtÍfica do Pará, 22 de agosto de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-geral
 

Protocolo: 842886

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 3580/2022-DG/CGP, GABINETE 
DA DIRETORIA GERAL, 19/08/2022.

a diretora geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante no Memº 138/2022-ciretran ca-
metá, datado de 18/08/2022, no Processo 2022/1053193,
r E s o l v E:
rEsciNdir, a pedido, o contrato de trabalho do servidor renilson dos reis 
sá, ocupante da função de assistente de trânsito, lotado na cirEtraN 
“B” de Cametá, firmado em 03/01/2022, publicado no doE nº 32.900, de 
05/01/2022, com base na lei complementar nº 07/1991, de 28/08/1991, 
alterada pela lei 077/2011, de 28/12/2011.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 31/08/2022.
rENata MirElla frEitas gUiMarÃEs dE soUZa coElHo
diretora geral

Protocolo: 843148

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 3530/2022-DAF/CGP, DE 17/08/2022
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 2022/1023956;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Janete lima Paes, matrícula nº 3264688/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
70,00 (SETENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas com trans-
porte no municipio de vigia de Nazaré.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-70,00
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 29/08 a 23/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3533/2022-DAF/CGP, DE 17/08/2022
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 2022/1035042;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
leonardo araújo da costa, matrícula nº 80845441/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir 
despesas diversas e de pronto pagamento, decorrentes de atividades de-
senvolvidas pela coordenadoria de operação de fiscalização de trânsito.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339036-r$-1.600,00
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: 30 dias a contar da data do recebmento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3550/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1033978;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
luana aline cardoso leitão, matrícula nº 54192725/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os muni-
cípios de; abaetetuba, conforme Processo de diárias n° 2022/1033457.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.000,00
3339036-r$- 1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 02 a 30/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3562/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1033974;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Melquizedec dos santos andrade, matrícula nº 54189205/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-500,00 
(QUiNHENtos rEais) e destina-se a fim de suprir despesas emergenciais, de 
locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municípios de; tailân-
dia, conforme Processo de diárias 2022/1033545 e 2022/1033549.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 300,00
3339036-r$- 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 02 a 16/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 842782
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PORTARIA Nº 3532/2022-DAF/CGP, BELÉM, EM 17/08/2022.
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 2022/1035773;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jorge Henrique santos lima, matrícula nº 3261743 /1, no cargo de técnico, 
lotado na dto/gEt.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas diversas e 
de pronto pagamento, locomoção de veículos nos municipios de santarém, 
Monte alegre, Mojuí dos campos.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 13/09 a 19/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 843194

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 3441/2022-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 2022/987901;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de oito (08) diárias a servidora abaixo espe-
cificada, referente ao deslocamento do Município de Belém para os mu-
nicípios de salinópolis/belém - 22 à 24/08/2022, rondon do Pará – 26 à 
31/08/2022, a fim de acompanhar os trabalhos, como coordenadora da 
equipe itinerante e gestão de processos da 1ª fase de habilitação nos re-
feridos municipios.

NOME MATRICULA
vera lúcia da silva campos 57192793/1

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3522/2022-DAF/CGP, DE 17/08/2022
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 2022/1022213;
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 acará – 22/08 a 05/09/2022, MocaJUba 
– 06/09 a 20/09/2022, a fim de compor a banca da Itinerante de Veículos 
que será realizada nos referidos municípios.

NOME MATRICULA

Enrique Wander gonçalves barbosa 57202105/3

Márcio augusto dos santos gonçalves 57196228/1

ailton da silva Nascimento 55588490/1

doralice da glória silva 5892729/2

sérgio da silva santos 54189495/2

carlos alberto soares Junior 55587555/1

domingos corrêa da silva 55586241/2
 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3544/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1033446;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de catorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de be-
lém para os municípios de ACARÁ – 02/09 a 16/09/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito e acompa-
nhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de carga 
na balança localizada no Km 0 da rodovia Pa-155.

NOME MATRICULA
raimundo da costa cunha 57198617/1

Peter Mendes Pereira 57226369/1

almir dos santos da silva 57191487/2
luiz rabello Junior Melo 57205417/1

Waldir fernando accarino grobério 5169593/3
Madson William rodrigues de leão 57199356/2

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3545/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1033463;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de trEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de ACARÁ – 03/09 a 16/09/2022, a fim de realizar con-
trole de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como cum-
prir cronograma de ações estabelecidas pela diretoria técnica operacional.

NOME MATRICULA
Edilson biá viana 57226741/1

Marcus césar rodrigues Moraes 57189262/2
gustavo alex santos de oliveira 57226721/1
João dhiogo Pinheiro e souza 57230579/1

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3546/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1034022;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias ao servidore abaixo 
especificado, referente ao deslocamento do Município de Conceição do Araguaia 
para Belém no período de 27/08 à 02/09/2022, a fim de desempenhar suas 
atividades fiuncionais, em operação de fiscalização de trânsito, em cumprimento 
do cronograma da dto no referido municipio, em especial para participar do trei-
namento do Projeto: Strengthening Road Traffic Enforcement in Brazil.

NOME MATRICULA
Eder franco rosa 57201933/1

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3548/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1036412;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de sEtE E MEia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Altamira 
para os municípios de BELÉM – 25/08 a 01/09/2022, a fim de desempe-
nhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de trânsito, 
no referido município, e participar do treinamento no ProJEto: strengthe-
ning Road Traffic Enforcement In Brazil.

NoME MatricUla
Nayra glais Pereira trindade 5936400/2

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3551/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1034052;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Parauapebas para Belém no período de 27/08 à 02/09/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento do cronograma da dto no referido municipio, 
em especial para participar do treinamento do Projeto: strengthening road 
Traffic Enforcement in Brazil

NOME MATRICULA
francisco garcia de Moura 5919449/3

francisco thoiamy cavalcante ferreira 5958539/1
leandro barros leal 5959472/1

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3553/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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.
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coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1033542;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Matituba no período de 03 à 16/09/2022, a fim de 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito bem como 
desenvolver ações determinadas pela dto, em especial para atender o 
trecho (km-0 ao Km-18) da rodovia br316, em cumprimento ao convênio 
nº 003/2018-srPrf-Pa.

NOME MATRICULA
bruno Moreira dos santos calumby 57198289/1
roseane de fátima cardoso damaso 57200357/1
cláudia dos santos Menezes almeida 57230594/1

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3555/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1033546;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Bragança para Belém no período de 28/08 à 01/09/2022, a fim de desem-
penhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de trânsito, 
em cumprimento do cronograma da dto no referido municipio, em espe-
cial para participar do treinamento do Projeto: Strengthening Road Traffic 
Enforcement in brazil

NOME MATRICULA
igor santos soares 5958748/1

Mara Nataly chaves dos santos 5958509/1
 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3557/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1039170;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Marabá para os municípios de BELÉM – 27/08 a 01/09/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
trânsito, no referido município, e participar do treinamento no ProJEto: 
Strengthening Road Traffic Enforcement In Brazil.

NoME MatricUla
reinaldo da silva braz 5958760/1

thiago da luz rodrigues 5958619/1
 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3559/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1040172;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de catorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Santarém para os municípios de BELÉM – 25/08 a 08/09/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dto no referido municipio.

NOME MATRICULA
renan Patrick de carvalho Marçal 5958761/1

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3564/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1033459;
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 abaEtEtUba – 02/09 a 27/09/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria téc-
nica e operacional.

NOME MATRICULA
Wellington carlos Henriques Martins 54195738/2

gleydson Monção araújo 57201966/1
 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3565/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1033445;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E sEtE E MEia (27 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de SANTA BÁRBARA – 03/09 a 30/09/2022, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento ao plane-
jamento de ações determinadas pela diretoria técnica e operacional.

NOME MATRICULA
rosemiro filho de freitas Maués 57195019/2

franciana Maria Jatene cavalcante 57212348/2
frederico costa lins 57176371/2

charles santos e cunha 54191524/2
antonieta cristina araújo carvalho athayde 5632994/2

Joelma lima barbosa dos Passos 57212280/2
cláudia deolinda alvarez félix 57226873/1
charles Yuri souza de castro 57232049/1
silverton dos santos gomes 57227376/1

iolete Maria dos santos anderson 54191814/3
Hércules farias da rocha 57209343/2

Hiran costa Mesquita 5805201/3
Katy Keizer de lima lima 57228290/1

sidclei furtado farias 5921334/1
leidyane Marques Machado 57200238/1
Marisandra Maia da silva 57198274/1

sônia Maria lima da costa 57200228/1
vera Márcia da silva Paredes 57194771/2

Pedro Hugo de lima filho 57226484/1
cláudia da silva Nascimento 57224176/2

carla do socorro Estumano de sena 57203709/1
 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3567/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1034032;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias ao servidor abai-
xo especificado, referente ao deslocamento do Município de Redenção para 
Belém no período de 27/08 à 02/09/2022, a fim de desempenhar suas ati-
vidades funcionais em operação de fiscalização de trânsito, em cumprimento 
do cronograma da dto no referido municipio, em especial para participar 
do treinamento do Projeto: Strengthening Road Traffic Enforcement in Brazil

NOME MATRICULA
davi de castro e silva 57201909/1

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3568/2022-DAF/CGP, DE 18/08/2022
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 2022/1033549;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Tailândia no período de 03 à 16/09/2022, a fim de 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito bem como 
desenvolver ações determinadas pela dto, em especial para acompanhar 
os trabalhos da empresa fará a pesagem de veículos de carga na balança 
localizada naquele municipio conforme ofício nº 681/2019-gab/sEtraN.

NOME MATRICULA
francisco Mauro santa rosa Novaes 57226391/1

Wil Mauricio de aragão rocha 57200272/1
Enivaldo Pardauil da costa 57198277/1

fabrício José Pantoja ferreira 57200278/1
ricardo Peixoto Mendes 57203600/1

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 842780
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PORTARIA Nº 3598/2022-DAF/CGP, BELÉM, 19/08/2022.
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 2022/1039283;
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 Abaete-
tuba para o municipio de Cametá no período de 19 à 22/08/2022, a fim de 
realizar atendimento itinerante no referido municipio.

nome matricula
cleberson rodrigues Pantoja 57195652 /1

Jesus Nazareno vera cruz lobato 3268683 /1
Maria da conceição rodrigues Matias 80845407 /1

ana lúcia rodrigues chaves 5141176/1
Kleber guimarães lima 57201995 /1

denilson linhares da silva 57176558 /1
andré Kemil silva dos santos 55588504/1

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3597/2022-DAF/CGP, BELÉM, 19/08/2022.
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 2022/1049115;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municipios de rondon do Pará – 22/08 à 25/08/2022, dom Eliseu 
– 26 à 30/08/2022, Paragominas – 31/08 à 03/09/2022, Mãe do rio – 04 à 
08/09/2022, Santa Izabel do Pará/Belém – 09/09 à 14/09/2022, a fim de 
realizar estudos e viabilidades clinicas.

nome matricula
Márcio fonseca da silva 57193191 /4

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843071
PORTARIA Nº 3539/2022-DAF/CGP, BELÉM, 17/08/2022.

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 2022/1033971;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 02 à 16/09/2022, a fim de 
realizar controle e fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dto, em especial para atender 
ao longo do trecho (Km-0 ao K-18) da br 316, em cumprimento ao con-
vênio nº 003/2018-srPrf/Pa.

nome matricula
raul braga da costa 57217498 /2

rosemar flávio Marques franco Junior 57226823 /1
sandro félix brasil 57205274 /1

Maria da silva sousa 57226370 /1

Marivaldo lima de araujo 5820588 /1
lailton santos do Nascimento 57200227 /1

Ednelson amaral serrão 57200234 /1
anderson felipe soares Pereira 5958744 /1
robson diego oliveira da silva 54185842 /3
Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2

fernando antônio filizzola bentes filho 54192715 /2
Normando Queiroz borges 57194381 /2
antonio luiz rodrigues Neri 54187949 /2

luciano batista santos braga 57201668 /2
Haroldo thiago Monteiro de oliveira 57230558 /1

benedito Nascimento sidônio 57226314 /1
José roberto dos santos ferreira 57208054 /1

shirley alessandra soares castanheira 57226458 /1
 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3549/2022-DAF/CGP, BELÉM, 18/08/2022.
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 2022/1033972;

r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Marituba no período de 03 à 16/09/2022, a fim de 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito bem como 
desenvolver ações determinadas pela dto, em especial para atender o 
trecho (km-0 ao Km-18) da rodovia br316, em cumprimento ao convênio 
nº 003/2018-srPrf-Pa.

nome matricula
antonio rafael rodrigues Queiroz 57227951 /1

francisco antonio da silva 57198620 /1
Edson itamar barradas da silva 57200229 /1

lyndon chrysler de almeida 5816874 /2
Marco antonio Pinheiro Paciência 57195024 /2

gerson gomes santiago 57192440 /2
Moisés de albuquerque Pereira 57203792 /2
José ribamar do Nascimento 57201705 /1
Nelson Horacio salgado rego 57232981 /1

Edmée Maria Queiroz de araujo alves 57229227 /1
Wanderley Pontes ferreira 57211861 /2

Jofre costa e cunha 54191302 /2
rosana abreu fernandes 57226481 /1
Marcela de Jesus Pinheiro 57228952 /1

Marcos allan dos santos brito 57232048 /1
britis Helena valente do carmo 57202136 /2
orivaldo rodrigues dos santos 57228929 /1
cláudio José fonseca Monteiro 57228801 /1
lorena suelen de souza costa 57232111 /1

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3561/2022-DAF/CGP, BELÉM, 18/08/2022.
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 2022/1033973;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para o mu-
nicipio de Marituba no período de 03 à 16/09/2022, a fim de controle de fluxo de 
veículo, ações de fiscalização de trânsito bem como desenvolver ações determi-
nadas pela dto, em especial para atender o trecho (km-0 ao Km-18) da rodovia 
br316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-srPrf-Pa.

nome matricula
Hamilton barbosa da silva Júnior 57198269 /1

rita de cássia Moreira de Melo Pompeu 57205875 /1
Ellen correa fortunato 57210661 /2

adenilson Martins Nascimento 54193763 /3
Willy de souza Pena 57198712 /1

Marcus roberto saldanha batista 57228955 /1
daniel figueiredo guerreiro 57198721 /1

José Humberto daniel lisboa 5557135 /2
ademilton vaz de Quadros 57230538 /1

osvaldo batista de oliveira Junior 57194796 /2
Jacson cleiton de Melo saraiva 57200226 /1

Mauro luiz da silva costa 57194178 /2
alberto Jansen ferreira 57231977 /1

Paulo roberto carneiro barroso 57227620 /1
Eudo Mamede da costa Junior 57212965 /2

Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286 /1
daniel souza campelo 57190500 /2
Humberto celso rosa 57195441 /2

gilson clay Modesto de campos 57212328 /2
 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3563/2022-DAF/CGP, BELÉM, 18/08/2022.
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 2022/1033449;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de trEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de ACARÁ – 03/09 a 16/09/2022, a fim de realizar con-
trole de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito e acompanhar 
os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de carga na 
balança localizada no Km 0 da rodovia Pa-155.
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nome matricula
Max sidney benigno Monteiro 5681898 /1

Nei Eduardo trindade do rosário 57193274 /2
 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3558/2022-DAF/CGP, BELÉM, 18/08/2022.
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 2022/1040202;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de dUas E MEia (02 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de VIGIA – 31/08 a 02/09/2022, a fim de reali-
zar a instrução do procedimento disciplinar de nº 2021/377930 e apenso 
2022/419248.

nome matricula
teliane cristina de almeida Monteiro 57175605 /1

gilcélia cardoso soares 57195473 /1
otávio silva barbosa 3156834 /1

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3566/2022-DAF/CGP, BELÉM, 18/08/2022.
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 2022/1033965;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o municipio de Matituba no período de 02 à 16/09/2022, a fim 
de controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito bem como 
desenvolver ações determinadas pela dto, em especial para atender o 
trecho (km-0 ao Km-18) da rodovia br316, em cumprimento ao convênio 
nº 003/2018-srPrf-Pa.

nome matricula
sirley da silva Julio 57214394 /2

Evandro ferreira Marques 57188406 /2
franciley roberto Maciel ferreira 57227745 /1
soraia selma andrade cardoso 57202052 /1
Klécio de tarcio brito Pereira 57214999 /1

Kelly Maia santana 57228950 /1
andré dos reis Piquet 57198260 /1

sandro araújo da costa 57211244 /2
rosivaldo oliveira de sousa 57193604 /2
Kátia regina oliveira cruz 5799457 /1

roberta rossy da silva franco da costa 57193812 /2
fábio Máximo da silva 57211773 /2

lícia Maria dos santos freire 5638704 /1
Petronius de Jesus farias da cruz 54191564 /2

adenor de Jesus guedes 54186678 /3
João das Merces oliveira Júnior 57226382 /1

thyago fernando Pinheiro de lima 57201687 /2
inaldo carlos costa araujo 57211166 /2

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3575/2022-CGP, BELÉM, 18/08/2022
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 2022/1033550;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de belém para o municipio de salinópolis no período de 03 à 30/09/2022, 
a fim de ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cumpri-
mento ao cronograma de ações determinadas pela dto.

nome matricula

celso luis dos santos Matos 57200270 /1
Waldir dircelo Pantoja coelho 54196756 /3

raimundo ferreira valentim Neto 57195665 /2
Naum bastos de souza santos 57227682 /1

Nívia guedes gorayeb 57195550 /2
david clayton Pantoja da Paz 57176007 /3

denise de souza Matos 57227487 /1

Jammerson ferreira lopes 57227280 /1
Ely Moraes anselmo 57201682 /2

francisca Morais da silva 57201682 /2
gilsiley ferreira e ferreira 57209068 /1

Walisson Pedro Pereira de souza 57226730 /1
anderson bahia da silva 57225847 /1

Paulo sérgio antunes dos santos 57175441 /3
rogério barbosa ferreira 57226724 /1
idenil rocha de almeida 54184449 /2

Madson José alves de oliveira 57200235 /1
Pedro afonso rey guimarães 57214892 /1

Ellen Monteiro barros 57232978 /1
benedito cláudio silva 57200473 /1

Eduardo augusto ferreira lins 57203591 /1
 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3510/2022-DAF/CGP, BELÉM, 17/08/2022.
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 2022/1005622;
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 igaraPÉ-Miri – 29/08 a 23/09/2022, 
a fim de realizar atividades de vistoria veícular na CIRETRAN do referido 
município, conforme solicitação.

nome matricula
Eliezer souza de oliveira 57175427 /2

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3538/2022-DAF/CGP, BELÉM, 17/08/2022.
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 2022/1035620;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias ao servidor abai-
xo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de santarém – 13/09/2022, Monte alegre – 14 à 16/09/2022, 
Mojuí dos campos – 17/09/2022, santarém/belém – 18 e 19/09/2022, a 
fim de realizar fiscalização nos municipios citados acima, onde foi realiza-
dos serviços especializados de recuperação e ampliação e implantação de 
sinalização horizontal, vertical , serviços complementares e obras civis nas 
vias dos municipios e trcechos das rodovias estaduias reletiva a região de 
integração do baixo amazonas.

nome matricula
Jorge Henrique santos lima 3261743 /1

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3529/2022-DAF/CGP, BELÉM, 17/08/2022.
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 2022/1032175;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de vinte e dois e meia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de belém para os municípios de colares/belém – 26 à 30/08/2022, tai-
lândia/belém – 02 à 06/09/2022, alter do chão-santarém/belém – 09 à 
13/09/2022, Novo repartimento/belém – 16 à 20/09/2022, igarapé-Miri/
Belém – 23 à 27/09/2022, a fim de acompanhar e fiscalizar o trabalhos 
da equipe da bancas itinerantes de habilitação que serão realizadas nos 
municipios acima citados.

nome matricula
Edilvandro augusto de almeida Pereira 5946366 /2

cristina Mayara gomes da silva 5946719 /1
sérgio roberto ferreira dos remédios 54193260 /1

adelina cristina siqueira de brito 57196268 /1
regina luzia santos de souza 5520320 /2

 
lUiZ PaUlo MElo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843190
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SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 1075/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 17 de agosto de 2022
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disciplinar 
Nº 7105/2022-cgP/sEaP, em desfavor do servidor a.g.X. (M.f.: 5414890), 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, acer-
ca da suposta colisão de veículo desta secretaria. o servidor incorreu, 
em tese, nos art. 177, inciso vi c/c art. 178, Xiv e art. 189, caput, da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodrigo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa (M.f.: 54196889)-Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira (M.f.: 57202521)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842889
PORTARIA Nº 1076/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 17 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disciplinar 
Nº 7106/2022-cgP/sEaP, em desfavor dos servidores W.t.l. (M.f.: 
5886678) e i.Z.P.r. (M.f.: 2009811), objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e/ou funcional, acerca da inobservância à Portaria Nº 
386/2020-gab/sEaP/Pa, nos itens 1.6, i e 1.2, X e Xii. os servidores 
incorreu, em tese, nos art. 177, inciso vi c/c art. 178, Xiv e art. 189, 
caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodrigo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa (M.f.: 54196889)-Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira (M.f.: 57202521)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842890
PORTARIA Nº 1077/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 18 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo dis-
ciPliNar nº 7107/2022-cgP/sEaP, em desfavor do servidor f.o.s. (M.f.: 
5954499), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcio-
nal, ao supostamente, agredir fisicamente à PPL PAULO ROBSON AQUINO 
soarEs (iNfoPEN 91017), quando custodiado no centro de recuperação 
Penitenciário do Pará iv- crPP iv, conforme sindicância administrativa in-
vestigativa nº 6599/2021. o servidor incorreu, em tese, em falta grave, 
com fulcros nos arts. 177, incisos vi, art. 178, v, X c/c art. 189, caput e 
art. 190, iv e Xii, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNstitUir comissão composta pelos servidores brUNo cos-

ta PiNHEiro dE soUsa, M.f.: 55585599 – Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira, M.f.: 57202521– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, M.f.: 57218644 – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dElibErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dEtErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
art. 6º - classificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da Portaria Nº 420/2014 – cgP/sEaP.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 842891
PORTARIA Nº 1078/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 18 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo dis-
ciPliNar nº 7108/2022-cgP/sEaP, em desfavor da servidora i.l.N. (M.f.: 
57214084), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcio-
nal, ao supostamente, agredir fisicamente à PPL WILLIAM SALOMÃO DO 
carMo dE olivEira (iNfoPEN 274177), quando custodiado no centro 
de triagem de Masculina de abaetetuba- ctMabt, conforme sindicância 
administrativa investigativa nº 6715/2022. a servidora incorreu, em tese, 
em falta grave, com fulcro nos arts. 177, incisos vi  c/c art. 189, caput e 
art. 190, vii , da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNstitUir comissão composta pelos servidores rodrigo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa, M.f.: 54196889 – Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira, M.f.: 57202521– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, M.f.: 57218644 – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dElibErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dEtErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
art. 6º - classificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da Portaria Nº 420/2014 – cgP/sEaP.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 842892
PORTARIA Nº 1079/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 18 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo o preceituado no art. 191, §2°, da lei 5.810/1994 com 
nova redação dada pela lei n° 9.230 de 2021, acerca da acumulação ilegal 
de cargos, Empregos ou funções, deverá a autoridade competente ins-
taurar Processo Administrativo Disciplinar Simplificado –PADS, sob o rito 
sumário, para apuração e regularização da acumulação ilegal;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo dis-
ciPliNar siMPlificado nº 7109/2022-cgP/sEaP, em desfavor do servi-
dor W.s.s. (M.f.: 5949940), objetivando apurar a responsabilidade admi-
nistrativa e funcional, referente ao acumulo ilegal de cargos, conforme sin-
dicância administrativa investigativa nº 6287/2021. o servidor incorreu, 
em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 177, incisos vi, art. 178, i 
c/c art. 189, caput e art. 190, iv e Xii, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNstitUir comissão composta pelos servidores brUNo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa, M.f.: 55585599 – Presidente; EltoN da costa 
fErrEira, M.f.: 57202521– para conduzirem as investigações;
art. 3º – dElibErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dEtErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 842893
PORTARIA Nº 1080/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 18 de agosto de 2022.
rENato NUNEs vallE, corregedor-geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNsidEraNdo o preceituado no art. 191, §2°, da lei 5.810/1994 com 
nova redação dada pela lei n° 9.230 de 2021, acerca da acumulação ilegal 
de cargos, Empregos ou funções, deverá a autoridade competente ins-
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taurar Processo Administrativo Disciplinar Simplificado –PADS, sob o rito 
sumário, para apuração e regularização da acumulação ilegal;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo 
disciPliNar siMPlificado nº 7110/2022-cgP/sEaP, em desfavor do 
servidor E.f.a (M.f.: 5949940), objetivando apurar a responsabilidade ad-
ministrativa e funcional, referente ao acumulo ilegal de cargos  públicos, 
conforme sindicância administrativa investigativa nº 6495/2021. o servi-
dor incorreu, em tese, em falta grave, em tese, com fulcro nos arts. 177, 
incisos vi, art. 178, i c/c art. 189, caput e art. 190, iv e Xii, da lei Esta-
dual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNstitUir comissão composta pelos servidores rodrigo 
costa PiNHEiro dE soUsa (M.f. 54196889) – Presidente; EltoN da 
costa fErrEira, M.f.: 57202521– para conduzirem as investigações;
art. 3º – dElibErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dEtErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 842894
PORTARIA Nº 1081/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 18 de agosto de 2022. 
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar Nº 
7111/2022-cgP/sEaP, em desfavor da servidora M.s.a.v.(M.f.:5895697), 
técnica de enfermagem, objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ou funcional, referente ao suposto extravio de documentos do 
prontuário de saúde dos internos, conforme sindicância administrativa in-
vestigativa 6614/2021. a servidora incorreu, em tese, nos art. 177, inciso 
vi, iX “b” c/c art. 178, Xiv e art. 189 caput, art. 190, i, todos da lei Esta-
dual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores brUNo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa, M.f.: 55585599 - Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira (M.f.:57202521)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional e à caEP.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842897
PORTARIA Nº 1082/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 18 de agosto de 2022. 
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar Nº 
7112/2022-cgP/sEaP, em desfavor dos servidores g.r.r.M. (M.f.:5890232), 
a.c.t. (M.f.:5859824) e a.a.P.s. (M.f.: 5815320), objetivando apurar a res-
ponsabilidade administrativa e/ou funcional, por supostamente haver um es-
quema de venda de prisões domiciliares e alvarás de soltura, conforme sindi-
cância administrativa investigativa 6245/2021. os servidores incorreram, em 
tese, nos arts.177, vi, art. 178, v e X, art 189, caput, e art. 190, iv e Xiii, Xv 
e XX, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores brUNo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa, M.f.: 55585599 - Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira (M.f.:57202521)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional e à caEP.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842898

PORTARIA Nº 1083/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 18 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disci-
plinar Nº 7113/2022-cgP/sEaP, em desfavor da servidora J.b.s. (M.f.: 
5954597), agente penitenciaria, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e/ou funcional, referente a falta injustificada em serviço, 
conforme sindicância administrativa investigativa 6668/2022. a servidora 
incorreu, em tese, nos art. 177, inciso vi e art. 189, caput, da lei Estadual 
nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores brUNo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa, M.f.: 55585599 - Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira (M.f.:57202521)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842899
PORTARIA Nº 1084/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 18 de agosto de 2022. 
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disciplinar 
Nº 7114/2022-cgP/sEaP, em desfavor do servidor g.M.s. (M.f.: 5954054), 
agente penitenciário, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/
ou funcional, por supostamente, não ter agido conforme a diretrizes e proce-
dimentos de uso de armamentos, conforme sindicância administrativa inves-
tigativa 6660/2022. o servidor incorreu, em tese, nos art. 177,  inciso ii e vi 
e art. 189, caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores brUNo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa, M.f.: 55585599 - Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira (M.f.:57202521)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842901
PORTARIA Nº 1085/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 18 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disci-
plinar Nº 7115/2022-cgP/sEaP, em desfavor do servidor v.d.l. (M.f.: 
54192359), técnico em gestão penitenciário, objetivando apurar a res-
ponsabilidade administrativa e/ou funcional, por suposto uso de materiais 
proibidos dentro da Unidade Prisional, conforme sindicância administrativa 
investigativa 6878/2022. o servidor incorreu, em tese, nos art. 177,  iX, 
“b” e art. 189, caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodrigo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa (M.f.: 54196889) -Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira (M.f.:57202521)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842909
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PORTARIA Nº 1087/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 18 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disciplinar Nº 
7117/2022-cgP/sEaP, em desfavor do servidor E.g.c. (M.f.: 5949707), objeti-
vando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, por supostamen-
te, utilizar aparelho celular dentro da Unidade Prisional, conforme sindicância 
administrativa investigativa nº 6486/2021. o servidor incorreu, em tese, nos art. 
177, inciso vi e vi c/c art. 189, caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodrigo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa (M.f.: 54196889)-Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira (M.f.: 57202521)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842914
PORTARIA Nº 1086/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 18 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disci-
plinar Nº 7116/2022-cgP/sEaP, em desfavor do servidor o.a.l.s. (M.f.: 
4220589), no cargo de diretor, objetivando apurar a responsabilidade ad-
ministrativa e/ou funcional, ao supostamente, não proceder na instauração 
de PdP’s em tempo hábil, conforme sindicância administrativa investiga-
tiva 6719/2022. o servidor incorreu, em tese, nos art. 177,  vi e art. 189, 
caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodrigo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa (M.f.:54196889) -Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira (M.f.:57202521)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842912
PORTARIA Nº 1088/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 18 de agosto de 2022. 
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disci-
plinar Nº 7118/2022-cgP/sEaP, em desfavor dos servidores i.l.N. (M.f.: 
57214084) e E.s.s. (M.f.: 5954265), objetivando apurar a responsabilida-
de administrativa e/ou funcional, por suposta conduta desurbana dentro do 
ambiente de trabalho, quando lotados na central de triagem Masculina de 
abaetetuba- ctMabt, conforme sindicância administrativa investigativa nº 
6726/2022. os servidores incorreram, em tese, nos art. 177, inciso ii e vi 
c/c art. 189, caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodrigo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa (M.f.: 54196889)-Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira (M.f.: 57202521)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842918

PORTARIA Nº 1089/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 18 de agosto de 2022.
rENato NUNEs vallE, corregedor-geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
coNsidEraNdo a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da corregedoria-geral Penitenciária, ou seja, distribuição equitativa 
entre os membros do órgão;
coNsidEraNdo o despacho do presidente arguindo a suspeição de foro íntimo;
rEsolvE:
art. 1º rEdistribUir o feito em tramitação na corregedoria- geral Peni-
tenciária e, para tanto, dEsigNar o servidor brUNo costa PiNHEiro dE 
soUsa (M.f.: 55585599), em sUbstitUiÇÃo ao servidor rodrigo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa (M.f.: 54196889); como Presidente da comissão 
na sindicância administrativa investigativa nº 6574/2021-cgP/sEaP.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário do Estado do Pará

Protocolo: 842920
PORTARIA Nº 1090/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 18 de agosto de 2022.
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
coNsidEraNdo a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da corregedoria-geral Penitenciária, ou seja, distribuição equitativa 
entre os membros do órgão;
coNsidEraNdo a decisão proferida e acostada nos autos NÃo acatoU o re-
latório conclusivo elaborado pela comissão sindicante, referente a sindicân-
cia administrativa investigativa nº 6246/2021, com fundamento no art. 224, 
segunda parte, razão pela qual dEtErMiNo a designação de Nova comissão;
rEsolvE:
art. 1º rEdistribUir o feito em tramitação na corregedoria- geral Pe-
nitenciária e, para tanto, dEsigNar os servidores aNdrÉ silva dE oli-
vEira (M.f. 42811)– como Presidente, EltoN da costa fErrEira (M.f. 
57202521) e JaYMErsoN carlos PErEira MarQUEs (M.f.: 57218644), 
em sUbstitUiÇÃo a comissão anterior composta pelos servidores vitor 
raMos EdUardo (M.f.: 5902749), como presidente, EliZabEtH Mal-
cHEr vilHENa (M.f.: 5464285) e adriaNa fErraZ do Prado (M.f.: 
57201800), a fim de que seja da continuidade da instrução processual.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário do Estado do Pará

Protocolo: 842923
PORTARIA Nº 1093/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 22 de agosto de 2022. 
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disci-
plinar Nº 7119/2022-cgP/sEaP, em desfavor da servidora J.g.c.P. (M.f.: 
5895672), lotada na central de triagem Metropolitana ii- ctM ii, objeti-
vando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, ao supos-
tamente, utilizar materiais proibidos dentro da Unidade Prisional, conforme 
sindicância administrativa investigativa nº 6610/2021. a servidora incor-
reu, em tese, nos art. 177, inciso vi c/c art. 189, caput, da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodrigo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa (M.f.: 54196889)-Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira (M.f.: 57202521)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842934
PORTARIA Nº 1091/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 19 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsidEraNdo os autos da sindicância administrativa disciplinar nº 
5538/2020-cgP/sEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional dos servidores P.s.c. (M.f.: 5954094) e f.a.g. (M.f.: 5954397), 
lotados no centro de recuperação agrícola  “Mariano antunes”, acerca do 
extravio de 01 (uma) munição cal. 556, conforme Mem. Nº 33/2020-setor 
de segurança, de 27/04/2020. os servidores infringiram, em tese, o art. 
177, vi c/c art. 189, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNsidEraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela aplicação da penalidade de sUsPENsÃo por 02 (dois) dias 
em face do servidor f.a.g. (M.f.: 5954397), por infração aos arts. 177, vi 
c/c art. 189, do RJU, com conversão em multa à base de 50% (cinquenta 
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por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o ser-
vidor em exercício de suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3°, da lei 
5.810/1994; outrossim, em relação ao servidor P.s.c. (M.f.: 5954094), a 
comissão sindicante pugnou pela absolviÇÃo de servidor em tela, tendo 
em vista a ausência de dolo ou culpa, ausente o nexo causal entre a con-
duta e o dano perpetrado;
rEsolvE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a aplicação da pe-
nalidade de sUsPENsÃo pelo prazo de 02 (dois) dias em face do servidor 
f.a.g. (M.f.: 5954397), por infração arts. 177, vi c/c art. 189, caput, todos 
da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa; coNvErtida EM MUlta à basE 
DE 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, 
permanecendo o servidor em exercício de suas atribuições, com fulcro no 
art. 189, §3°, da lei 5.810/1994; outrossim, determino a absolviÇÃo do 
servidor P.s.c. (M.f.: 5954094), com fulcro no artigo 221, §1º, da lei nº 
5.810/1944- rJU, tendo em vista a ausência de dolo ou culpa, bem como 
ausência de nexo causal entre a conduta e dano;
art. 2º - após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusi-
vo, decisão e Portaria à diretoria de gestão de Pessoas, para registro nos 
assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842925
PORTARIA Nº 1092/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 19 de agosto de 2022.
rENato NUNEs vallE, corregedor-geral Penitenciário, no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5970/2021-cgP/sEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor a.a.M.v. (M.f.: 5953890), lotado na central de 
triagem Masculina de Marabá-ctMM, acerca de suposta falta de compro-
metimento na execução do trabalho desenvolvido na ctMM, conforme Me-
morando nº 055/2020, de 30/11/2020. desse modo, há supostos indícios 
de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte do servidor. 
sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta amolda-se 
aos art. 177, ii, iv, vi c/c art. 189, caput, art. 190, XiX, todos do r.J.U.;
coNsidEraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela aplicação da penalidade de sUsPENsÃo pelo prazo de 20 
(vinte) dias em face do servidor a.a.M.v. (M.f.: 5953890), por infração aos 
art. 177, ii, iv, vi c/c art. 189, caput, art. 190, XiX, todos da lei Estadual 
nº 5.810/1994-RJU/PA, com conversão em multa à base de 50% (cinquen-
ta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o 
servidor em exercício de suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3°, da 
lei 5.810/1994;
rEsolvE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a aplicação da 
penalidade de sUsPENsÃo pelo prazo de 20 (vinte) dias em face do ser-
vidor a.a.M.v. (M.f.: 5953890), por infração aos art. 177, ii, iv, vi c/c 
art. 189, caput, art. 190, XiX, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/
Pa, ao abandonar o posto de serviço, conduta desurbana e ausência de 
assiduidades e pontualidade em serviço; coNvErtida EM MUlta à basE 
DE 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, 
permanecendo a servidora em exercício de suas atribuições, com fulcro no 
art. 189, §3°, da lei Estadual nº 5.810/1994;
art. 2º - após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusivo, 
decisão e Portaria à diretoria de gestão de Pessoas, para registro nos as-
sentamentos funcionais do servidor e à comissão de avaliação de Estágio 
Probatório- caEP.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842927
PORTARIA Nº 1095/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 22 de Agosto de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado 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 7121/2022-cgP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
ofício nº 0225/2022-daP/sEaP, de 06/07/2022, encaminhado pela daP, 
referente a suposta agressão as seguintes PPl’s  alailsoN NogUEira 
goMEs, alEX fEraNdo costa da silva, aNdErsoN alvEs fErrEira, 
aNtoNio carlos silva dE soUsa, aNtoNio fErrEira liMa, bENEdito 
cordEiro silva Morais, bENEdito cordEiro silva Morais, bENEdi-
to triNdadE dE soUZa, clEMiltoN NasciMENto dE alMEida, daNiEl 
saNtos, davi doMiNgUEs da silva, dEiviNsoN JosE aZocar roJas, 
dENivEl soUZa fErrEira, dHEiME MarQUEs da silva, divaNE calENo 
dE soUsa, EdilsoN das ilva torrEs, EdUardo alvEs dos saNtos, 
EliEltoN lEocardio da soUsa, EstaloNE coNcEiÇao goMEs, fEli-
PE dos saNtos dE olivEira, fraNciElbEr carlos dias, fraNcisco 
bENto da coNcEiÇÃo, JacKsoN JosE aNdrE da silva, JEbErsoN fEr-
NaNdEs dias, JHoN WEslEY dE alMEida viaNa, JHoNataN MUliNari, 
Joaci soUsa KUrUYa, JoNata foNsEca dos saNtos, JosE carlos dE 
alMEida filHo, JosE siMiao, JosE valdiNEY dE olivEira frEitas, 
JosENilsoN dias goMEs, JUraNdY dias carvalHo, KENNEdY araUJo 

alMEida, lENiltoN rogrigUEs dos saNtos, lEoNardo carvalHo 
raMos,  lUcas rodrigUEs rENgEl, lUciaNo da costa dUartE, Mar-
cElo aUgUsto silva raMos, MarcElo da coNcEiÇao olivEira, Mar-
cElo NUMEs crUZ, MarcoNE dos saNtos, Marcos flavio alvEs da 
silva, olivaldo dos saNtos silva, PaUlo david da silva PiNHEiro, 
PaUlo MErENcio dos saNtos, rafaEl MacHado MartiNs, rENato 
corrEia da silva, ricardo da silva dias, ricardo saNtos fErrEi-
ra, robsoN ricardo siMPlicio araUJo JUNior, roNiElsoN alvEs 
dE soUsa, roNilsoN MacEdo da silva, rosiNaldo loPEs bEZErra, 
toMaZ soarEs JUNior, valdEviNo lEoNardo dos saNtos, valdir 
soarEs dE olivEira, WagNEr lUcas sErra PiNHEiro, WEbErt ro-
drigUEs viEira, WEgNo NErEs dos saNtos e WilclEf rafaEl dE 
soUZa, quando custodiados no centro de recuperação regional de itai-
tuba- crri, constatadas  durante inspeção  judiciária, no dia 01/07/2022;
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;
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 842944
PORTARIA Nº 1094/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 22 de agosto de 2022. 
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disci-
plinar Nº 7120/2022-cgP/sEaP, em desfavor do servidor E.f.b.o. (M.f.: 
5954022), lotado na cadeia Pública de redenção- cPr, objetivando apurar 
a responsabilidade administrativa e/ou funcional, por suposta inobservân-
cia dos procedimentos de segurança, conforme constatado na sindicância 
administrativa disciplinar nº 6440/2021. o servidor incorreu, em tese, 
nos art. 177, inciso vi c/c art. 189, caput, art. XiX, da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores aNdrÉ sil-
va dE olivEira (M.f. 42811)-Presidente; EltoN da costa fErrEira 
(M.f.: 57202521)– Membro; adriaNa fErraZ do Prado MaUEs (M.f.: 
57201800)– Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 842942

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

DIÁRIA
PORTARIA Nº: 00389/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
objetivo: Escoltar o PPl EM carátEr dE traNsfErÊNcia.
origem: saNta iZabEl do Pará
destino: caMEtá
servidor(es):
5949866 - JEaNNYsoN cHrYstiaN torrEs loPEs - Policial PENal
Período: 09/08/2022 a 10/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: artHUr rodrigUEs dE MoraEs

Protocolo: 843141

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA N° 231/2022 – GAB/SEAP
Belém/PA, 22 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 - designar a servidora christiane tavares duarte - Matrícula 
5957640 como fiscal titular e a servidora Bruna de Sousa Silva Ineth – 
Matrícula 5721053, como fiscal suplente do Contrato Administrativo n° 
091/2022/sEaP – Processo: 2022/64394, celebrado entre a empresa J M 
foNsEca MartiNs ltda e a sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistra-
ÇÃo PENitENciaria – sEaP, cujo o objeto é o fornecimento de colchão 
caixa de ovo – densidade d33 – tipo solteiro, visando atender as necessi-
dades desta secretaria de Estado de administração Penitenciária sEaP/Pa.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
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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: 842741
PORTARIA N° 232/2022 – GAB/SEAP
Belém/PA, 22 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 - designar a servidora Júlia Magalhães de oliveira - Matrícula: 
5952487 - como fiscal titular e a servidora Nara Neiva Watrin - Matrícula: 
5963137, como fiscal suplente do Contrato Administrativo n° 081/2022/
sEaP – Processo: 2022/403019, celebrado entre a empresa brasil sHoW 
E EvENtos EirEli EPP, e a sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo 
PENitENciaria – sEaP cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada na locaÇÃo dE aParElHaMENto Para EvENtos divErsos, 
iNclUiNdo MoNtagEM E dEsMoNtagEM dE Palcos, tENdas, fEcHa-
MENto/cErca, sob demanda, sEcrEtaria dE adMiNistraÇÃo PENi-
tENciaria – sEaP/Pa.
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: 842743
PORTARIA N° 233/2022 – GAB/SEAP
Belém/PA, 22 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 - designar a servidora Júlia Magalhães de oliveira - Matrícula: 
5952487 - como fiscal titular e a servidora Nara Neiva Watrin - Matrícula: 
5963137, como fiscal suplente do Contrato Administrativo n° 086/2022/
sEaP – Processo: 2022/407541, celebrado entre a empresa JEffErsoM 
EstrUtUras Para EvENtos EirEli e a sEcrEtaria dE Estado dE ad-
MiNistraÇÃo PENitENciaria – sEaP cujo objeto é a contratação de em-
presa especializada para prestação dos serviços de sonorização de grande 
porte e telão de led para atender a estruturação e logística audiovisual dos 
eventos da Escola de administração Pentenciária – EaP, conselhos: coPEN 
e cEPcP e eventos institucionais desta 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: 842744
PORTARIA N° 234/2022 – GAB/SEAP
Belém/PA, 22 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 - designar a servidora Júlia Magalhães de oliveira - Matrícula: 
5952487 - como fiscal titular e a servidora Nara Neiva Watrin - Matrícula: 
5963137, como fiscal suplente do Contrato Administrativo n° 084/2022/
sEaP – Processo: 2022/444953, celebrado entre a empresa MÍdia cEN-
tEr sErviÇos dE ProdUÇÃo MUsical, ciNEMatográfica E EvENtos 
EirEli, e a sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciaria 
– sEaP cujo objeto é a contratação de empresa especializada para pres-
tação dos serviços de iluminação, telão e sonorização para atender a es-
truturação e logística audiovisual dos eventos da Escola de administração 
Penitenciária – EaP, conselhos: coPEN E cEPcP e eventos institucionais, 
sob demanda, desta secretaria de administração Penitenciária – sEaP/Pa.
  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: 842746

PORTARIA N° 236/2022 – GAB/SEAP
Belém/PA, 22 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 lUcas fEliPE aMaral - Matrícula 
funcional nº 5952569, designar o servidor lUÍs PaUlo WaNgHoN Maia 
- Matrícula funcional nº 5917920, para atuar como fiscal titular do con-
trato administrativo nº 064/2019/sEaP celebrado entre a empresa EQUa-
torial Pará distribUidora dE ENErgia s.a. e a secretaria de Estado 
de administração Penitenciária - sEaP, cujo objeto é o fornecimento e a 
manutenção de energia elétrica pela EQUatorial, desde a captação até 
as ligações prediais de funcionamento das UNidadEs coNsUMidoras da 
SEAP e naquilo que não conflitar com os contratos regulados pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – aNEEl.
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: 842747

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 091/2018
Termo aditivo: 8
data da assinatura: 19/08/2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: acréscimo e supressão ao valor do contrato.
Justificativa: Ao valor do presente contrato será acrescido o percentual 
de aproximadamente 25% do valor total do contrato, correspondendo a 
quantia de r$ 2.965.327,80 (dois milhões, novecentos e sessenta e cinco 
mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) e será suprimido o 
percentual de 3,426082% do valor total do contrato, correspondendo ao 
montante de r$ 406.410,01 (quatrocentose seis mil, quatrocentos e dez 
reais e um centavo), conforme NOTA TÉCNICA 017/2022 – CEAR/SEAP (fls. 
3129 a 3145)”.
dotaÇÃo orÇaMENtária
os recursos orçamentários necessários para atender as despesas 
decorrentes deste termo aditivo são: Programa de trabalho: 97.101 
03.128.1502.7663, natureza da despesa: 449092, fonte: 0101. recurso 
concedido através do decreto nº 2490 e Portaria Nº 237 de 12/07/2022.
Processo: 2018/283837
contrato: 091/2018
Exercício: 2022
contratado: ditroN ENgENHaria E iNcorPoraÇÕEs EirEli
cNPJ: 03.832.803/0001-09
Endereço: Estrada do caixa Pará, nº 65, bairro: levilândia, cEP: 67.015-
520, ananindeua-Pa.
ordenador: Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodrigUEs - secretá-
rio de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 842739
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 120/2022
Termo aditivo: 2
data da assinatura: 22/08/2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: acréscimo do valor do contrato.
Justificativa: O valor global do presente Contrato passará de R$ 100.849,20 
(cem mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) para r$ 
106.489,20 (cento e seis mil, quatrocentos e
oitenta e nove reias e vinte centavos), estando incluídos todos os impos-
tos, fretes e demais
encargos incidentes, considerando os preços relacionados nas planilhas 
abaixo, os quais foram
cotados na proposta de preços da contratada.
dotaÇÃo orÇaMENtária: os recursos orçamentários necessários para 
atender às despesas decorrentes deste termo aditivo, como a seguir es-
pecificado: programa de trabalho 97.101 03421.1502.8283, natureza de 
despesa 339039, fonte 0101 (recurso estadual)
Processo: 2021/416964
contrato: 120/2021/sEaP
Exercício: 2022
contratado: claro brasil s/a
cNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: rua Henri dunant nº 780 – torres a e b – são Paulo/sP, cEP. 
04.079-110.
ordenador: Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodrigUEs - secretá-
rio de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 842818
.
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DIÁRIA
.

DIÁRIA
PORTARIA Nº: 00387/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
objetivo: Escoltar os PPls, Para ParticiPar dE coNsUlta MÉdica E 
PostErior traNsfErÊNcia Para o ctM ii.
origem: MocaJUba
destino: bElÉM
servidor(es):
54181949 - JoElcio soUZa MorEira - agENtE PENitENciário
54181897 - doMiNgos braga NEto - agENtE PENitENciário
5952825 - lENilsoN aMaral dos saNtos - tÉcNico EM ENfErMagEM
54196345 - MaNoEl PaUlo barradas MartiNs - Motorista
Período: 12/08/2022 a 12/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: artHUr rodrigUEs dE MoraEs

Protocolo: 843138
DIÁRIA
PORTARIA Nº: 00388/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
objetivo: Escoltar o PPl EM carátEr dE traNsfErÊNcia.
origem: vitÓria do XiNgU
destino: rEdENÇÃo
servidor(es):
5954383 - fabio saNtos da silva - Policial PENal
55208735 - JUlio aNtoNio soarEs NEto - agENtE PENitENciário
5950147 - fabricio da silva MacHado - Policial PENal
5825407 - liNdiNaldo dE MElo baNdEira - agENtE PENitENciário
Período: 15/08/2022 a 17/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: artHUr rodrigUEs dE MoraEs

Protocolo: 843139
DIÁRIA
PORTARIA Nº: 00386/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
objetivo: Escoltar o PPl EM carátEr dE traNsfErÊNcia.
origem: aNaNiNdEUa
destino: saliNÓPolis
servidor(es):
5414113 - roNaldo HENriQUE botElHo da silva - agENtE PENitENciário
5949817 - isaac alEXaNdrE fErNaNdEs dos aNJos - Policial PENal
7565545 - MaNoEl JorgE saNtos da coNcEicao - Policial PENal
57192547 - aldENiZE silva dos saNtos - agENtE PENitENciário
5949716 - Edgar aUgUsto MoraEs Matos - Policial PENal
5954321 - Marcos otavio araUJo sErra - Policial PENal
Período: 06/08/2022 a 06/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: artHUr rodrigUEs dE MoraEs

Protocolo: 843136
DIÁRIA
PORTARIA Nº: 00383/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
objetivo: coNdUZir vtr coM PPls Para ParticiPar dE aUdiÊNcia dE 
iNstrUÇÃo E JUlgaMENto.
origem: Marabá
destino: itUPiraNga
servidor(es):
5954311 - aNgElo MaXiMo salEs da coNcEicao - Policial PENal
5949653 - fErNaNdo goNcalvEs dE alMEida - Policial PENal
57214843 - JosE aNtoNio fUrtado dos saNtos - Policial PENal
54181913 - aNtoNio aNisio goNcalvEs araUJo - Motorista
Período: 01/08/2022 a 01/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: artHUr rodrigUEs dE MoraEs

Protocolo: 843133
DIÁRIA
PORTARIA Nº: 00384/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
objetivo: coNdUZir vtr coM PPl Para ParticiPar dE sEssÃo do tri-
bUNal do JUri.
origem: vitÓria do XiNgU
destino: ParaUaPEbas
servidor(es):
5953867 - WaNdsoN vitor MENEZEs dE soUsa - Policial PENal
6403710 - MaNoEl MEssias liMa barboZa - agENtE PENitENciário
5954349 - dilsoN crUZ MENEZEs - Policial PENal
Período: 03/08/2022 a 05/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diárias e meia)
ordenador: artHUr rodrigUEs dE MoraEs

Protocolo: 843134
DIÁRIA
PORTARIA Nº: 00376/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
objetivo: Escoltar o PPl EM carátEr dE traNsfErÊNcia.
origem: saliNÓPolis
destino: bElÉM
servidor(es):
5909003 - rogErio fraNco PalHEta - agENtE PENitENciário
5953984 - ridErlEY alMEida do NasciMENto - Policial PENal
5963134 - lUcas frias caraciolo - gErENtE
57210069 - alaN brUNo MacEdo - agENtE PENitENciário
Período: 05/08/2022 a 05/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: artHUr rodrigUEs dE MoraEs

Protocolo: 843130

DIÁRIA
PORTARIA Nº: 00390/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
objetivo: Escoltar o PPl Para colEta do MatErial gENÉtico EXaME 
dE dNa, Para avErigUaÇÃo dE PatErNidadE.
origem: saNta iZabEl do Pará
destino: bragaNÇa
servidor(es):
5949443 - JosE cEsar das NEvEs liMa filHo - Policial PENal
5931325 - JoNatHas aMoriM brasil - Policial PENal
5890352 - rUbENs silva da costa - Policial PENal
Período: 29/07/2022 a 29/07/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: artHUr rodrigUEs dE MoraEs

Protocolo: 843143
DIÁRIA
PORTARIA Nº.2375/2022 - 918932 - CTM IV
objetivo: coNdUZir iNtErNo, a fiM dE ParticiPar dE aUdiENcia da 
sEssÃo do JÚri Na coMarca dE altaMira/Pa.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem: saNta iZabEl
destino:altaMira
servidor (es):ElisaNdro alErsoN barbosa braNdÃo, Mat.5949514, 
Policial PENal,HErMEs PErEira goMEs, Mat.5953952, Policial PE-
Nal,raPHaEl PatricK dUartE sENa dE olivEira, Mat.5949461, Poli-
cial  PENal.
Período:02 a 06/08/2022 - diária(s): 04 ½ (QUatro E MEia)
ordENador: Marco aNtoNio sirotHEaU corrEa rodrigUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária, interinamente.

Protocolo: 842952
PORTARIA Nº 2373/2022 – CPR – 2022/844120
objetivo: Escoltar PPl Para sEr aPrEsENtado EM aUdiÊNcia Na co-
Marca dE XiNgUara.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: rEdENÇÃo
destino: XiNgUara
servidor (es): WilliaN dos rEis saNtos-ag. PENitENciário; Marcos 
fEliPE saNcHEs dE soUsa-Policial PENal; JoÃo PEdro dias da sil-
va rEis-Policial PENal.
Período: 06/07/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador artHUr rodrigUEs dE MoraEs
secretário adjunto de gestão administrativa.

Protocolo: 843051
PORTARIA Nº 2372/2022 – CPR – 2022/843968
objetivo: Escoltar PPl Para sEr sUbMEtido a EXaME dE saNidadE 
MENtal No cENtro dE PErÍcias rENato cHavEs – NÚclEo dE Marabá.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: rEdENÇÃo
destino: Marabá
servidor (es): JoEl fErNaNdEs da silva JUNior – Motorista; ar-
tENildo costa liMa – Policial PENal; Marcos fEliPE saNcHEs dE 
soUsa – Policial PENal.
Período: 05/07/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador artHUr rodrigUEs dE MoraEs
secretário adjunto de gestão administrativa.

Protocolo: 843049
PORTARIA Nº 2371/2022 – CTMM – 2022/858296
objetivo: Escoltar PPl EM caratEr dE traNsfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: Marabá
destino: itUPiraNga
servidor (es): Egidio araUJo dE soUsa – ag. PENitENciário; PE-
dro lEaNdro da silva NEto – ag. PENitENciário; ricardo frEitas 
QUEiroZ gUiMarÃEs – ag. PENitENciário; clEiltoN NUNEs do Nas-
ciMENto - Motorista.
Período: 12/07/2022 – diária (s): 1 (uma)
ordenador artHUr rodrigUEs dE MoraEs
secretário adjunto de gestão administrativa.

Protocolo: 843047
PORTARIA Nº 2374/2022 – CRRI – 2022/901725
objetivo: Escoltar PPl EM caratEr dE traNsfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: itaitUba
destino: bElÉM
servidor (es): JacKsoN caMPos dE MacEdo – Motorista; alEX fa-
rias dos saNtos – ag. PENitENciário; JardEl da silva lUcENa – 
ag. PENitENciário, roMUlo dE liMa soarEs – ag. PENitENciário.
Período: 05 a 11/07/2022 – diária (s): 6 1/2 (seis e meia)
ordenador artHUr rodrigUEs dE MoraEs
secretário adjunto de gestão administrativa.

Protocolo: 843045

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 2430/2022 – DGP/SEAP 
Belém/PA, 22 DE AGOSTO DE 2022.
Nome: lUciaNo araUJo dos saNtos, Matrícula nº 5952046/1; cargo: 
Policial Penal.
assunto: licença gala
Período: 18/06/2022 a 25/06/2022
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 842958
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PORTARIA Nº 2431/2022 – DGP/SEAP 
Belém/PA, 22 DE AGOSTO DE 2022.
Nome: HElEN cristiNa MENdEs NEgrao, Matrícula: 57231400/2; car-
go: assistente admnistrativo.
assunto: licença Nojo
Período: 14/08/2022 a 21/08/2022
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 842960
PORTARIA Nº 2432/2022 – DGP/SEAP 
Belém/PA, 22 DE AGOSTO DE 2022.
Nome: MaUro dE araUJo carrEra, Matrícula nº 54182902/1 cargo: 
técnico agrícola.
assunto: licença Paternidade.
Período: 16/08/2022 a 04/09/2022. (20) dias
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 842961
PORTARIA N° 2428/2022/DGP/SEAP/PA
Belém-PA, 22 de agosto de 2022.
o dirEtor dE gEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
EXclUir da Portaria N° 2308/2022/dgP/sEaP/Pa de 10/08/2022, 
publicada no doE n° 35.075 de 11/08/2022, carlos aUgUsto silva 
DO NASCIMENTO, matrícula n° 5856418/2, da Função Gratificada de 
supervisor de Equipe Penitenciária (gsEP), com lotação no centro de 
recuperação regional de itaituba (crri), a contar de 11 de agosto de 
2022.
dEsigNar alEX farias dos saNtos, matrícula nº 5931370/2, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 11 de agosto de 
2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 843145
PORTARIA N° 2429/2022/DGP/SEAP/PA
Belém-PA, 22 de agosto de 2022.
o dirEtor dE gEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
dEsigNar o servidor sidNEi Marcos tavarEs, matrícula funcional n° 
6403338/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
técnicos Penitenciários de Manutenção Predial (gstP), com lotação no Pre-
sídio Estadual Metropolitano ii (PEM ii), em substituição ao servidor sabi-
No PiMENtEl E silva, matrícula funcional n° 5760054/1, em virtude de 
nomeação em cargo comissionado, a contar de 17 de agosto 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 843146
PORTARIA N° 2433/2022/DGP/SEAP/PA
Belém-PA, 22 de agosto de 2022.
o dirEtor dE gEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
EXclUir da Portaria N° 562/2021/gab/sEaP/Pa de 02/06/2021, 
publicada no doE n° 34.609 de 11/06/2021, JosE sabiNo faro barros 
JUNIOR, matrícula funcional n° 54195726/4, da Função Gratificada de 
supervisor de serviços técnicos Penitenciários de Manutenção Predial 
(gstP), da lotação no centro de recuperação Penitenciário do Pará iii 
(crPP iii), em virtude de solicitação, a contar de 22 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 843147

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE CULTURA

.

.

.

ERRATA
.

ERRATA
PROTOCOLO 740005
Errata da publicação do coNtrato adMiNistrativo 043/2021, publicado 
no doE nº 34.791, de 10/12/2021, sob o nº de protocolo 740005.
Onde se lê:
sErvidor rEsPoNsávEl: arMaNdo sobral saMPaio
Leia-se:
sErvidor rEsPoNsávEl: fErNaNdo vilHENa JUNior

Protocolo: 843155

.

.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2022
a secretaria de Estado de cultura, neste ato representada pelo senhor 
secretário adjunto de Estado de cultura, luiz Maria de Jesus soares Junior, 
no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE autorizar a contratação, mediante iNEXigibilidadE dE licita-
ÇÃo, com fundamento no art. 25, iii da lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, no valor R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), da profissional 

cristiNa fErrEira sErra, representada pela EMPrEsa ProdUÇÃo Jor-
NalÍstica ltda inscrita no cNPJ: n° 07.513.637/0001-20, para participar 
de Encontro literário sob o titulo “encontro com cristina serra”, a ser rea-
lizado no dia 04 de setembro de 2022, ás 19h, evento esse integrante da 
25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes 2022, no Hangar centro
de convenções, no município de belém/Pa, conforme regular processa-
mento nos autos do Processo administrativo nº 2022/1029018.
belém/Pa, 19 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus soares Junior
secretario adjunto de Estado de cultura do Estado
do Pará

Protocolo: 842902

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2022NE01667
ProcEsso Nº: 2022/1009154
valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
data da EMissÃo: 17/08/2022
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: clara giaNNi viaNa costa – cPf Nº 021.315.822-18.
ENdErEÇo: rUa diogo Moia, 254, UMariZal, cEP: 66.055-170, bE-
lÉM-Pa.
ordENador: brUNo cHagas da silva rodrigUEs fErrEira

Protocolo: 842749
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2022NE01668
ProcEsso Nº: 2022/1008253
valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
data da EMissÃo: 17/08/2022
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: loUrival MoNtEiro barros – cPf Nº 047.840.902-82.
ENdErEÇo: rUa dois dE dEZEMbro, Pass sEriNgUEira, 23, cEP: 
66.814-490, bElÉM-Pa.
ordENador: brUNo cHagas da silva rodrigUEs fErrEira

Protocolo: 842721
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2022NE01680
ProcEsso Nº: 2022/1008826
valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
data da EMissÃo: 17/08/2022
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: saNdra sUElY da silva - cPf Nº 557.989.002-82.
ENdErEÇo: rua Manoel rozeno, 21, vista alegre, cEP.:68773-000, terra 
alta/Pa.
ordENador: brUNo cHagas da silva rodrigUEs fErrEira

Protocolo: 842781
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2022NE01663
ProcEsso Nº: 2022/1028204
valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
data da EMissÃo: 17/08/2022
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: 
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233279 fUNcioNal PrograMática: 13.392.1503-8849.
sErvidor iNdicado coMo fiscal: designado pela Portaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNtratado: Marcos aNdrÉ daNtas da cUNHa – cPf Nº 331.619.252-20.
ENdErEÇo: Psg Q 2, N 60, coNJ glEba 1, MaraMbaia, cPf Nº 66.623-
275, bElÉM Pa.
ordENador: brUNo cHagas da silva rodrigUEs fErrEira

Protocolo: 842734
Extrato DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2022
(Processo administrativo nº 2022/484171)
obJEto: contratação de empresa para locação de veículos tipo sEdaN e 
vaNs Executivas para atender ações que integram a 25ª feira Pan-ama-
zônica do livro e das Multivozes - 2022, em belém/Pa, no período de 27 
de agosto a 04 de setembro de 2022, no Hangar – feiras e convenções 
da Amazônia, em Belém/PA, de acordo com as especificações, quantitati-
vos e outras peculiaridades, constantes no termo de referência – anexo 
do Edital; EMPrEsa vENcEdora: EXPrEsso solUcao traNsPortEs E 
tUrisMo ltda, cNPJ: 38.074.576/0001-76, valor total: r$21.800,73; 
data da adjudicação: 22/08/2022; data da Homologação: 22/08/2022.
belém (Pa), 22 de agosto de 2022.
brUNo cHagas da s. r. fErrEira
secretário de Estado de cultura

Protocolo: 842921
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2022NE01670
ProcEsso Nº: 2022/1010447
valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
data da EMissÃo: 18/08/2022
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: iaci goMEs PoNtE cPf Nº 968.224.302-53.
ENdErEÇo: tv tiMbo, 2730, Ed Porto do sol, NUM 2101, cEP: 66083-
049, PEdrEira - bElÉM - Pa.
ordENador: brUNo cHagas da silva rodrigUEs fErrEira

Protocolo: 842827

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 1654 - CGP/DAF/FCP DE 22 DE AGOSTO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e ainda email 
institucional: 13/07/2022 e 22/08/2022;
rEsolvE:
dEsigNar a servidora aNa rosa david raMos, Matrícula: 57200804/1, 
cargo tEcNico EM gEstao cUltUral, a qual substituirá a titular siMoNE 
Maria Matos MorEira, Matricula 2004410/2, cargo: tEcNico EM 
gEstao cUltUral, que está de férias, conforme Portaria coletiva nº 
1574 – gaPrE/ cgP/ fcP de 30/06/2022, doE nº 35.032 de 04/07/2022, 
no período de 08/08/2022 à 06/09/2022.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
gUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 843105

.

.

ERRATA
.

Errata
PORTARIA Nº 1647 DE 17 de agosto de 2022
Onde se lê:

olivar NasciMENto PaEs 
barrEto caNÇÕEs dE Maria lidia lgbt-

Qia+  92 28/08

gErsoN gUiMarÃEs da 
silva sElva MEcÂNica - - 71 29/09

taYNara cHristiNNE carva-
lHo garcia

artEs NEgras EM MoviMENto - 2ª 
EdiÇÃo - - 94 30/09

 

Leia-se: 

olivar NasciMENto PaEs 
barrEto caNÇÕEs dE Maria lidia lgbt-

Qia+  92 28/09

 

taYNara cHristiNNE carva-
lHo garcia

artEs NEgras EM MoviMENto - 2ª 
EdiÇÃo - - 94 29/09

gErsoN gUiMarÃEs da 
silva sElva MEcÂNica - - 71 30/09

rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
guilherme relvas
Presidente da fundação cultural do Pará

Protocolo: 842929

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1653 - CGP/FCP DE 19 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 2022/1046437 – dic/ gaPrEs/ fcP de 17/08/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor abai-
xo mencionado, que na oportunidade irá atender o convite enviado pela 
secretaria de cultura e Economia criativa do Estado do amazonas, para 
compor a banca de jurados do XXiv festival de cirandas Municipal, que 
acontecerá no município de Manacapuru/ aM.

NOME MATRÍCULA CARGO PERÍODO DIÁ-
RIA

MarcElo dos saNtos carMo 5888124/1 tÉcNico EM gEstÃo 
cUltUral

25 à 
29/08/2022 4 ½

 

dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
gUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 842885

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA N°. 173/2022 - FCG de 17.08.2022
a superintendente da fundação carlos gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
coNsidEraNdo os autos do processo nº. 2022/860017;
rEsolvE:
dEsigNar o servidor rafaEl vallE MaraNHÃo – auxiliar operacional - 
matrícula nº. 5906323/1, para substituir em virtude de férias, no período 
de 01.08.2022 a 31.08.2022 o servidor dENYs aNtoNio aMaNJas Noro-
NHa – assessor - matrícula nº. 57192378/4.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUMPra-sE.
ordenador: Maria da glÓria boUlHosa caPUto-superintendente da 
fcg

Protocolo: 842753

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022/FCG
obJEto: locação eventual de veículos automotores terrestre, com forneci-
mento de combustível e condutor
coNsUlta do Edital: https://www.gov.br/compras/pt-br e http://www.
fcg.pa.gov.br/content/editais
abErtUra: 05/09/2022, às 9:00h, horário de brasília, no endereço eletrô-
nico https://www.gov.br/compras/pt-br;
Uasg: 925800.
ProcEsso nº 2020/555702
ordENador: Maria da glória boulhosa caputo, superintendente da fcg.

Protocolo: 842930
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..

SECRETARIA DE ESTADO
DE COMUNICAÇÃO

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CONTRATO: 21/2021
data dE assiNatUra: 17/08/2022.
vigÊNcia: 17/08/2022 a 16/08/2023.
OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem como finalidade o aditamento do con-
trato nº 21/2021, que trata da contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de licença do sistema adobe creative cloud, para atender 
as necessidades da secretaria de Estado de comunicação – sEcoM.
EXErcÍcio: 2022
Programa de trabalho: 24.722.1508.8236 – Produção e difusão da informação.
Natureza de despesa: 339040 – serviço de tecnologia da informação e 
comunicação- Pessoa jurídica.
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários
coNtratada: Mcr sistEMas E coNsUltoria ltda.
cNPJ: 04.198.254/0001-17
ENdErEÇo: sHN Quadra 1 conjunto a, bloco a, entrada a - Edifício lE 
QUartiEr, sala 803 – asa NortE, cEP: 70701- 000  brasilia/df
aliNNE KEllEN MoNtEiro Passos
secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 842685
.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 734 de 19 de agosto de 2022.
oriENtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – agE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais e
conforme Proc. nº2022/1060273/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que
se deslocará para Paragominas nos dias 20 a 21 de agosto de 2022,
para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística do governo
do Estado do Pará.
NoME: Wanderil do rosário de souza Maia
MatricUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNtEiro Passos
secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 843119
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

ERRATA
.

Diário Oficial Nº 35.084, pág. 58
segunda-feira, 22 dE agosto dE 2022
Publicação (Protocolo): 842064
ratificaÇÃo Nº 008/2022
Onde se lê:
iNEXigibilidadE dE licitaÇÃo – 007/2022
ProcEsso Nº 2022/878907
Leia-se:
iNEXigibilidadE dE licitaÇÃo – 008/2022
ProcEsso Nº 2022/908878

Protocolo: 842814
..

SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO

.

.

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

Ato: PORTARIA Nº 171/2022-CPSP
término de vínculo: 01/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: MarcEllUs da silva vital
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
Ato: PORTARIA Nº 172/2022-CPSP
término de vínculo: 02/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: rENata silva da costa
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs

Ato: PORTARIA Nº 173/2022-CPSP
término de vínculo: 01/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: adriaNo fErrEira sUWa
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
Ato: PORTARIA Nº 174/2022-CPSP
término de vínculo: 05/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: lorENa alMEida dos rEis
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
Ato: PORTARIA Nº 175/2022-CPSP
término de vínculo: 01/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: NidiaNE braga dE frEitas
cargo: assistente administrativo
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
Ato: PORTARIA Nº 176/2022-CPSP
término de vínculo: 01/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: Marli do socorro Mota fErrEira
cargo: assistente administrativo
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
Ato: PORTARIA Nº 177/2022-CPSP
término de vínculo: 29/07/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: lUiZ fEliPE NaZarE vilHENa
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
Ato: PORTARIA Nº 178/2022-CPSP
término de vínculo: 04/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: rENaN goMEs saldaNHa
cargo: técnico em gestão e infraestrutura
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
Ato: PORTARIA Nº 179/2022-CPSP
término de vínculo: 08/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: flavia cavalcaNti MENdEs
cargo: assistente administrativo
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
Ato: PORTARIA Nº 180/2022-CPSP
término de vínculo: 07/03/2022
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: Maria MiracElMa dos saNtos
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
Ato: PORTARIA Nº 181/2022-CPSP
término de vínculo: 07/03/2022
Motivo: distrato
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: Maria JEaNE lEitE cHagas
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs

Protocolo: 842767
.

ERRATA
.

ERRATA ao Protocolo: 838504
contrato de Prestação de serviços nº 080/2018– sEdUc/ atlaNta rENt 
a car ltda.
Onde se Lê
valor Mensal reajustado: r$ 36.088,47
valor global reajustado: r$ 433.064,88
Leia-se:
valor Mensal reajustado: r$ 36.088,48
valor global reajustado: r$ 433.061,76
Publicado no doE de nº 35.074 em 10/08/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva braga/ secretária de Estado de Educação

Protocolo: 843113
.
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TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Termo aditivo:3
Contrato: 096/2019
objeto do contrato: locação de imóvel situado na comunidade de vila da 
Mulata, município Monte alegre/Pa, para funcionamento da moradia dos 
professores do sistema de organização Modular de Ensino - soME, da 
secretaria de Estado de Educação – sEdUc/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava- do prazo da vigência e da 
prorrogação, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 019/2019 – Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programática: 
16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 339036.
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa.
locador: rejane da silva arcanjo, cPf n° 512.438.302-04, residente e 
domiciliada na rua do Mangueirão, s/n, comunidade vila da Mulata, Zona 
rural do município de Monte alegre cEP: 68.220-000,
data de assinatura: 19/08/2022
vigência: 01/10/2022 a 30/09/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 843132
Termo aditivo:6
Contrato: 016/2016
objeto do contrato: locação de imóvel localizado na localidade de são 
diogo - Monte alegre/Pa, para funcionamento da moradia dos professores 
do sistema de organização Modular de Ensino - soME, da secretaria de 
Estado de Educação – sEdUc/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula sétima- do prazo de vigência, prorro-
gando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 015/2016 – Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programática: 
16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 339036.
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa.
locador: rosivania Munhoz de brito, cPf n° 762.688.452-34, residente 
e domiciliada na comunidade de são diogo, s/n, cEP: 68.220-000, Zona 
rural Monte alegre/Pa.
data de assinatura: 19/08/2022
vigência: 05/09/2022 a 04/09/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 843137
Termo aditivo:6
Contrato:162/2018
objeto do contrato: locação de imóvel situado na folha 30, Quadra 01, 
lotes 29, 30, e 31, bairro Nova Marabá, para funcionamento da EEEM. dr. 
gaspar vianna, , da secretaria de Estado de Educação – sEdUc/Pa
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava: da vigência e da Prorrogação, 
prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 024/2018 – Nlic/sEdUc.
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programática: 
16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 339036.
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa.
locador: camila Maria brasil Pinheiro de amorim cPf n° 926.703.262-34, 
residente e domiciliada na rodovia dos trabalhadores s/nº, condomínio 
água cristal, rua beijupirá casa 9, bairro val de cães cEP: 66.635-894
data de assinatura: 05/07/2022
vigência: 06/07/2022 a 05/07/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 843140
.

APOSTILAMENTO
.

Termo de apostilamento 2022
Contrato: 012/2016 – Sr. Ribeiro Luz Educação Ltda.
dispensa de licitação nº 013/2016 - Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEfM Ne-
daulino vianna da silveira - coqueiro - ananindeua/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 6.066,27 (seis mil, sessenta e seis reais e vinte e 
sete centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 72.795,24 (setenta e dois mil, se-
tecentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 22/08/2022
vigência: a partir de 01/07/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 843125

Termo de apostilamento 2022
Contrato: 009/2012 – Srª Maria Silvana Ferreira
dispensa de licitação nº 018/2012 - Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel localizado na rua Uberaba, nº134, 
para funcionamento da EEEf. dra. Maria Ester Mouta de oliveira – tapanã 
- belém/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 4.964,98 (quatro mil, novecentos e sessenta e quatro 
reais e noventa e oito centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 59.579,76 (cinquenta e nove mil, 
quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 22/08/2022
vigência: a partir de 05/07/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 843128
Termo de apostilamento 2022
Contrato: 011/2016 – Sr. Raimundo Márcio Corrêa de Brito.
dispensa de licitação nº 014/2016 - Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEfM rai-
nha da Paz - ananindeua/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 6.410,96 (seis mil, quatrocentos e dez reais e noven-
ta e seis centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 76.931,52 (setenta e seis mil, no-
vecentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 22/08/2022
vigência: a partir de 01/07/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 843123
Termo de apostilamento 2022
contrato: 001/2010– srº ruy guilherme Pacheco Quaresma e guilherme 
Pacheco Quaresma.
dispensa de licitação nº 001/2010-Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EE. cândido 
Horácio Evelin, no município de ananindeua
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 19.894,38 (dezenove mil, oitocentos e noventa e 
quatro reais e trinta e oito centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 238.732,56 (duzentos e trinta e oito 
mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789. funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 19/08/2022
vigência: a partir de 01/07/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 843118
Termo de apostilamento 2022
contrato: 002/2016 – srª luzinete do socorro almeida de freitas
dispensa de licitação nº 001/2016 - Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEf. bene-
dito Monteiro - tapanã - belém/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 512,30 (quinhentos e doze reais e trinta centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 6.147,60 (seis mil, cento e quaren-
ta e sete reais e sessenta centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 19/08/2022
vigência: a partir de 10/06/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 843120
Termo de apostilamento 2022
contrato: 141/2017 – sr. santiago bringel Pereira
dispensa de licitação nº 017/2017 - Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel para o funcionamento da EEEM. 
carmina gomes - são félix do Xingu
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 11.945,35 (onze mil, novecentos e quarenta e cinco 
reais e trinta e cinco centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 143.344,20 (cento e quarenta e 
três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 19/08/2022
vigência: a partir de 01/06/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 843101
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Termo de apostilamento 2022
contrato: 002/2015 – companhias das filhas da caridade de sao vicente 
de Paulo-Providência da amazônia
dispensa de licitação nº 003/2015 - Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação de imóvel urbano para o funcionamento da 
EEEf. são vicente de Paulo-Umarizal-belém/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 40.261,02 (quarenta mil, duzentos e sessenta e um 
reais e dois centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 483.132,24 (quatrocentos e oitenta 
e três mil, cento e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 19/08/2022
vigência: a partir de 31/07/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 843167
.

DIÁRIA
.

PORTARIA DE DIARIAS No. 54582/2022
obJEtivo: coNdUZir sErvidorEs Para rEaliZar ENtrEga dE Kit dE 
MatErial Escolar PEdagÓgico, Na EEEM aNtoNio dE olivEira gor-
do (370Kits) E EEEM Profa. EENEstiNa PErEira Maia, (2. 393Kits).
origEM/dEstiNo/PErÍodo:
bElEM / MoJU / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
MoJU / bElEM / 23/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE castro MascarENHas
MatrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
cargo/fUNÇÃo:
sErvENtE / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 842630
PORTARIA DE DIARIAS No. 54570/2022
obJEtivo: coNstatar a NEcEssidadE dE bENs MÓvEis iN loco Para 
atENdEr a dEMaNda da EEEM EUrico valE Para sUbsidiar a toMa-
da dE ProvidÊNcias.
origEM/dEstiNo/PErÍodo:
bElEM / saNtarEM / 22/08/2022 - 22/08/2022 Nº diárias: 0
saNtarEM / rUroPolis / 22/08/2022 - 25/08/2022 Nº diárias: 3
rUroPolis / saNtarEM / 25/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 1
saNtarEM / bElEM / 26/08/2022 - 26/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rosilENE da Mota MoraEs
MatrÍcUla: 57224233
cPf: 63054590291
cargo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 842631
PORTARIA DE DIARIAS No. 54627/2022
obJEtivo: conduzir o técnico da drti para realizar vistoria da obra de re-
construção da EEEM andré alves, localizada no Município de augusto correa.
origEM/dEstiNo/PErÍodo:
bElEM / aUgUsto corrEa / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0
aUgUsto corrEa / bElEM / 18/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: rEgiNaldo tavarEs sarMaNHo
MatrÍcUla: 5120314
cPf: 37934180225
cargo/fUNÇÃo:
sErvENtE / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 842632
PORTARIA DE DIARIAS No. 54580/2022
obJEtivo: rEaliZar ENtrEga dE Kit dE MatErial Escolar PEdagÓ-
gico, Na EEEM aNtoNio dE olivEira gordo (370Kits) E EEEM Profa. 
EENEstiNa PErEira Maia, (2. 393Kits).
origEM/dEstiNo/PErÍodo:
bElEM / MoJU / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
MoJU / bElEM / 23/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNtoNio lUiZ dE alENcar NErY
MatrÍcUla: 183580
cPf: 09486259291
cargo/fUNÇÃo:
ag. dE Portaria / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 842634
PORTARIA DE DIARIAS No. 54583/2022
obJEtivo: rEaliZar ENtrEga dE Kit dE MatErial Escolar PEdagÓ-
gico, Na EEEM aNtoNio dE olivEira gordo (370Kits) E EEEM Profa. 
EENEstiNa PErEira Maia, (2. 393Kits).
origEM/dEstiNo/PErÍodo:
bElEM / MoJU / 22/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 1
MoJU / bElEM / 23/08/2022 - 23/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: daMiao fErrEira do NasciMENto
MatrÍcUla: 941778
cPf: 33208174268
cargo/fUNÇÃo:
EscrEv.datilografo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 842635

PORTARIA DE DIARIAS No. 54658/2022
obJEtivo: coNsidEraNdo a visita adMiNistrativa Para lEvaNta-
MENto dE lotaÇÃo No MUNiciPio dE MocaJUba E baiao.
origEM/dEstiNo/PErÍodo:
bElEM / MocaJUba / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0
MocaJUba / baiao / 18/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 1
baiao / bElEM / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KEYla Marisia valE dos saNtos
MatrÍcUla: 57224205
cPf: 69616515268
cargo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira Mar-
tiNs cPf: 10429549253

Protocolo: 842654
PORTARIA DE DIARIAS No. 54659/2022
obJEtivo: coNsidEraNdo a visita adMiNistrativa Para lEvaNta-
MENto dE lotaÇÃo No MUNiciPio dE MocaJUba E baiao.
origEM/dEstiNo/PErÍodo:
bElEM / MocaJUba / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0
MocaJUba / baiao / 18/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 1
baiao / bElEM / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErsoN Joao da silva dias
MatrÍcUla: 54196677
cPf: 48656143204
cargo/fUNÇÃo:
assEssor tEcNico da dirEtoria do iNtErio / assEssoraMENto
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira Mar-
tiNs cPf: 10429549253

Protocolo: 842655
PORTARIA DE DIARIAS No. 54660/2022
obJEtivo: coNsidEraNdo a visita adMiNistrativa Para lEvaNta-
MENto dE lotaÇÃo No MUNiciPio dE MocaJUba E baiao.
origEM/dEstiNo/PErÍodo:
bElEM / MocaJUba / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0
MocaJUba / baiao / 18/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 1
baiao / bElEM / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NaZarENo NatividadE PErEira dE olivEira
MatrÍcUla: 57235183
cPf: 21808406249
cargo/fUNÇÃo:
assEssor tEcNico PEdagogico iii / assEssoraMENto
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira Mar-
tiNs cPf: 10429549253

Protocolo: 842656

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

Ato: PORTARIA Nº 182/2022-CPSP
Motivo: tornar sem Efeito contrato administrativo nº 756/2022
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: Maria dE fatiMa alvEs diNiZ
cargo: Professor
Município: Novo ProgrEsso
d.o.E. 35.038 de 08.07.2022
obs: Processo nº 2022/982252
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs

Protocolo: 842778

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 183/2022-CPSP
a secretária adjunta de gestão de Pessoas, usando da competência 
que lhe foi delegada pela Portaria nº. 008/2021-gs de 21/01/2021, e 
considerando os autos do processo nº 2021/854679.
rEsolvE:
Art. 1º Retificar para 13.02.2020 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1-rosiana costa Pereira – 5935867-1 - Professor
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo.
belém, 22 de agosto de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
secretária adjunta de gestão de Pessoas

Protocolo: 842792
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL
PORTARIA Nº.:7253/2022 de 12/08/2022
de acordo com o Processo nº 2022/974537
Conceder, a contar de 03/08/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, ao servidor 
alEXaNdrE da silva olivEira, matrícula Nº 5967533/1, tecnico em 
gestão Publica, lotado na divisão de finanças/belém.
LICENÇA CASAMENTO
PORTARIA nº.:7367/2022 de 17/08/2022
conceder licença casamento, a servidora MaEli fErrEira da silva, Ma-
tricula n 57216550/1, Professor, lotada na EEEf Nossa senhora de fatima 
ii/belém, no período de 24/06/2022 a 01/07/2022.
PORTARIA nº.:7368/2022 de 17/08/2022
conceder licença casamento, o servidor roNNEr PiNHEiro dE sENa, Ma-
tricula n 57210633/1, vigia, lotado no colegio Est Ens Medio Presidente 
fernando Henrique/Monte alegre, no período de 29/07/2022 a 05/08/2022.
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LICENÇA ESPECIAL
PORTARIA nº.7419/2022 de 19/08/2022
Nome:NilsoN dos saNtos costa
Matrícula:5874670/2cargo:Professor
lotação:EE alm guillobel/belém
Período:12/07/22 a 09/09/22
triênios:28/04/15 a 27/04/18
PORTARIA nº. 7405/2022 de 19/08/2022
Nome:sidNEia do socorro MarQUEs barra
Matrícula:57209144/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EEEfM cristo redentor/ananindeua
Período:15/08/22 a 13/10/22
triênios:27/11/11 a 26/11/14
PORTARIA nº.7383/2022 de 17/08/2022
Nome:Priscila PiNHEiro brito
Matrícula:57209291/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EEEf casa da criança santa ines/belém
Período:22/08/22 a 20/10/22
triênios:02/06/16 a 01/06/19
PORTARIA nº.7385/2022 de 17/08/2022
Nome:Maria vaUdEcY tEiXEira da silva
Matrícula:212229/2cargo:Professor
lotação:EE liberdade/Maraba
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:01/05/10 a 30/04/13
PORTARIA nº.7387/2022 de 17/08/2022
Nome:EliEZEr JaiME albUQUErQUE garÇa
Matrícula:57212414/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de lotação/belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:30/01/09 a 29/01/12
PORTARIA nº.7384/2022 de 17/08/2022
Nome:dalva Maria vasQUEs Maia
Matrícula:5890607/1cargo:assistente adminit.
lotação:EE dr agostinho Monteiro/ananindeua
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:18/07/11 a 17/07/14
PORTARIA nº. 7425/2022 de 19/08/2022
Nome:bENEdito sardiNHa da silva
Matrícula:606880/1cargo:vigia
lotação:EEEf comp. Educ e terapeutico casa bem-te-vi/abaetetuba
Período:01/09/22 a 30/10/22 – 31/10/22 a 29/12/22
triênios:02/06/03 a 01/06/06 – 02/06/06 a 01/06/09
PORTARIA nº. 7461/2022 de 22/08/2022
Nome:claUdia cEcilia JEsUs UPtoN
Matrícula:454923/1cargo:Professor
lotação:EE Prof gelmirez Melo e silva/ananindeua
Período:01/08/22 a 29/09/22 – 30/09/22 a 28/11/22
triênios:08/03/14 a 07/03/17 – 08/03/17 a 07/03/20
PORTARIA nº.7427/2022 de 19/08/2022
Nome:JaiME frEitas costa
Matrícula:402729/1cargo:ag. de Portaria
lotação:EEEf Monsenhor azevedo/belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:15/10/04 a 14/10/07
PORTARIA Nº./2022 de 19/08/2022
Nome:JoUbErt cristYaN farias lira
Matrícula:5851955/3cargo:assist.administ.
lotação:EE Pedro alvares cabral/santarem
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:29/04/15 a 28/04/18
PORTARIA nº.7354/2022 de 17/08/2022
Nome:Maria aUrEa albUQUErQUE soUsa
Matrícula:5782961/2cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/belém
Período:14/08/22 a 12/10/22 – 13/10/22 a 11/12/22
triênios:01/12/09 a 30/11/12 – 01/12/12 a 30/11/15
PORTARIA nº.7426/2022 de 19/08/2022
Nome:MEYrE viEira Morgado
Matrícula:57188308/2cargo:assist.admininst.
lotação:EE barao do rio branco/belém
Período:08/09/22 a 06/11/22
aquisitivo:20/07/17 a 21/02/22
PORTARIA nº. 7445/2022 de 19/08/2022
Nome:NilMa dE fatiMa dias triNdadE
Matrícula:5684390/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE Prof Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua
Período:15/08/22 a 13/10/22
triênios:12/11/05 a 11/11/08
PORTARIA nº.7423/2022 de 19/08/2022
Nome:Mara JaNE silvEstrE dE liMa
Matrícula:5189551/1cargo:Escrev.datil.
lotação:EE Prof Maria gabriela ramos de oliveira/icoaraci
Período:30/09/22 a 29/10/22
triênios:13/03/00 a 11/03/03
PORTARIA nº.7378/2022 de 17/08/2022
Nome:raiMUNdo NoNato laUNE dos saNtos
Matrícula:404071/2cargo:Professor
lotação:corregedoria/belém
Período:18/08/22 a 16/09/22
triênios:02/03/98 a 01/03/01

PORTARIA nº.7424/2022 de 19/08/2022
Nome:rosidEa MorEira borgEs dE caNtUaria
Matrícula:3194213/1cargo:Professor
lotação:diretoria de Ensino/belém
Período:18/08/22 a 16/10/22 – 17/10/22 a 15/12/22
triênios:01/09/98 a 31/08/01 – 01/09/01 a 31/08/04
PORTARIA nº. 7396/2022 de 18/08/2022
Nome:tatiaNa farias MaUro
Matrícula:57212812/1cargo:assist.administ.
lotação:EEEfM rui barbosa/belém
Período:19/09/12 a 17/10/22
triênios:18/02/12 a 17/02/15
PORTARIA nº.7267/2022 de 16/08/2022
Nome:sHirlEY dE cassia liMa da silva
Matrícula:5628342/1cargo:Professor
lotação:EE. Profº. João renato franco/belém
Período:01/08/22 a 29/09/22
triênios:28/03/94 a 27/03/97
PORTARIA nº.6958/2022 de 12/08/2022
Nome:sElMa rEgiNa barbosa gUEdEs
Matrícula:5658500/1cargo:Professor
lotação:EE. santana de Urucuri/são Miguel do guamá
Período:01/08/22 a 29/09/22
triênios:05/04/18 a 01/03/22
PORTARIA nº.7379/2022 de 17/08/2022
Nome:NEli MoraEs da costa MEsQUita
Matrícula:51855888/1cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/belém
Período:28/08/22 a 26/10/22
triênios:24/04/12 a 23/04/15
PORTARIA nº.7380/2022 de 17/08/2022
Nome:iolaNE socorro NobrE dE olivEira
Matrícula:5582091/2cargo:tec. em gestão Publica
lotação:departamento de Educação Especial/belém
Período:10/08/22 a 08/10/22
triênios:02/09/12 a 01/09/15
PORTARIA nº.7465/2022 de 22/08/2022
Nome:afoNso goMEs dE soUsa
Matrícula:6320295/2cargo:Professor
lotação:EE. Profº. orlando bitar/belém
Período:01/09/22 a 30/10/22 – 31/10/22 a 29/12/22
triênios:01/02/91 a 31/01/94 – 01/02/94 a 31/01/97
PORTARIA nº.7464/2022 de 22/08/2022
Nome:JosiaNE da silva olivEira
Matrícula:5889346/1cargo:Esp. em Educação
lotação:diretoria de recursos Humanos/belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:18/04/14 a 17/04/17
PORTARIA nº.7463/2022 de 22/08/2022
Nome:MaYsa da silva lEitE alMEida
Matrícula:54181274/3cargo:Professor
lotação:diretoria de Ensino/belém
Período:05/09/22 a 03/11/22 – 04/11/22 a 02/01/23
triênios:17/08/07 a 16/08/10 – 17/08/10 a 16/08/13
PORTARIA nº.7462/2022 de 22/08/2022
Nome:Maria JosÉ laMEira Maia
Matrícula:226351/1cargo:Esc. datilógrafo
lotação:divisão de cadastro/belém
Período:31/08/22 a 29/10/22
triênios:14/04/04 a 16/04/07
PORTARIA nº.7432/2022 de 19/08/2022
Nome:carMEM cErEs araÚJo dos saNtos
Matrícula:5244145/2cargo:Professor
lotação:EE. dr. Miguel de santa brigida/salinopólis
Período:11/08/22 a 09/10/22 – 10/10/22 a 08/12/22
triênios:27/04/09 a 26/04/12 – 27/04/12 a 26/04/15
PORTARIA nº.7434/2022 de 19/08/2022
Nome:Mara aNdrÉa daNtas PiNto
Matrícula:5717019/1cargo:Professor
lotação:EE. Padre salvador tracaiolli/castanhal
Período:01/08/22 a 29/09/22
triênios:02/10/10 a 01/10/13
PORTARIA nº.7447/2022 de 19/08/2022
Nome:Mara aNdrÉa daNtas PiNto
Matrícula:5717019/2cargo:Esp.em Educação
lotação:EE. Padre salvador tracaiolli/castanhal
Período:01/08/22 a 29/09/22
triênios:13/11/11 a 12/11/14
PORTARIA nº.7433/2022 de 19/08/2022
Nome:NElsoN PaUlo MartiNs dE QUEiroZ
Matrícula:491985/2cargo:Professor
lotação:EE. alm. guillobel/belém
Período:15/06/22 a 13/08/22 – 14/08/22 a 12/10/22
triênios:01/05/76 a 30/04/79 – 01/05/79 a 30/04/82
PORTARIA nº.7431/2022 de 19/08/2022
Nome:tElMa lUcia olivEira barros
Matrícula:116939/2cargo:assist. administrativo
lotação:Erc.inst. felipe smaldone/belém
Período:24/05/22 a 22/07/22 – 23/07/22 a 20/09/22
triênios:01/07/08 a 30/06/11 – 01/07/11 a 30/06/14
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PORTARIA nº.7457/2022 de 19/08/2022
Nome:ENos silva MoNtEiro
Matrícula:57209115/1cargo:Esp. em Educação
lotação:diretoria de Ensino/belém
Período:29/08/22 a 27/09/22 – 16/11/22 a 15/12/22
triênios:27/11/17 a 01/07/2022
LICENÇA MATERNIDADE
PORTARIA nº.:7363/2022 de 17/08/2022
conceder licença Maternidade, a fraNciEli sartUri, Matricula n 
5948051/1, Professor, lotada na EE de Educação Profis e Tecnologica de 
santarem/santarem, no período de 20/06/22 a 16/12/22.
PORTARIA nº.:7373/2022 de 17/08/2022
conceder licença Maternidade, a Marcia Priscila dE MoraEs loPEs, 
Matricula Nº 5901079/1, Especialista em Educação, lotada na Erc antonio 
bezerra falcao/ananindeua, no período de 26/07/22 a 21/01/23.
PORTARIA nº.:7458/2022 de 19/08/2022
conceder licença Maternidade, a cristiaNE alvEs da silva, Matricu-
la Nº 57208317/1, Especialista em Educação, lotada na EEEM raymundo 
Martins vianna/belém, no período de 10/09/21 a 08/03//22.
LICENÇA PATERNIDADE
PORTARIA nº.:7369/2022 de 17/08/2022
conceder licença Paternidade, a MarcUs MElo aNdrE, Matricula n 
57188231/2, Professor, lotado na EEEf Profa Marieta Emmi/santa izabel 
do Pará, no período de 04/04/22 a 23/04/22.
PORTARIA nº.:7365/2022 de 17/08/2022
conceder licença Paternidade, a rENato rodrigUEs dE MiraNda, Ma-
tricula Nº57215346/1 , assistente administrativo, lotado na EE Profª Maria 
camara Paes/breves, no período de 08/05/22 a 27/05/22.
PORTARIA nº.:7362/2022 de 17/08/2022
conceder licença Paternidade, a allaN dE MacEdo MaUEs, Matricula Nº 
57213294/1, assistente administrativo, lotado na EE duque de caxias/
belém, no período de 19/06/22 a 08/07/22.
PORTARIA nº.:7366/2022 de 17/08/2022
conceder licença Paternidade, a Mario NEto cardoso, Matricula Nº 
5949210/1, Professor, lotado na anexo i da EEEM Prof gerson Peres/bre-
ves, no periodo de 18/05/22 a 06/06/22.
PORTARIA nº.:7197/2022 de 10/08/2022
conceder licença Paternidade, a aNsElMo saNtos saMPaio, Matricula Nº 
5947960/1, Professor, lotado na EE Walkise da silveira vianna/Maraba, no 
período de 14/10/2021 a 23/10/2021, para fins de regularização funcional.
APROVAÇÃO ESCALA DE FERIAS
PORTARIA nº.:537/2022 de 18/08/2022
Nome: rossiMar rUi PiNHo da silva
Matrícula:5948083/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Jader fontenelle barbalho/santarem
PORTARIA nº.:7437/2022 de 19/08/2022
Nome:aNgEliNa tElMa da silva dias
Matrícula:451380/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE. Marechal cordeiro de fárias/belém
PORTARIA nº.:7438/2022 de 19/08/2022
Nome:igiNo raiMUNdo dos saNtos olivEira
Matrícula:5790930/3 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE. Marechal cordeiro de fárias/belém
PORTARIA nº.:7439/2022 de 19/08/2022
Nome:KariME bastos dE carvalHo silva
Matrícula:5902564/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:Ut José alvares de azevedo/belém
PORTARIA nº.:7440/2022 de 19/08/2022
Nome:ANTÔNIA CLEIDIANE DOS SANTOS ALVES
Matrícula:5941705/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. João carlos batista/ananindeua
PORTARIA nº.:7441/2022 de 19/08/2022
Nome:ElaiNE foNsEca lobato sagica
Matrícula:57209193/1 Período:30/09/22 à 13/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM. Madre celeste/ananindeua
PORTARIA nº.:7442/2022 de 19/08/2022
Nome:fEliPE MagNo da crUZ JÚNior
Matrícula:57203142/1 Período:24/07/22 à 22/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM. Madre celeste/ananindeua

Protocolo: 843159

.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE
Protocolo: 2021/591339
PORTARIA N° 3407/22, de 17 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) rogEria PiMENtEl dE araUJo MoNtEiro, 
id. funcional nº 5619610/ 1, cargo de ProfEssor assistENtE, lotado(a) 
no(a) dEPartaMENto dE tEraPia ocUPacioNal progressão vErtical, 
para referência i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar 
de 07.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da UEPa

Protocolo: 2022/474308
PORTARIA N° 3411/22, de 17 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) NEivaldo olivEira silva, id. funcional nº 
186961/ 3, cargo de ProfEssor assistENtE, lotado(a) no(a) dEParta-
MENto dE MatEMatica Estatistica E iNforMatica progressão vErti-
cal, para referência i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a 
contar de 20.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/604501
PORTARIA N° 3416/22, de 17 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) vEra lUcia goMEs dE olivEira, id. fun-
cional nº 5116660/ 1, cargo de ProfEssor assistENtE, lotada no(a) 
dEPartaMENto dE ENfErMagEM HosPitalar, progressão HoriZoNtal, 
para referência iv da classe de ProfEssor assistENtE com vigência a 
contar de 17.05.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/710905
PORTARIA N° 3417/22, de 17 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria da coNcEicao NasciMENto frEi-
tas, id. funcional nº 101745/ 2, cargo de ProfEssor assistENtE, lo-
tada no(a) dEPartaMENto dE ENfErMagEM HosPitalar, progressão 
HoriZoNtal, para referência iv da classe de ProfEssor assistENtE 
com vigência a contar de 07.06.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/815150
PORTARIA N° 3418/22, de 17 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) alba lUcia ribEiro raitHY PErEira, id. 
funcional nº 5519616/ 1,cargo de ProfEssor assistENtE, lotado(a) 
no(a) dEPartaMENto dE Patologia, progressão vErtical, para re-
ferência i da classe de ProfEssor adJUNto com vigência a contar de 
28.06.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/4899
PORTARIA N° 3419/22, de 17 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNdrE MoNtEiro diNiZ, id. funcional nº 
5905455/ 1, cargo de ProfEssor assistENtE, lotada no(a) dEParta-
MENto dE liNgUa E litEratUra, progressão HoriZoNtal, para refe-
rência iv da classe de ProfEssor assistENtE com vigência a contar de 
04.01.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da UEPa

Protocolo: 842695
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD.
Protocolo: 2021/224332
PORTARIA N° 3421/22, de 17 de AGOSTO de 2022
art. 1º – torNar sEM EfEito a Portaria 858/21 de 07 de Junho de 
2021, publicada no doE 34.611, de 15 de Junho de 2021 e Portaria 
2080/22 de 09 de junho de 2022 e publicada no doE 35.014 de 21 de 
Junho de 2022;
art. 2º – coNstitUir, a coMissÃo dE ProcEsso adMiNistrativo 
disciPliNar - Pad, para apurar os fatos supramencionados, composta 
dos seguintes servidores;
PrEsidENtE da coMissÃo id. fUNcioNal cargo
alissoN raNgEl albUQUErQUE  8002714/1  ProfEssor assistENtE i
MEMbros
fabiola raQUEl tENorio olivEira 57193309/1 ProfEssor adJUNto iv
EllEN Porto XaviEr  57201155/2  agENtE adMiNistrativo
art. 3º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório 
conclusivo no prazo legal, conforme previsto no art. 208 do rJU, a contar 
da data de publicação da presente Portaria
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da UEPa

Protocolo: 842709
PRORROGAÇÃO COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DIS-
CIPLINAR - PAD
Protocolo: 2022/86289
PORTARIA N° 3435/22, de 18 de AGOSTO de 2022
art. 1º – torNar sEM EfEito a Portaria 1348/22 de 28 de abril de 
2022, publicada no doE 34.959 de 05 de maio de 2022;
art. 2º – coNstitUir, a coMissÃo dE ProcEsso adMiNistrativo 
disciPliNar - Pad, para apurar os fatos supramencionados, composta 
dos seguintes servidores;
PrEsidENtE da coMissÃo id. fUNcioNal  cargo
gilENo EdU laMEira dE MElo 5812232 ProfEssor assistENtE iv
MEMbros
lair da silva frEitas filHo  5810485/4 ProfEssor assistENtE iv
JorgE frias dE olivEira 5117925/4 ProfEssor aUXiliar iv
art. 3º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório 
conclusivo no prazo legal, conforme previsto no art. 191 § 11 do rJU, de 
30(trinta) dias, a contar da data de publicação da presente Portaria.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da UEPa

Protocolo: 842711
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LICENÇA PRÊMIO
.

LICENÇA PRÊMIO
Protocolo: 2022/494150
PORTARIA N° 3413/22, de 17 de agosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria MoNica MacHado dE agUiar 
liMa, id. funcional nº 57189471/ 3 , cargo de ProfEssor assistENtE 
, lotado(a) no(a) caMPUs dE saNtarEM, 60 (sessenta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 25.06.2012 a 24.06.2015, no período de 
02.11.2022 a 31.12.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/494150
PORTARIA N° 3412/22, de 17 de agosto de 2022
dEtErMiNar ao(a) servidor(a) Maria MoNica MacHado dE agUiar 
liMa, id. funcional nº 57189471/ 3 , cargo de ProfEssor assistENtE , 
lotado(a) no(a) caMPUs dE saNtarEM, goze de 30(trinta) dias restantes 
de licença Prêmio, concedido pela Portaria Nº 3160, de 03.09.2019, 
referente ao triênio de 25.06.2009 a 24.06.2012, no período de 03.10.2022 
a 01.11.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1038414
PORTARIA N° 3414/22, de 17 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria dE fatiMa PErdigao MorEira, id. 
funcional nº 62359/1, cargo de agENtE dE sErvico, lotado(a) no(a) co-
ordENadoria adMiNistrativa do caMPUs i, 30 (trinta) dias de licen-
ça Prêmio, referente ao triênio de 01.11.2011 a 31.10.2014, no período de 
01.11.2022 a 30.11.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1038818
PORTARIA N° 3415/22, de 17 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) odiNEia Maria da costa MartiNs, id. 
funcional nº 3183939/ 1, cargo de aUXiliar dE adMiNistracao, lo-
tado(a) no(a) coordENadoria adMiNistrativa do caMPUs v, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 16.03.2017 a 
15.03.2020, no período de 30.08.2022 a 28.10.2022
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/592450
PORTARIA N° 3420/22, de 17 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) valEria dE carvalHo MartiNs, id. fun-
cional nº 57190334/ 2, cargo de ProfEssor adJUNto, lotado(a) no(a) 
dEPartaMENto dE saUdE iNtEgrada, 60(sessenta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 27.02.2015 a 26.02.2018, no período de 
12.09.2022 a 10.11.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da UEPa

Protocolo: 842703

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO
N° DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 016/2018– UEPA
N° tErMo: 4° (quarto)
classificaÇÃo: outros
data dE assiNatUra: 19/08/2022
Motivo: Prorrogação de vigência e reajuste de valor
JUstificativa: o presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação 
de vigência e o reajuste do valor do contrato nº 016/2018-UEPa.
iNÍcio da vigÊNcia: 23/08/2022
tÉrMiNo da vigÊNcia: 22/08/2023
valor global: r$ 31.102,57 (trinta e Um Mil e cento e dois reais e 
cinquenta e
sete centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0102
foro: bElÉM/Pa
coNtratado
PErsoNalidadE: Jurídico
cNPJ: 09.558.676/0001-70
NoME: W. MarcHioli E cia ltda
logradoUro: rua indira gandhi, n° 342
bairro: alto alegre
cidadE: cascavel
Uf: Pr
cEP: 85805-310
ordENador
NoME: claY aNdErsoN NUNEs cHagas

Protocolo: 842720
ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO
N° DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 025/2021– UEPA
N° tErMo: 1° (primeiro)
classificaÇÃo: outros
data dE assiNatUra: 19/08/2022
Motivo: Prorrogação de vigência e reajuste de valor
JUstificativa: o presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação 
de vigência e o reajuste do valor do contrato nº 025/2021-UEPa.

iNÍcio da vigÊNcia: 31/08/2022
tÉrMiNo da vigÊNcia: 30/08/2023
valor global: r$ 1.305,02 (Um Mil e trezentos e cinco reais e dois 
centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0102
foro: bElÉM/Pa
coNtratado
PErsoNalidadE: Jurídica
cNPJ: 09.400.465/0001-04
NoME: WEbJUr ProcEssaMENto dE dados ltda- EPP
logradoUro: av. barão Homem de Melo, n° 3382, 2° andar
bairro: Estoril
cidadE: belo Horizonte
Uf: Mg
cEP: 30.494-270
ordENador
NoME: claY aNdErsoN NUNEs cHagas

Protocolo: 842726

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA N° 3449/2022, DE 22 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: agENtE adMiNistrativo c
Nome: NElsoN vascoNcElos Porto
Matrícula funcional: 57202692/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
PORTARIA N° 3450/2022, DE 22 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: tEcNico c
Nome: MEssias fUrtado da silva
Matrícula funcional: 5719739/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0301008394
339030_ r$ 4.000,00
PORTARIA N° 3451/2022, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE Editora da UEPa
Nome: NilsoN bEZErra NEto
Matrícula funcional: 57201130/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
PORTARIA N° 3452/2022, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE Editora da UEPa
Nome: NilsoN bEZErra NEto
Matrícula funcional: 57201130/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
PORTARIA N° 3453/2022, DE 22 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: agENtE adMiNistrativo c
Nome: arlENE salEs caldEira tEMbra
Matrícula funcional: 57204649/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 842900

.

.

DIÁRIA
.

DIÁRIA / COLABORADOR EVENTUAL
PORTARIA N° 3471/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/864076.
coNcEdEr ao servidor (a) silvio saNtiago viEira, cPf nº: 773.202.202-
53, 8.5 (oito e meia), diárias, como colaborador EvENtUal, devido seu 
deslocamento de belém/Pa ao município de Marituba/Pa no período de 
03/08/2022 a 11/08/2022, para ministrar aula pelo forMaPara.
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PORTARIA N° 3472/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/858509.
coNcEdEr ao servidor (a) JasMiNNE lUENda coElHo dE araUJo, cPf 
nº: 035.929.261-52, 2.5 (duas e meia), diárias, como colaborador 
EvENtUal, devido seu deslocamento de belém/Pa ao município de bra-
gança/Pa no período de 15/08/2022 a 17/08/2022, para aula inaugural 
pelo forMaPara.
NEivaldo fialHo do NasciMENto
ordENador.

Protocolo: 842916
CONCESSÃO DE DIARIAS.
PORTARIA N° 3455/2022, de 22 de AGOSTO de 2022.
E – Protocolo nº 2022/852248.
coNcEdEr ao servidor (a) tElMo rENato da silva araUJo, id.funcio-
nal nº 55590140/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) 
Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 328.643.882-00, 8,5 
(oito e meia) diárias, devido seu deslocamento de belém/Pa ao município 
de Marituba/Pa no período de 22/07/2022 a 30/07/2022, para ministrar 
disciplina pelo forMaPara.
PORTARIA N° 3456/2022, de 22 de AGOSTO de 2022.
E – Protocolo nº 2022/852404.
coNcEdEr ao servidor (a) dENisE lEal EirÓ da silva, id.funcional nº 
3219984/2, no cargo de Professor auxiliar, lotado (a) no (a) departamen-
to de Psicologia, cPf: 046.207.042-53, 8,5 (oito e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de belém/Pa ao município de Marituba/Pa no período 
de 01/08/2022 a 09/08/2022, para ministrar disciplina pelo forMaPara.
PORTARIA N° 3457/2022, de 22 de AGOSTO de 2022.
E – Protocolo nº 2022/848002.
coNcEdEr ao servidor (a) ciNtHia rEgiNa salEs fUrtado viEira, id.
funcional nº 5957474/1, no cargo de Professor substituto, lotado (a) no 
(a) departamento de Morfologia e ciências fisiologicas, cPf: 471.388.582-
72, 8,5 (oito e meia) diárias, devido seu deslocamento de belém/Pa ao 
município de Mocajuba/Pa no período de 29/08/2022 a 06/09/2022, para 
ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3458/2022, de 22 de AGOSTO de 2022.
E – Protocolo nº 2022/983692.
coNcEdEr ao servidor (a) dENisE cristiNa torrEs costa, id.funcio-
nal nº 54188853/1, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) de-
partamento de Engenharia ambiental, cPf: 304.378.492-87, 4,0 (quatro) 
diárias, devido seu deslocamento de belém/Pa ao município de castanhal/
Pa no período de 31/08/2022 a 09/09/2022, para ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3459/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/963367.
coNcEdEr ao servidor (a) lUiZ albErto cavalcaNtE gUiMaraEs, id.
funcional nº 57190252/3, no cargo de Professor substituto, lotado (a) no 
(a) departamento de ciências Naturais, cPf:627.195.052-34, 19,5 (deze-
nove e meia) diárias, devido seu deslocamento de belém/Pa ao município 
de conceição do araguia/Pa no período de 30/08/2022 á 18/09/2022, para 
ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3460/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/951667.
coNcEdEr ao servidor (a) bENEdito tavarEs bEcHara rEsQUE JU-
Nior, id.funcional nº 5930324/2, no cargo de ProfEssor sUbstitUto, 
lotado (a) no (a) departamento de ciências Naturais, cPf: 994.493.232-
91, 19,5 (dezenove e meia) diárias, devido seu deslocamento de belém/Pa 
ao município de Paragominas/Pa no período de 30/08/2022 a 18/09/2022, 
para ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3461/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/611654.
coNcEdEr ao servidor (a) Marcos PEdro dE Paiva Elias, id.funcional 
nº 5820936/2, no cargo de ProfEssor assistENtE, lotado (a) no (a) 
campus de igarapé-açu, cPf:591.036.202-04, 19,5 (dezenove e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de igarapé-açu/Pa ao município de tucu-
rui/Pa no período de 30/08/2022 a 18/09/2022, para ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3462/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/944339.
coNcEdEr ao servidor (a) Miraci silva costa, id.funcional nº 
5895283/2, no cargo de ProfEssor sUbstitUto, lotado (a) no (a) de-
partamento de ciências Naturais, cPf:076.728.532-87, 8.0 (oito) diárias, 
devido seu deslocamento de belém/Pa ao município de castanhal/Pa no 
período de 30/08/2022 a 17/09/2022, para ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3463/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/977371.
coNcEdEr ao servidor (a) MigUEl cHaQUiaM, id.funcional nº 469289/4, 
no cargo de ProfEssor adJUNto, lotado (a) no (a) departamento de 
Matemática, Estatística e informática, cPf:136.164.802-30, 9,5 (nove 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de belém/Pa ao município de 
Parauapebas/Pa no período de 07/09/2022 a 16/09/2022, para ministrar 
disciplina.
PORTARIA N° 3464/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/976574.
coNcEdEr ao servidor (a) lUiZ EdUardo dE liMa MElo, id.funcional 
nº 57219608/2, no cargo de ProfEssor auxiliar, lotado (a) no (a) cam-
pus de Marabá, cPf:005.902.042-38, 4,5 (quatro e meia) diárias, devi-
do seu deslocamento de Marabá/Pa a cidade de belém/Pa no período de 
12/09/2022 a 16/09/2022, para ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3465/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/974255.
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, 
6,5 (seis e meia) diárias, devido seu deslocamento de belém/Pa ao
município do castanhal/Pa no período de 31/08/2022 á 15/09/2022, para 
ministrar disciplina.

PORTARIA N° 3466/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/932275.
coNcEdEr ao servidor (a ) aNtoNio sErafiM aZEvEdo, id.funcional 
nº 6400493/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 104.879.562-49, 8,5 (oito 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de belém/Pa ao município do 
Marituba/Pa no período de 12/08/2022 á 20/08/2022, para ministrar dis-
ciplina pelo forMaPara.
PORTARIA N° 3467/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/989545.
coNcEdEr ao servidor (a ) lENo rodrigUEs MartiNs, id.funcional nº 
80015609/1, no cargo de Professor substituto, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Matemática, Estatística e informática, cPf: 010.703.212-06, 
4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu deslocamento de belém/Pa ao 
município do castanhal/Pa no período de 30/08/2022 á 09/09/2022, para 
ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3468/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/980416.
coNcEdEr ao servidor (a ) dEricK liMa goMEs, id.funcional nº 5921970/2, 
no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) Departamento de Filosofia 
e ciências sociais, cPf: 016.746.852-97, 12,5 (doze e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de belém/Pa ao município do igarapé-açu/Pa no período 
de 01/08/2022 á 13/08/2022, para ministrar disciplina.
PORTARIA N° 3469/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/859669 .
coNcEdEr ao servidor (a ) lEoPoldo NogUEira saNtaNa JUNior, id.
funcional nº 5554055/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) 
Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 149.707.912.87, 11,5 
(onze e meia) diárias, devido seu deslocamento de belém/Pa ao município 
de santo antonio do tauá/Pa no período de 30/07/2022 á 10/08/2022, 
para ministrar disciplina pelo forMaPará.
PORTARIA N° 3470/2022, de 22 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/859166.
coNcEdEr ao servidor (a ) diNair barbosa dE frEitas, id.funcional 
nº 57209310/1, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) depar-
tamento de lingua e literatura, cPf: 580.738.681-72, 10,5 (dez e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de belém/Pa ao município de santo an-
tonio do tauá/Pa no período de 03/07/2022 á 13/07/2022, para ministrar 
disciplina pelo forMaPará.
NEivaldo fialHo do NasciMENto
ordENador.

Protocolo: 842910

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DO EDITAL 092/2022-UEPA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGE-
NA-PPGEEI CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL - TURMA 2022
a Universidade do Estado do Pará (UEPa), em associação com a Univer-
sidade federal do Pará (UfPa), Universidade federal do sul e sudeste do 
Pará (UNifEssPa) e Universidade federal do oeste do Pará (UfoPa), co-
munica aos interessados que estarão abertas, no período de 30 de agos-
to a 20 de setembro de 2022, as inscrições para o Exame de seleção do 
Programa de Pós-graduação em Educação Escolar indígena-PPgEEi, curso 
de Mestrado Profissional, Turma 2022.
as inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente via google forms, 
pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1faipQlseo_ssv7H013N-
qnl6va0PjqvcW3wpHn9cdc- b_xJlobzMb8Ea/viewform?usp=sf_link .
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
belém-Pa, 23 de agosto de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 842616

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO, EMPREGO E RENDA

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 1153/2022 - 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: 2022/255811
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (triNta) dias de licença Prêmio no período de 16/09/2022 
a 15/10/2022, correspondente ao triênio de 21/12/2011 a 20/12/2014, 
para a servidora, risoNEtE MoraEs PErEira, Matrícula nº. 54194694/1, 
cargo: sociolÓgo, lotada na das, desta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
22 de agosto de 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
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PORTARIA Nº 1156/2022 - 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: 2022/960667
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (triNta) dias de licença Prêmio no período de 20/09/2022 
a 19/10/2022, correspondente ao triênio de 10/06/2005 a 09/06/2008, para 
a servidora, Maria iracEli dE soUZa alvEs, Matrícula nº. 54190516/1, 
cargo: agente administrativo, lotada na dQPE, desta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
22 de agosto de 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
PORTARIA Nº 1144/2022 - 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: 2022/977318
r E s o l v E:
coNcEdEr, 600 (sEiscENtos) dias de licença Prêmio no período de 
15/09/2022 a 06/05/2024, correspondente aos triênios de 11/05/1987 a 
10/05/1990, 1990/1993, 1993/1996, 1996/1999, 1999/2002, 2002/2005, 
2005/2008, 2008/2011, 2011/2014 e 2014/2017, para a servidora, dEUsa 
Maria dE soUZa loPEs, Matrícula nº. 3192954/1, cargo: de servente, 
lotada na das, desta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
18 de agosto de 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
PORTARIA Nº 1152/2022 - 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: 2022/1009418
r E s o l v E:
coNcEdEr, 60 (sEssENta) dias de licença Prêmio no período de 
16/09/2022 a 19/11/2022, correspondente ao triênio de 27/11/2013 a 
26/11/2016, para a servidora, robErta iMbiriba dE olivEira, Matrícula 
nº. 5909766/1, cargo: assistente de assistência social, lotada na das, 
desta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
22 de agosto de 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
PORTARIA Nº 1154/2022 - 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: 2022/1011663
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (triNta) dias de licença Prêmio no período de 17/09/2022 
a 16/10/2022, correspondente ao triênio de 08/07/2016 a 07/10/2019, 
para a servidora, EdilENE MoraEs Portacio, Matrícula nº. 5906373/1, 
cargo: assistente de assistência social, lotada na das, desta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
22 de agosto de 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
PORTARIA Nº 1143/2022 - 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: 2022/1037207
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (triNtE) dias de licença Prêmio no período de 12/09/2022 
a 11/10/2022, correspondente ao triênio de 06/05/2000 a 06/05/2003, para 
a servidora, Katia rEgiNa fErrEira| da silva , Matrícula nº. 3212840/1, 
cargo: agente administrativo, lotada na das, desta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
18 de agosto de 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
PORTARIA Nº 1155/2022 - 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: 2022/1047187

r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (triNta) dias de licença Prêmio no período de 19/09/2022 
a 18/10/2022, correspondente ao triênio de 23/04/2014 a 22/04/2017, 
para a servidora, alEXaNdrE Platt costa, Matrícula nº. 57225311/2, 
cargo: técnico em gestão Pública, lotada na das, desta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
22 de agosto de 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 843067
.

CONTRATO
.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64/2022/SEASTER
PROCESSO Nº 2022/723786 – Ata de Registro de Preços n° 012/2022/
SEPLAD – Pregão Eletrônico SRP/SEPLAD/DGL n° 019/2021.
objeto: a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
aquisição de alimentos de Uso comuns, para atender em todo território 
estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará., 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Refe-
rência, anexo do Edital.
vigência: 10/08/2022 à 09/08/2023 (12 meses)
data da assinatura: 10/08/2022
gestão/Unidade: 43101
fonte: 0101
Programa de trabalho: 08.122.1297.8338
Elemento de despesa: 3390 30
ação detalhada: 189.517
valor: 31.734,9
contratado: s da c saNtos coMÉrcio E sErviÇos ltda
cNPJ: 40.508.894/0001-40
Endereço: Rodovia BR 316, nº 1762, Edifício Empresarial Next Office nº 
815, cEP 67.013-000, bairro atalaia, Município de ananindeua/Pa.
ordenador: inocencio renato gasparim

Protocolo: 842678
.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1162/2022 – 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/ 1045042
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado abaiXo:
valdo diviNo da silva filHo,5945803/1, sEcrEtário adJUNto dE 
Estado,alEX da rocHa rodrigUEs,57211897/2, gErENtE, vaNda lE-
ticia corrEia rodrigUEs,55208827, assistENtE adMiNistrativo, 
que se deslocara para os Municípios de tailÂNdia, goiaQNÉsia e brEU 
braNco/Pa no período de 23/08 a 27/08/2022 com objetivo de apoio à 
gestão e aos serviços socioassistenciais.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f:0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
22 de agosto 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 1158/2022 – 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/ 1053248
rEsolvE: autorizar o pagamento de 03 e ½ ( três e meia ) diárias 
Para cada sErvidor citado abaiXo EsMEriNo NEri batista fi-
lHo,599620/1, sEcrEtario adJUNto,sUEli do socorro faro dE-
olivEira,595486/1, gErENtE, tadEU dE JEsUs carvalHo lobato, 
2025183/1, gErENtE que se deslocara para os Municípios de tUcUrUi/Pa
e Novo rEPartiMENto, no período de 25/08 a 28/08/2022 com objetivo 
de Qualificação Social e Profissional. MANOEL JoaQUiM MaUEs fErrEira,
227.258.652 – 04 colaborador Eventual/Motorista com objetivo de condu-
zir os servidores do gabinete/sEastEr.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f:0101006357/0101 266.730 339014/36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
22 de agosto 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1Portaria Nº 1157/2022 – 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/ 1053812
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rEsolvE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado abaiXo:
Maria lUciENE gaMa saNtos, c P f – 086.208.732 – 53, colabora-
dora EvENtUal,coNsElHEira, que se deslocara de santarém/Pa para 
belém/Pa no período de 12/09 a 14/09/2022 com objetivo de apoio a 
organismo de controle social.
Classificação Orçamentária:
43.0101 – 08.422.1505.8402 f: 0101 203.156 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
22 de agosto 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 1161/2022 – 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/ 1051336
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, dirEtor dQPE, dioNE 
Maria cavalcaNtE dE Matos,5055180/4, tÉcNico EM gEstÃo PÚbli-
ca, vitoria caroliNa valENtE barros,5956215/1, gErENtE que se 
deslocara para o Município de PoNta dE PEdras/Pa no período de 30/08 
a 02/09/2022 com objetivo de apoio a abertura e fortalecimento de Mer-
cados.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 f:0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
22 de agosto 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 1159/2022 – 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/ 1052729
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado abaiXo:
aNa Patricia araUJo raMos,57217289/3,coordENadora,fraNcY 
gabriEla MarQUEs dE cHaUMoNt,80845399/2, coordENadora, que 
se deslocara para os Municípios de PacaJá, altaMira, brasail Novo, 
UrUará, Placas, rUroPolis, itaitUba/Pa, no período de 28/08 a 
10/09/2022 com objetivo de atendimento dos trabalhadores nos centros 
de trabalhadores, nos centros de trabalho e cidadania. valdiviNo ro-
cHa da silva, 3223639/1, Motorista com objetivo de conduzir os ser-
vidores da dtE/sEastEr
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8950 f:0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
22 de agosto 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 843070

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 1151 DE 22 DE AGOSTO 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, trabalHo, EMPrE-
go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNsidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, rEsolvE:
i – dEsigNar o(a) servidor(a), JosÉ Nildo PaNtoJa MEssias, Matrí-
cula: 5932321/2, cargo, assistente administrativo, lotado na cad, para 
atuar como titular e o(a) servidor(a) JoÃo fraNcisco PacHEco QUa-
rEsMa JUNior , Matrícula: 55209155/1, cargo técnico em gestão Públi-
ca, lotado na cad, para atuar como suplente do contrato administrativo 
n° 064/2018, celebrado com a Empresa, diNastia viagENs E tUrisMo 
ltda - EPP, cujo objeto é a contratação Especializada na prestação de 
serviços de agenciamento e Emissão de bilhetes e passagens aéreas (re-
gionais, nacionais e internacionais), rodoviárias (interestadual e intermu-
nicipal), Fluvial e Rodo fluvial (intermunicipal) e serviços de agenciamento 
para fretamento de aeronaves, ônibus, vans, lanchas (tipo voadeira) e 
barcos (tipo regional), para atender a secretaria de Estado de assistência 
Social, Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER, conforme as especificações 
do termo de referência, constante no anexo i do edital do pregação Eletrô-
nico nº 037/2018 - sEastEr .
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas posteriores alterações;

no decreto Estadual n° 200, de 16 de setembro de 2011, e suas altera-
ções; no decreto Estadual n° 733, de 13 de maio de 2013, e suas alte-
rações; na lei complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 – lei de 
responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 870, de 04 de outubro de 
2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
belém (Pa), 22 de agosto de 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, trabalHo, EMPrEgo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
PORTARIA Nº 1163 DE 22 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, trabalHo, EMPrE-
go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNsidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rEsolvE:
i – sUbstitUir o servidor Marcio valErio MoUra MartiNs, assistente
Administrativo, matrícula nº 54195027/1, fiscal suplente e DESIGNAR o 
servidor KlEbEr glEisoN PErEira saNtos, Mat.: 5910638/1, lotado na 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas-CGP, para atuar como fiscal titular do 
contrato administrativo n° 22/2021 – iMPrENsa oficial do Estado do 
Pará - ioE, cujo objeto é a prestação de serviço de publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará, conforme especificações e definições mínimas 
constantes no Termo de Referência de Fls. 02 fls. do procedimento admi-
nistrativo nº 2021/324206 constante especifica a proposta de fls17, e a 
Justificativa da Dispensa de Licitação de fl.03, a que se vincula.
Em conformidade com o disposto na Portaria Nº 55/2013, de 22 de 
janeiro de 2013 da secretaria de Estado de assistência social do Estado do 
Pará e com o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
ii – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
belém (Pa), 22 de agosto de 2022.
iNocENcio rENato gasPariM
sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, trabalHo, EMPrEgo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 843090

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 426, de 22 de agosto de 2022.
Processo nº 1040799/2022.
obJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/BNV, conforme justificado nos termos do 
processo.
origEM: bENEvidEs/Pa - dEstiNo: bagrE/Pa.
PErÍodo: 31/08/2022 a 03/09/2022. – (3,5) diárias
sErvidorEs: ivoNEidE salEs dE QUEiroZ, assistENtE social, Ma-
tricula 5923375/2.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 842679
PORTARIA Nº 425, de 22 de agosto de 2022.
Processo nº 1039102/2022.
obJEtivo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/bElÉM, aos familiares 
em cumprimento a determinação judicial, conforme os termos do processo.
origEM: bElÉM/Pa - dEstiNo: barcarENa/Pa.
PErÍodo: 17/08/2022 a 17/08/2022. – (0,5) diária
sErvidorEs: lUiZ dos rEis goNÇalvEs JÚNior, MoNitor, Matricula 
5956700/1, e Mário alMEida MoNtEiro JÚNior, Motorista, Matricula 
5905998/3.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 842671
PORTARIA Nº 424, de 22 de agosto de 2022.
Processo nº 1034886/2022.
OBJETIVO: Realizar oficina de capacitação aos trabalhadores do SUAS, SISAN 
e siNasE, bem como assessoramento técnico à revisão do Plano Municipal 
decenal de atendimento socioeducativo, conforme os termos do processo.
origEM: bElÉM/Pa
dEstiNo: brEU braNco/Pa – coNcÓrdia do Pará/Pa.
PErÍodo: 22/08/2022 a 26/08/2022. – (4,5) diárias
sErvidorEs: bErtiNo lEal barbosa NEto, gErENtE i, Matricula 
5946881/2, doMiNgos dE liMa caMPElo, assistENtE tÉcNico i, Ma-
tricula 3204537/1, e gilNEY dos saNtos goMEs, Motorista, Matricula 
5956499/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 842666
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.

FÉRIAS
.

PORTARIA N°740/2022-GP-GEMPS de 18 de agosto 2022
traNsfErir por necessidade trabalho,gozo de férias 
regulamentares do servidor raiMUNdo MoNtEiro 
goNcalvEs,matrícula:3223078/2,constante na Portaria 215/21 
publicada no doE 34544 de 07/04/2021,do período de 02/05/2021 a 
31/05/2021 para 05/09/2022 a 04/10/2022.
ordenador responsável:luiz celso da silva.

Protocolo: 842794
..

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA 
E DIREITOS HUMANOS

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 504/2022-GGP/SEJUDH 
Belém (PA), 11 de agosto de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNsidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/975866.
rEsolvE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulares ao servidor listado a baixo. 

Matrícula Servidor Exercí-
cio Período

5895759/1 clÉcio Noboro da silva KUrosaWa 2022 01/09/2022 a 30/09/2022

rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
valbEtÂNio barbosa MiilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 842769

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
MINERAÇÃO E ENERGIA

.

..

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 503/2022 - DAF/SEDEME - 
BELÉM, 19 DE AGOSTO DE 2022.
Nome:JosÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa goMEs JÚNior/Matrícu-
la:n°5251788/3/cargo:secretário de Estado de desenvolvimento Econô-
mico, Mineração e Energia/origem:belém-Pa/destino:Marabá-Pa/dia:01 
/09/2022/diária:0,5(meia)/objetivo: visitar a Planta da tEcNorEd e a 
Empresa Mercúrio em Marabá.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE abraHÃo abdoN
diretora de administração e finanças
PORTARIA N° 506/2022 DAF/SEDEME - 
BELÉM, 19 DE AGOSTO DE 2022.
Nome:MaUro JosÉ rodrigUEs barbalHo/Matricula:n°31658/3/cargo:di-
retor/origem:belém-Pa/destino:Paragominas-Pa/Período:17e 18/08/2022/
diárias:1,5(uma e meia)/objetivo:representar a sEdEME, em conjunto com 
o secretário, no evento 55º fEira agroPEcUária dE ParagoMiNas.
 dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE abraHÃo abdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 842664

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

PORTARIA Nº 154/2022 – 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 nº 2022/1064091;r E s o l v E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaborador: ricardo carNEiro raYMUNdo, matrícula: 5931484/3, 
ocupante do cargo de gerente de desenvolvimento e Estudos Econômicos.
obJEtivo: realizar visita técnica no di barcarena/Pa.
dEstiNo:  barcarena
PErÍodo: 23 e 24/08/2022
QtdE:  ½ diária (por cada dia de deslocamento)
registre-se, publique-se e cumpra-se. belém, 22 de agosto de 2022.
lUtfala dE castro bitar-Presidente

Protocolo: 842911

PORTARIA Nº 155/2022 – 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 nº 2022/1064363;r E s o l v E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaborador: ricardo costa PiNHEiro, matrícula: 5889893/2, ocu-
pante do cargo de gerente de Execução e gestão de Projetos e WaNildo 
PiNHEiro das dorEs.
obJEtivo: realizar visita técnica no di barcarena/Pa.
dEstiNo:  barcarena
PErÍodo: 23/08/22
QtdE:  ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. belém, 22 de agosto de 2022.
lUtfala dE castro bitar-Presidente

Protocolo: 842924

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 017/2022 – RH/DAF/CAZBAR
o Presidente da companhia de administradora da Zona de Processamento 
de Exportações de barcarena - caZbar, no uso das atribuições legais que 
lhe confere o Estatuto e,
coNsidEraNdo os termos do memorando 016/2022 – grH/daf/caZ-
bar; r E s o l v E:
i – coNcEdEr descanso anual regulamentar conforme abaixo:

Nome Cargo Período
lUtfala dE castro bitar Presidente 11/09/22 a 30/09/22

ii - dEsigNar o sr. raimundo de almeida Wanderley, ocupante do car-
go de diretor técnico para responder pela Presidência, no período de 
11/09/2022 a 30/09/2022, durante o afastamento para gozo do descanso 
anual do titular, conforme resolução nº 001/2018.
registre-se, publique-se e cumpra-se. belém, 18 de agosto de 2022.
lUtfala dE castro bitar-Presidente

Protocolo: 843055

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 120/2022, GAB/IMETROPARA/INMETRO, 19 de 
agosto de 2022.
fundamento legal: a PrEsidENtE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMEtroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: belém
destino: goianésia do Pará, Jacundá, Moju, Nova ipixuna e tailândia.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
servidores: JoÃo bENtEs farias / Matrícula: 25 – valor: r$ 3.204,63.
WaldiMir coNdE dUartE JÚNior / Matrícula: 260 – valor: 3.204,63
Período: 18/08 a 31/08/2022 – 13,5 diárias
ordenador, em exercício: valber luiz barbosa duarte.

Protocolo: 842662
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

PORTARIA Nº 127/2022 – 22 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.
rEsolvE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vigen-
tes, no trecho belém / Marapanim / terra alta/ belém, com o objetivo de rea-
lizar visitas, palestras e entrega das cartas de crédito aos microempreendedo-
res dos municípios acima mencionado, do programa NgPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ 
CPF Cargo Período

Nº de 
Diá-
rias

HElEN cardoso da silva 
MartiNs 5956004 gErENtE rEgioNal 23 a 

25/08/2022 2 1/2

aNa tErEZa gaMa dE soUZa 5953834 coord. oPEracioNal 23 a 
25/08/2022 2 1/2

ricardo HaMiNtas MartiNs 
PErEira 80846315 gErENtE rEgioNal 23 a 

25/08/2022 2 1/2
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HEllEN rosE lobato saNtos 5961639 dirEtora oPEr. 23 a 
25/08/2022 2 1/2

orlaNdo aZEvEdo rEis NEto 5791916 sEcrEt. dE gabiNEtE 23 a 
25/08/2022 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor geral
NgPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 843163
..

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº. 1086/2022, DE 19 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE obras PÚblicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/450565-ditEc/sEdoP.
r E s o l v E:
i - dEsigNar o servidor carlos aUgUsto dE JEsUs tavarEs, Matrícula 
nº. 57207732/1, cargo/função: técnico em gestão de infraestrutura-ar-
quiteto, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sEdoP e a Empresa abaixo:

CONTRATO EMPRESA OBJETO

  107/2022 igor barata arquitetura Urbanismo e 
construção

Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, visando a 
Elaboração de levantamento cadastral de arquitetura e 
Engenharia da central de abastecimento do Pará-ceasa, 

no Município de belém/Pa.

ii – dEsigNar o servidor JosÉ HENriQUE tavarEs da silva, Matrícula 
nº 5942371/4, Cargo/Função: Diretor Técnico, para acompanhar e fisca-
lizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos impedi-
mentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
 secretário adjunto de gestão de obras Públicas

Protocolo: 842922
PORTARIA Nº. 1091/2022, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE obras PÚblicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1054072, de 18/08/2022, 
e Memorando nº 525/2022 de 18/08/2022 - difis/sEdoP.
r E s o l v E:
i - dEsigNar o servidor obErlaNdEs JÚNior da silva costa, Matrícula 
nº 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convênio ce-
lebrado entre a secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – sEdoP e o Órgão abaixo:

CONVÊNIO ÓRGÃO OBJETO

12/2021 Prefeitura Municipal de bragança Urbanização da orla da Praia de ajuruteua, Etapa i, no 
Município de bragança/Pa.

ii – dEsigNar o servidor MarcUs viNiciUs aNgEliM dE aZEvEdo, 
Matrícula nº 5936254/2, cargo/função: coordenador, para acompanhar 
e fiscalizar, como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos 
impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de gestão de obras Públicas

Protocolo: 843178
PORTARIA Nº. 1093/2022, DE 22 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/229122, de 23/02/2022- coti/sEdoP.
r E s o l v E:
i – dEsigNar o servidor EliEl ModEsto dE brito, Matrícula nº 
5965075/1, Cargo/Função: Técnico em Gestão de Informática, como fiscal 
do contrato celebrado entre a secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas – sEdoP e a Empresa abaixo:

CONTRATO EMPRESA OBJETO

84/2022 licitin tecnologia e informática Eireli
aquisição de equipamentos de informática (dEsKtoP) 
para atender às necessidades da secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano obras Públicas – sEdoP.

ii – DESIGNAR o servidor ANTÔNIO RIBEIRO FURTADO, Matrícula nº 
5946511/2, Cargo/Função:Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos impedimentos 
legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil bENEdito rUY saNtos cabral/crEa 8430d Pa
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 843182

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

9º TAC Nº 48/2020 – TP Nº 012/2018
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
construtora santa tereza ltda cNPJ 05.693.333/0001-67 
objeto: Execução da conclusão do sistema de abastecimento de água, do 
município de oeiras do Para/Pa
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei Federal nº 
8.666/93. 
vigência: 21/08/2022 a 19/11/2022 
data da assinatura: 19/08/2022 
ordenador responsável: benedito ruy santos cabral 
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 842675
1º TAC Nº 106/2021 – CP Nº 20/2021
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
designe Engenharia e serviços de construções ltda – cNPJ 
07.709325/0001-97
objeto: conclusão do sistema de abastecimento de água no Município de 
Palestina do Pará, neste Estado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65, § 1o da lei no 8.666/93.
valor da supressão: r$ 203.558,35
valor do acréscimo: r$ 975.349,35
valor aditado: r$ 771.791,00
data da assinatura: 22/08/2022
ordenador responsável: benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 843176

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº. 1078/2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1043493, de 17/08/2022 
– difis/sEdoP.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Marielza rodrigues batista capeloni, Matrícula nº 51855667/2, car-
go/função: técnico em gestão de obras Públicas – arquiteto.
obJEtivo: fiscalização dos serviços de Execução de Playground e acade-
mia ao ar livre e Praça de alimentação, no Município de anapu/Pa.
dEstiNo: anapu/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 22 a 24/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842697
PORTARIA Nº.1079/2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1038536, de 16/08/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos andré da silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: técnico em gestão de obras Públicas - Engenheiro civil.
obJEtivo: fiscalização da Pavimentação em blokret da vila ametista e 
bom Jesus do convênio 134/2022 e Pavimentação em blokret em vias 
urbanas do convênio 195/2022, no Município de floresta do araguaia/Pa.
NoME: francigildo silva dos santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
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dEstiNo: floresta do araguaia/Pa.
diárias: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 30/08 a 02/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842700
PORTARIA Nº. 1076/2022, DE 17 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1027155, de 12/08/2022 
– difis/sEdoP.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Paulo francinette Marques, Matrícula nº 6661/1, cargo/função: 
técnico em gestão em infraestrutura - Engenheiro civil.
obJEtivo: realizar fiscalização no s.a água – contrato 060 2021, no 
Município de goianésia do Pará/Pa.
NoME: Jonatas soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2, cargo/função: 
Motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dEstiNo: goianésia do Pará/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 29 a 31/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842694
PORTARIA Nº. 1080/2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1042754, de 17/08/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Larissa Delfino Santana Rocha, Matrícula nº 5939004/2; Cargo/
função: técnico em gestão de obras Públicas- Engenheiro sanitarista.
obJEtivo: fiscalização na obra de construção do Microssistema de abas-
tecimento de água em vila Nazaré- contrato nº 33/2022 tc nº 44/2022 
Processo nº 2020/675236, no Município de dom Eliseu/Pa.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com a servidora, ao referido Município.
dEstiNo: dom Eliseu/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 05 a 06/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.
.

Protocolo: 842704
PORTARIA Nº. 1081/2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1043102, de 17/08/2022 
– difis/sEdoP.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: rui guilherme carneiro bentes, Matrícula nº. 6718/1; cargo/fun-
ção: técnico em gestão de infraestrutura – Engenheiro civil.
obJEtivo: fiscalização de construção de bueiros na Zona rural- convênio 
33/2021, no Município de Eldorado dos carajás/Pa.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com o servidor desta sEdoP, ao referido 
Município.
dEstiNo: Eldorado dos carajás/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 29 a 31/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842707

PORTARIA Nº. 1046/2022, DE 09 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/993892, de 05/08/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Joesnam Pereira Mendes, Matrícula nº 5965142/1; cargo/função: 
técnico em gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
obJEtivo: fiscalização nas obras de Execução dos serviços de implan-
tação de pavimentação asfáltica de vias urbanas na região de integração 
do rio capim- convênio 105/2022, no Município de garrafão do Norte/Pa.
NoME: sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dEstiNo: garrafão do Norte/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 29 a 30/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842687
PORTARIA Nº. 1035/2022, DE 08 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/988853, de 04/08/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: dulcília alves do santos silva Neta, Matrícula nº 5965146/1; car-
go/função: técnico em gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
obJEtivo: fiscalização do convênio 88/2022 que tem como objeto a Exe-
cução de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas, no Município 
de castanhal/Pa.
NoME: Jonatas soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com o servidor, ao Município de castanhal/Pa.
dEstiNo: castanhal/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 16/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842689
PORTARIA Nº. 1061/2022, DE 11 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1012599, de 10/08/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
obJEtivo: fiscalização na obra de construção de encosta, urbanização 
e drenagem de 236,00m da orla da vila de Marudazinho, no Município de 
Marapanim/Pa – contrato nº 20/2019, e visita técnica na vila do Mocooca, 
no Município de Maracanã/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1; cargo/função: Motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dEstiNo: (vila de Marudazinho) Marapanim/(vila do Mocooca)Maracanã/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 18 a 19/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842690
PORTARIA Nº. 1074/2022, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
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coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/484368, de 22/04/2022 
- disEt/sEdoP;
r E s o l v E:
i- traNsfErir, para o período de 22 a 25/08/2022, o deslocamento 
da servidora robErta aNdradE cavallEiro dE MacEdo, Matrícula: 
54180536/2, cargo/função: coordenador, autorizada a viajar para o 
Município de Muaná/Pa, anteriormente concedida no período de 09 a 
12/05/2022, conforme Portaria Nº 0405/2022, de 27/04/2022, publicada 
no doE nº 34.951, de 29/04/2022, em virtude de alteração na agenda da 
Equipe Municipal.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842691
PORTARIA Nº. 1089/2022, DE 19 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1043169, de 17/08/2022 
– difis/sEdoP.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: rui guilherme carneiro bentes, Matrícula nº. 6718/1; cargo/fun-
ção: técnico em gestão de infraestrutura – Engenheiro civil.
obJEtivo: fiscalização na construção de abatedouro de frango, no Mu-
nicípio de barcarena/Pa contrato 87/2021 e tP 24/2021, e na construção 
do terminal de integração rodoviário – convênio 15/2022, no Município 
de igarapé-Miri/Pa.
NoME: sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com o servidor desta sEdoP, aos referidos Municípios.
dEstiNo: barcarena/igarapé-Miri/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 25 a 26/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842727
PORTARIA Nº. 1090/2022, DE 19 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1014315, de 10/08/2022 
– disEt/sEdoP.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº 5907413/3, cargo/
função: diretor.
obJEtivo: Participação da audiência Pública final, para a conclusão e va-
lidação do projeto de lei da revisão do Plano diretor Participativo do Muni-
cípio de oeiras do Pará/Pa, de acordo com o termo de cooperação técnica 
nº t.c Nº 09/2020.
dEstiNo: oeiras do Pará/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 25 a 27/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842729
PORTARIA Nº. 1087/2022, DE 19 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/953547, de 28/07/2022– 
NrM/sEdoP;
r E s o l v E:
i- coMPlEMENtar de acordo com as bases legais vigentes 01 (uma) diária 
ao servidor tHalYs soarEs fEitosa, Matrícula: 55207864/1, cargo/
função: coordenador de Núcleo, anteriormente concedida através da 
Portaria Nº 0978/2022, de 29/07/2022, publicada no doE nº 35.064, 
de 02/08/2022, permaneceu no Município de itupiranga/Pa no dia 
03/08/2022, para concluir o objetivo da viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842722

PORTARIA Nº. 1088/2022, DE 19 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1043080, de 17/08/2022 
– difis/sEdoP.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: rui guilherme carneiro bentes, Matrícula nº. 6718/1; cargo/fun-
ção: técnico em gestão de infraestrutura – Engenheiro civil.
obJEtivo: fiscalizações na obra de Pavimentação e drenagem de 
5.909,95m de ruas, no Município de Paragominas/Pa- convênio 89/2018, 
e na Pavimentação asfáltica no residencial cunha- convênio 39/2018, no 
Município de ipixuna do Pará/Pa.
NoME: Jonatas soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com o servidor desta sEdoP, aos referidos 
Municípios.
dEstiNo: Paragominas/ipixuna do Pará/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 12 a 14/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842724
PORTARIA Nº. 1082/2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1045302 de 17/08/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: leo cristiano da costa santos, Matrícula nº. 5965143/1; cargo/
função: técnico em gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
obJEtivo: fiscalização na obra da revitalização do cemitério do setor vila 
Nova, na sede do Município de rio Maria convênio nº 021/2022 e na obra 
de recomposição de Pavimentação asfáltica- convênio nº 045/2022. fisca-
lização na construção da Praça são cristovão – convênio nº 046/2021, no 
Município de breu branco/Pa. fiscalização na obra de construção do Mer-
cado Municipal- convênio nº 034/2022 de Novo repartimento/Pa, e fisca-
lização na obra de construção do Mercado Municipal convênio 020/2021, 
no Município de itupiranga/Pa.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº. 5550/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com o servidor desta sEdoP, aos referidos 
Municípios.
dEstiNo: rio Maria/itupiranga/Novo repartimento/breu branco/Pa.
diária: 5,5 (cinco e meia).
PErÍodo: 29/08 a 03/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842712
PORTARIA Nº. 1083/2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1046978, de 17/08/2022 
– difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Josiane barbosa da silva, Matrícula nº 5965139/1; cargo/função: 
técnico em gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
obJEtivo: fiscalização na obra na Urbanização das lagoas - convênio 
09/2022, no Município de abel figueiredo/Pa. Na pavimentação de vias 
urbanas com blocos sextavados de concreto do tipo blokret, sendo as ruas: 
carlos dos anjos com 420m, ayrton sena 452m, francisco bastos 398m, 
raul silva 470m,santa lucia 140m,são Paulo 74m,Xingu 118m, Petrópo-
lis73m, amazonas 133m, Pão de acúçar 170m, 9 de fevereiro 145m,totali-
zando 2.593m, no Município de rondon do Pará. revitalização do canteiro 
central da avenida Presidente vargas- convênio 101/2022, e no bosque 
Unilson Quinaip- convênio 100/2022, no Município de Ulianópolis/Pa.
NoME: francigildo silva dos santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com a servidora, aos referidos Municípios.
dEstiNo: abel figueiredo/rondon do Pará/Ulianópolis/Pa.



diário oficial Nº 35.086   97Terça-feira, 23 DE AGOSTO DE 2022

diárias: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 23 a 25/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842714
PORTARIA Nº. 1084/2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1040150, de 16/08/2022 
– disEt/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: roberta andrade cavalleiro de Macedo, Matrícula nº. 54180536/2, 
cargo/função: técnico em gestão de infraestrutura-arquiteto/coordenador.
obJEtivo: reunião técnica junto à Prefeitura Municipal para tratar das 
ações de instrumentos Urbanísticos, mapa temático e minuta previsto no 
termo de cooperação nº 07/2020.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº. 57190739/1, cargo/fun-
ção: Motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com a servidora, ao Município de castanhal/Pa.
dEstiNo: castanhal/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 06/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842717
PORTARIA Nº. 1085/2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE gEstÃo dE dEsENvolviMENto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1043535, de 17/08/2022 
– difis/sEdoP.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marielza rodrigues batista capeloni, Matrícula nº 51855667/2, car-
go/função: técnico em gestão de obras Públicas – arquiteto.
obJEtivo: fiscalização dos serviços de construção do Palco, área de ativi-
dades físicas e arena esportiva, no Município de Marapanim/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1, cargo/função: Motorista.
obJEtivo: conduzir o veículo com a servidora desta sEdoP, ao referido Município.
dEstiNo: Marapanim/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 26/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 842719

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

CONTRATO
.

Contrato nº 08/2022
Objeto: Contratação de instituições financeiras e afins, autorizadas pelo 
banco central do brasil a funcionar na forma de banco múltiplo, comercial 
ou cooperativo e cooperativa de crédito, interessadas em oportunizar a 
concessão de empréstimos em consignação em folha de pagamento para 
os empregados da companhia de saneamento do Pará – cosaNPa.
data de assinatura: 19.08.2022.
contratada: banco bradesco s.a. cNPJ: 60.746.948/0001-12.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 842935

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2020.
objeto: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 meses.
data da assinatura: 17/08/2022.
contratada: Empresa brasileira de correios e telégra-
fos, cNPJ: 34.028.316/0018-51.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 843180

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2020.
Objeto: Acrescer em 25 (vinte e cinco %) ao valor original do contrato.
data da assinatura: 17/08/2022.
contratada: Empresa brasileira de correios e telégra-
fos, cNPJ: 34.028.316/0018-51.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 843188

.

.

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 022/2022 - GAB/AGTRAN-PA
o dirEtor gEral da agÊNcia dE traNsPortE MEtroPolitaNo – ag-
traN/Pa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11 
da lei Estadual 9.049, de 29 de abril de 2020 e conforme decreto, de 
15/10/2020, publicado no doE nº 34.375 de 16/10/2020.
coNsidEraNdo o Processo n° 2022/810491 que se refere a aquisição 
de equipamentos de tecnologia da informação - monitores, pela Empresa 
EsfEra PrEstaÇÃo dE sErviÇos E coMÉrcio ltda.
coNsidEraNdo o que determina o inciso iii, art. 58, da lei nº 8.666/93, 
que trata da prerrogativa da administração como agente fiscalizador.
r E s o l v E:
dEsigNar
1 - a servidora Márcia adriaNE dE soUZa atHaYdE, id funcional n° 
5962664, ocupante do cargo de coordenador administrativo – agtraN/
PA, para fiscalizar o Contrato n° 008/2022 – AGTRAN/PA, celebrado entre a 
agtraN/Pa e a Empresa EsfEra PrEstaÇÃo dE sErviÇos E coMÉrcio 
ltd, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de tecnologia da informa-
ção – monitores;
2 - o servidor WaldEr MarcElo torrEs goNÇalvEs, id funcional 
n° 5825119, ocupante do cargo de supervisor de operação – agtraN/
PA, como fiscal suplente para assumir a fiscalização do Contrato n° 
008/2022-agtraN/Pa, nas ausências e impedimentos do titular.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
belém, 17 de agosto de 2022.
EdUardo dE castro ribEiro JUNior
dirEtor gEral

Protocolo: 842620

.

.

CONTRATO
.

Contrato: 008/2022
Exercício: 2022
objeto: aquisição de 6 (seis) monitores de lEd.
valor total: 7.023,96 (sete mil vinte e três reais e noventa e seis centavos)
data da assinatura: 10/08/2022
vigência: 12 (doze) meses
origem: Pregão Eletrônico
orçamento:
ProJEto/atividadE: 45201.26.122.1297.8338 – operacionalização das 
ações administrativas;
PlaNo iNtErNo: 4120008338E;
ElEMENto dE dEsPEsa: 3.449052.35 – EQUiPaMENtos E acEssÓrios 
Para ProcEssaMENto dE dados;
fonte de recurso: 0101 – recursos do tesouro do Estado.
contratado: EsfEra PrEstaÇÃo dE sErviÇos E coMÉrcio ltda
Endereço: rua 5 chácara 116 lote 1-E loja 03 - Edifício vogue, bairro 
setor Habitacional vicente Pires, brasíliadf, cEP 72.006-180.
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 842618

PORTARIA Nº 024/2022 – GAB/AGTRAN
o dirEtor gEral da agÊNcia dE traNsPortE MEtroPoliNo – ag-
traN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11º, Xiv, 
da lei Estadual 9.049 de 29 de abril de 2020 e conforme decreto de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.375 de 16/10/2020.
coNsidEraNdo o Processo nº 2022/987673, de 04/08/2022.
rEsolvE:
i - aUtoriZar, a servidora biaNca costa silva sErrUYa, id. fUNc. 
5903652, ocupante do cargo de Procuradora autárquica e fundacional do 
Estado do Pará, a se deslocar para a cidade de são Paulo, no período de 
31/08/2022 a 03/09/2022, com o objetivo de participar da décima edição 
do congresso internacional do instituto brasileiro do direito de construção 
(ibdic).
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ diárias 
(três e meia), para o deslocamento da servidora, conforme o item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
agÊNcia dE traNsPortE MEtroPlitaNo – agtraN/Pa.
belém, 22 de agosto de 2022
EdUardo dE castro ribEiro JÚNior
dirEtor gEra

Protocolo: 842860
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..

SECRETARIA DE ESTADO DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
SUPERIOR, PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 766 DE 22 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 o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240, de 01 de junho de 2020, que dispõe sobre a cessão de servidores 
de Órgãos e entidades da administração Pública Estadual direta, autárqui-
ca e fundacional;
coNsidEraNdo, o art. 3º, § 2º e o art. 6º do referido decreto;
coNsidEraNdo ainda o Processo nº 2022/517849;
rEsolvE:
i - art. 1º. Prorrogar por um período de 02 (dois) anos, a contar de 
29/06/2022 à 27/06/2024, a cessão do servidor MaNoEl dE JEsUs liMa 
loPEs, id. funcional nº 57202122/2, ocupante do cargo de Motorista, para 
o tribunal de contas do Estado do Pará – tcE/Pa, com ônus para o órgão 
cessionário, mediante reembolso, conforme art. 8º, parágrafos 1º, 2º e 3º 
do citado decreto.
ii - Esta Portaria possui efeitos retroativos ao dia 29/06/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 22 de agosto de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 842919
PORTARIA Nº 772 DE 22 DE AGOSTO DE 2022
o sEcrEtário adJUNto dE Estado dE ciÊNcia, tEcNologia E 
EdUcaÇÃo sUPErior, ProfissioNal E tEcNolÓgica, coM basE 
No dEcrEto publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da Portaria Nº 239 de 18 de abril de 2022 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1449577;
r E s o l v E:
i – dEsigNar os servidores cHristiaNE EllEN da silva NEgrÃo, iden-
tidade funcional nº 54181836/3, ocupante do cargo de técnico em ges-
tão Pública – Estatística; fErNaNda gErMaNa viaNa PiNto, identida-
de funcional nº 5900807/1, ocupante do cargo de técnico em gestão de 
desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação – Engenharia ambiental 
e MElcHior saNcHEs rUaNo, identidade funcional nº 5951993/2, ocu-
pante do cargo de gerente, lotados na diretoria de ciência e tecnologia 
– DCT, para compor comissão de fiscalização, para acompanhar e fiscalizar 
o convênio de cooperação técnica e financeira nº 002/2021, celebrado 
entre a secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação superior, 
Profissional e Tecnológica – SECTET e Fundação de Ciência Tecnologia, 
inovação e desenvolvimento sustentável guamá - fUNdaÇÃo gUaMá, 
cNPJ/Mf sob o n° 11.024.200/0001-09, que tem por objeto a execução 
de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com transferência de 
recursos financeiros públicos, cuja finalidade é a execução do projeto in-
titulado “Influência dos Processos Hidrodinâmicos sobre as Trocas de Car-
bono e Nitrogênio no sistema Estuarino do rio Pará”, que visa elucidar as 
dimensões dos fluxos de água, carbono, nitrogênio e sedimentos; avaliar 
a influência dos padrões hidrodinâmicos, biogeoquímicos e a exportação 
do carbono e nitrogênio nas frações particuladas, dissolvidas e gasosas do 
estuário do rio Pará.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na execução do referido convênio devendo tomar providências para a re-
gularização das faltas ou defeitos observados.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 22 de agosto de 2022.
adEJard gaia crUZ
secretário adjunto

Protocolo: 843033

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 774 DE 22 DE AGOSTO DE 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria Nº 451/2022-ccg de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
coNsidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/1038166.

rEsolvE:
i – coNcEdEr ao servidor ivaNildo goNÇalvEs saNtiago, identidade fun-
cional nº 5048834/3, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de 
administração e finanças - daf, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, referente ao 
triênio de 09/05/2003 a 08/05/2006, e 30 (trinta) dias, referente ao triênio de 
09/05/2006 a 08/05/2009, no período de 17/08/2022 a 15/10/2022, no qual 
possui tempo de efetivo exercício no serviço público estadual.
ii – Esta Portaria possui efeitos retroativos ao dia 17/08/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, 22 de agosto de 2022.
dENilsoN bENEdito goNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 843161

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 770 DE 22 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 2022/1055259.
r E s o l v E:
i – autorizar a bolsista do ProNatEc taMisi Matos olivEira, cPf nº 
947.289.842-49, a viajar aos municípios de capanema-Pa e bragança-Pa, 
nos dias 18 e 19/08/2022, a fim de realizar reuniões para articulação e 
programação de cronograma de editais da oferta de cursos técnicos pelo 
Programa Nacional de acesso ao Ensino técnico e Emprego (ProNatEc) 
nos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias à 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 22 de agosto de 2022. 
dENilsoN bENEdito goNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 842877
PORTARIA Nº 771 DE 22 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 2022/1055142.
r E s o l v E:
i – autorizar a bolsista do ProNatEc taMisi Matos olivEira, cPf nº 
947.289.842-49, a viajar aos municípios de barcarena-Pa, Mocajuba-Pa, 
Cametá-PA e Tailândia-PA, no período de 22 a 26/08/2022, a fim de parti-
cipar de reunião e articulação na Prefeitura Municipal de barcarena acerca 
de ofertas de cursos técnicos na EEtEPa local, reuniões e articulações para 
ofertas de cursos técnicos no município de Mocajuba, certificação de cursos 
do Programa Nacional de acesso ao Ensino técnico e Emprego (ProNa-
TEC), finalizados no 1° semestre no município de Cametá, e acompanha-
mento das ofertas de cursos ProNatEc do 2° semestre na EEtEPa do 
município de tailândia.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias a 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 22 de agosto de 2022. 
dENilsoN bENEdito goNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 842875
PORTARIA Nº 769 DE 22 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 11.04.202.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1055011;
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 barcarena/Pa, Mocajuba/Pa, ca-
metá/PA e Tailândia/PA, no período de 22 a 26/08/2022, a fim de participar da 
reunião e articulação na Prefeitura Municipal de barcarena acerca de ofertas 
de cursos técnicos na EEtEPa local, reuniões e articulações para ofertas de 
cursos técnicos na Cidade de Mocajuba, certificação de cursos PRONATEC, 
finalizados no 1° semestre no município de Cametá e acompanhamento das 
ofertas de cursos ProNatEc do 2° semestre na EEtEPa tailândia.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro 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 22 de agosto de 2022.
dENilsoN bENEdito goNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 842828
PORTARIA Nº 768 DE 22 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 2022/1054875.
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r E s o l v E:
i – autorizar o servidor JosÉ PErEira E silva NEto, identidade fun-
cional nº 5905193/3, ocupante do cargo de gerente, lotado na diretoria 
de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar aos 
municípios de barcarena/Pa, Mocajuba/Pa, cametá/Pa e tailândia/Pa, no 
período de 22 a 26/08/2022, a fim de participar da reunião e articulação 
na Prefeitura Municipal de barcarena acerca de ofertas de cursos técnicos 
na EEtEPa local, reuniões e articulações para ofertas de cursos técnicos 
na Cidade de Mocajuba, certificação de cursos PRONATEC, finalizados no 
1° semestre no município de cametá e acompanhamento das ofertas de 
cursos ProNatEc do 2° semestre na EEtEPa tailândia; o servidor alMir 
fErNaNdEs PiNHEiro, identidade funcional nº 8005717/1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá o servidor aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro 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 22 de agosto de 2022.
dENilsoN bENEdito goNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 842825

PORTARIA Nº 773 DE 22 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 2022/1057800;
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor diEgo coiMbra dos saNtos, identidade fun-
cional nº 5966032/1, ocupante do cargo de assessor técnico, lotado no 
gabinete da secretária, a colaboradora eventual EllEM cristiNa soU-
sa dE soUsa, cPf nº 048.013.522-35, o colaborador eventual rafaEl 
MagalHÃEs dE aragÃo, cPf: 660.618.493-20, o colaborador eventual 
JoaQUiM alvEs dE liMa JUNior, cPf nº 803.556.922-87, a viajar ao 
município de augusto corrêa-Pa, nos dias 25 e 26/08/2022, para parti-
ciparem, como representantes da sEctEt/Pa, da aula inaugural do curso 
agronomia (Ufra), conforme demanda do ProsEl 2022 do PrograMa 
forMa Pará; e o servidor MaX rUssUEl lEitE dE soUsa, identidade 
funcional nº 54195916/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na di-
retoria de administração e finanças – daf, que conduzirá o servidor e os 
colaboradores eventuais, ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias aos servidores e aos colaboradores eventuais 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 22 de agosto de 2022.
dENilsoN bENEdito goNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 843096
.

FÉRIAS
.

PORTARIA 765 DE 19 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.
rEsolvE:
coNcEdEr à servidora vaNda corrEa sidriM, identidade funcional nº 
5050162/3, ocupante do cargo agente administrativo, lotada na diretoria 
de administração e finanças - daf, 15 (quinze) dias de gozo de férias re-
gulamentares no período de 22/08/2022 a 05/09/2022, referente ao exer-
cício 2020/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e tecnológica, em 19 de agosto de 2022.
dENilsoN bENEdito goNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 842745
PORTARIA 767 DE 22 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.
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor cHarlEs silva dE soUZa, identidade funcional 
nº 5569290/2, ocupante do cargo de gerente, lotado na diretoria 
de ciência e tecnologia – dct, 28 (vinte e oito) dias de gozo de férias 
regulamentares no período de 12/09/2022 a 09/10/2022, referente ao 
exercício 2021/2022, interrompidas através da Portaria Nº 114 de 07 de 
março de 2022, publicada no doE 34.884 de 08/03/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 22 de agosto de 2022.
dENilsoN bENEdito goNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 842742

..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 201/2022 – GABINETE, 22 de Agosto de 2022.
O Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PEsQUisas - faPEsPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNsidEraNdo os termos do Processo administrativo nº. 2022/553499.
rEsolvE:
art. 1º dEsigNar, MarcElo saNtos cHavEs, matrícula nº 54186868/3, 
para exercer o encargo de Gestor do Termo de Colaboração a ser firmado 
entre a faPEsPa e a osc, que tem por objeto a contratação de osc, sem 
fins lucrativos, para execução do PROJETO PERFIS ECONÔMICOS VOCA-
cioNais dos MUNicÍPios ParaENsEs 2023, conforme condições esta-
belecidas no Edital.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete do diretor-Presidente, 22 de agosto de 2022
 Marcel do Nascimento botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 842737

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA – PRESI Nº.127, DE 17 DE AGOSTO DE 2022 - 
EMENta: cria comissão para análise e estudo de proposta de adequação 
para apresentação de novo plano de cargos, competência e salários 
dos empregados da ProdEPa. o PrEsidENtE da ProdEPa – EMPrEsa 
dE tEcNologia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do Estado Pará, 
no uso de suas competências que lhe são conferidas pelo art. 25, § 2° 
do regimento desta empresa; coNsidEraNdo que há necessidade de 
revisão e adequação do Plano de cargos, competência e salários dos 
empregados da Prodepa. coNsidEraNdo que a referida revisão se faz 
necessária, pois solucionará os conflitos ocasionados pela defasagem 
do referido Plano de cargos, competência e salários. coNsidEraNdo 
que tanto a participação dos empregados, bem como a participação do 
órgão representativo da classe são essenciais para que os objetivos da 
revisão sejam alcançados, devendo para isso ser nomeada comissão 
especial para tal finalidade. CONSIDERANDO que os nomes dos 
empregados que comporão a comissão responsável pela realização do 
trabalho de análise e apresentação de propostas de adequação do Plano 
de competência, cargos e salários serão compostos por representantes 
das cinco diretorias. rEsolvE: art.1º - fica constituída a comissão para 
análise, revisão e apresentação de proposta de adequação do Plano de 
cargos, competência e salários do quadro geral dos Empregados da 
Prodepa, que assim será composta: DAF: ● MAURICIO DA SILVA ATAIDE - 
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR - 5038642. ● JOSE RUY CARVALHO DE 
SOUZA - ADMINISTRADOR - 8084248 ● SOLANGE DE FATIMA FREITAS DA 
COSTA - ADMINISTRADOR - 8080194. DDS: ● FLAVIO RODRIGO CAMARA 
ALVES - ANALISTA DE SISTEMAS - 808040. DTC: ● JOAO DELMIRO NOBRE 
JUNIOR - ANALISTA DE SUPORTE - 80845186. DPE: ● LAEDSON CARLOS 
GAIA JUNIOR - ANALISTA DE SISTEMAS - 3250075. DRI: ● MARCIO 
aUgUsto silva da costa - assistENtE tÉcNico iNforMática - 
5857627. art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. art. 3º dê-se 
ciência e cumpra-se. gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de 
tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 17 de agosto 
de 2022. Marcos antônio brandão da costa - Presidente da ProdEPa.

Protocolo: 843066

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 461, DE 22 DE AGOSTO DE 2022 - 
diária ao colaborador Marcos HENriQUE crisÓstoMo salgado, 
Motorista, matrícula 57203796, 22/08/2022 a 26/08/2022, à belém-
Pa/abaetetuba/belém-Pa, para alteração da tipologia da rede métro e 
ativação de unidades webescola. Marcos aNtoNio braNdÃo da costa 
- Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
PORTARIA Nº 462, DE 22 DE AGOSTO DE 2022 - 
diária ao colaborador lEaNdro vaZ da silva, Engenheiro de 
telecomunicações, matrícula 73412, 22/08/2022 a 26/08/2022, à belém-
Pa/abaetetuba/belém-Pa, para alteração da tipologia da rede métro e 
ativação de unidades webescola. Marcos aNtoNio braNdÃo da costa 
- Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
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PORTARIA Nº 463, DE 22 DE AGOSTO DE 2022 - 
diária ao colaborador WaldoMiro afoNso MorEira da costa, técnico 
em telecomunicações, matrícula 733393, 22/08/2022 a 26/08/2022, à 
belém-Pa/abaetetuba/belém-Pa, para alteração da tipologia da rede 
métro e ativação de unidades webescola. Marcos aNtoNio braNdÃo 
da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 464, DE 22 DE AGOSTO DE 2022 - 
diária ao colaborador rUbENs ortiZ dE alMEida JUNior, técnico 
em telecomunicações, matrícula 73425, 18/08/2022 a 21/08/2022, 
à belém-Pa/Maraba/belém-Pa, para instalação de sistema de rádio 
enlace. Marcos aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da Empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 465, DE 22 DE AGOSTO DE 2022 - 
diária ao colaborador rafaEl foNtENElEs daNtas, analista técnico, 
matrícula 73402, 22/08/2022 a 23/08/2022, à belém-Pa/boa vista 
e santa Maria do acará - região das ilhas/belémPa, para diárias 
para a equipe técnica da prodepa para a atividade de vistoria para 
implantação de infraestrutura e ativação da rede gPoN, em boa vista 
e santa Maria do acará - região das ilhas. sEM PErNoitE. Marcos 
aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 466, DE 22 DE AGOSTO DE 2022 - 
diária ao colaborador WaldoMiro afoNso MorEira da costa, 
técnico em telecomunicações, matrícula 733393, 22/08/2022 a 
23/08/2022, à belém-Pa/boa vista e santa Maria do acará - região das 
ilhas/belém-Pa, para diárias para a equipe técnica da prodepa para a 
atividade de vistoria para implantação de infraestrutura e ativação da 
rede gPoN, em boa vista e santa Maria do acará - região das ilhas. 
sEM PErNoitE. Marcos aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente 
da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do 
Pará.
PORTARIA Nº 467, DE 22 DE AGOSTO DE 2022 - 
diária ao colaborador tHElMa MUriEl saNcHEs otobo, analista de 
sistemas, matrícula 73403, 22/08/2022 a 23/08/2022, à belém-Pa/
boa vista e santa Maria do acará - região das ilhas/belém-Pa, para 
diárias para a equipe técnica da prodepa para a atividade de vistoria 
para implantação de infraestrutura e ativação da rede gPoN, em boa 
vista e santa Maria do acará - região das ilhas. sEM PErNoitE  - 
Marcos aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da Empresa de 
tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará. Marcos 
aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 468, DE 22 DE AGOSTO DE 2022 - 
diária ao colaborador lEoPoldo JosÉ MoraEs viaNa, técnico de 
Manutenção, matrícula 72113, 22/08/2022 a 22/08/2022, à belém-Pa/
bonito/Primavera/belém-Pa, para Manutenção na cidade de bonito: 
cliente MPE - tdesk 2022020423 - e Primavera - (servidor 2) - tdesk 
2022020969. região rio caeté. Marcos aNtoNio braNdÃo da costa 
- Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
PORTARIA Nº 469, DE 22 DE AGOSTO DE 2022 - 
diária ao colaborador gilNEi frEirE dos saNtos, técnico em redes 
de computadores, matrícula 71682, 22/08/2022 a 22/08/2022, à 
belém-Pa/bonito/Primavera/belém-Pa, para Manutenção na cidade de 
bonito: cliente MPE - tdesk 2022020423 - e Primavera - (servidor 2) 
- tdesk 2022020969. região rio caeté. Marcos aNtoNio braNdÃo 
da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 842771

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTE E LAZER

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº. 357/2022-SEEL, DE 19 DE AGOSTO DE 2022.
dEsigNar o servidor MaUrÍcio barrEto da silva, matrícula nº 
5901256/1 para responder pelo setor de contratos e convênios no pe-
ríodo de férias do titular de 01 a 30/09/2022. ordenador: Nivan setubal 
Noronha

Protocolo: 843103

.

.

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

 1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 020/2021.
 1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 20/2021 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SEEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA.
PartÍciPEs:
sEcrEtaria dE Estado dE EsPortE E laZEr – sEEl, Pessoa Jurídica 
de direito Público intero, sediada em belém, capital do Estado do Pará, 

na rodovia augusto Montenegro, km 03, s/N (Prédio anexo ii dEtraN), 
bairro Nova Marambaia, inscrita no cNPJ/Mf sob o no 03.143.730/0001-
30, neste ato, representada por NivaN sEtUbal NoroNHa, brasileiro, 
com cPf nº 262.310.932-04, residente e domiciliado nesta capital.
PrEfEitUra MUNiciPal dE PriMavEra, pessoa jurídica de direi-
to público, devidamente inscrita no cNPJ/Mf 05.149.141/0001-94, 
com sede na av. general de Moura carvalho, cENtro, Primavera/Pa, 
cEP:68707-000, representado pelo sr. aureo bezerra, portador do cPf 
nº 024.604.492-67, representante legal.
As partes supra identificadas ajustaram, na data de 10/06/202, o Convênio 
e, por este instrumento, celebram tErMo aditivo, em conformidade com 
as normas legais vigentes, no que couber, com a lei n° 8.666, e com o 
decreto 733/13 e com as disposições contidas nos autos do processo nº 
2021/1006387, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Prorrogar o prazo de vigência do termo de convênio no n° 20/2021 pelo 
período de 90 (noventa) dias, renovável, através de outros termos aditivos.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo ori-
ginário, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, 
por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como 
nele se contém na presença das testemunhas abaixo, para que produza os 
devidos e legais efeitos.
belém, 20 de maio de 2022.
NivaN sEtUbal NoroNHa
sEcrEtário dE Estado dE EsPortE E laZEr – sEEl
aUrEo bEZErra
PrEfEitUra MUNiciPal dE PriMavEra/Pa

Protocolo: 842772
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 007/2022 - SEEL
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 007/2022 QUE ENTRE SI CELE-
BRAM A SEEL E A PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.
PartÍciPEs:
sEcrEtaria dE Estado dE EsPortE E laZEr – sEEl, Pessoa Jurídica de 
direito Público intero, sediada em belém, capital do Estado do Pará, na ro-
dovia augusto Montenegro, km 03, s/N (Prédio anexo ii dEtraN), bairro 
Nova Marambaia, inscrita no cNPJ/Mf sob o no 03.143.730/0001-30, neste 
ato, representada por NivaN sEtUbal NoroNHa, brasileiro, com cPf nº 
262.310.932-04, residente e domiciliado nesta capital.
PrEfEitUra MUNiciPal dE castaNHal, pessoa jurídica de direito públi-
co, devidamente inscrita no cNPJ/Mf: 05.121.991/0001-84, com sede na 
av. barão do rio branco, N°: 2232, centro – castanhal/Pa. cEP:68.743-
050, representado pelo sr. Prefeito Paulo sérgio rodrigues titan, portador 
do cPf nº 001.140.572-49.
As partes supra identificadas ajustaram, na data de 06/06/2022, o Convê-
nio e, por este instrumento, celebram tErMo aditivo, em conformidade 
com as normas legais vigentes, no que couber, com a lei n° 8.666, e com 
o decreto 733/13 e com as disposições contidas nos autos do processo nº 
2021/151865, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Prorrogar o prazo de vigência do termo de convênio no n° 007/2021 pelo 
período de 90 (noventa) dias, renovável, através de outros termos aditivos.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo ori-
ginário, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, 
por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como 
nele se contém na presença das testemunhas abaixo, para que produza os 
devidos e legais efeitos.
belém, 19 de agosto de 2022.
NivaN sEtUbal NoroNHa
sEcrEtário dE Estado dE EsPortE E laZEr – sEEl
PrEfEito PaUlo sÉrgio rodrigUEs titaN
PrEfEitUra MUNiciPal dE castaNHal

Protocolo: 842768
.

DEFENSORIA PÚBLICA
.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 50/2022/GAB/DPG, 19 DE AGOSTO DE 2022.
aprova crédito com redução
o dEfENsor PÚblico-gEral do Estado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8º, da lei complementar N º 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o disposto no art. 47, §3°, da lei nº 
9.292, lei de diretrizes orçamentárias (ldo) para o exercício de 2022, de 
19 de julho de 2021; combinado com o art. 6º, v, §2°. da lei 9.496, lei 
orçamentária anual (loa) para o exercício de 2022, de 11 de janeiro de 
2022; rEsolvE:
art. 1º fica autorizada a suplementação no valor de r$8.720.000,00 (oito 
milhões, setecentos e vinte mil reais) para atender à programação do or-
çamento conforme o plano de trabalho vigente da defensoria Pública do 
Estado, na forma abaixo discriminada:
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Codificação Progra-
mática Fonte Natureza de 

Despesa UG Plano Interno Valor – R$ 
1,00

03 331 1447 6005 101 339046 300101 1050006005c   1.110.000,00

03 122 1447 8460 101 339037 300101 1050008460c   2.000.000,00

03 122 1447 8458 101 339033 300101 1050008458c   600.000,00

03 122 1447 8458 101 339036 300101 1050008458c   135.000,00

03 122 1447 8458 101 339039 300101 1050008458c   4.520.000,00

03 122 1447 8458 101 339040 300101 1050008458c   355.000,00

total 8.720.000,00

art. 2º os recursos necessários à viabilização da suplementação mencionada 
no art. 1º da presente Portaria correrão por conta da anulação parcial 
das dotações consignadas no orçamento vigente da defensoria Pública.
art. 3º consideram-se recursos para o atendimento do disposto no 
artigo anterior da presente Portaria, desde que não comprometidos, os 
estabelecidos no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 
de março de 1964, conforme discriminação a seguir:

Codificação Progra-
mática Fonte Natureza de 

Despesa UG Plano In-
terno

Valor – R$ 
1,00

03 122 1447 8460 101 319011 300101 1050008460P   3.110.000,00

03 091 1492 8633 101 319011 300101 1050008633P 3.110.000,00

03 092 1492 8444 101 319011 300101 1050008444P 2.500.000,00

total 8.720.00,00

art. 4º Esta Portaria entra em vigor a contar do dia 19 de agosto de 2022
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
belém, 19 de agosto de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro goNÇalvEs lÉdo
defensor Público-geral do Estado do Pará

Protocolo: 843186

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1560/2022 - DA BELÉM, 19/08/2022.
o defensor Público-geral do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o art. 8º, inciso viii da lei complementar nº 054 de 07 
de fevereiro de 2006.
considerando a solicitação de diária nº 2022/807787 de 28/06/2022.

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

MATRÍ-
CULA

OBJETIVO PROGRAMÁTICA

JoÃo carlos da 
foNsEca

aUX. dE dE-
fENsoria

219.637.972-
72

disEg 57202183

ParticiPar 
dE aÇÃo dE 

cidadaNia EM 
ParcEria coM 
a fUNdaÇÃo 
ParaPaZ EM 

cUMPriMENto 
do PPa.

03.091.1492.8730

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

ORIGEM DESTINO PERÍODO QTDE

bElÉM MElgaÇo 12 a 16/06/2022 4,5

João Paulo carneiro gonçalves lédo
defensor Público-geral do Estado do Pará - ordenador de despesas

Protocolo: 842731
PORTARIA 1569/2022- DA,19/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores caroliNE coElHo dos 
saNtos, matrícula 5940980/ 3, cargo gErENtE dE docUMENtaÇÃo E 
iNforMaÇÃo, fEliPE bEZErra da silva, matrícula 5925621, cargo sE-
crEtário dE NÚclEo MEtroPolitaNo, isabElla cristiNa daMascE-
No rEtto, matrícula 5958979, cargo assEssora JUrÍdica dE dEfEN-
soria, stElla Maria lobato silva carvalHo, matrícula 5141265/1, 
cargo aNalista dE dEfENsoria PÚblica, objetivo ProJEto “PaUta 
ZEro”, MUtirÃo a sEr rEaliZado Na UsiNa da PaZ do icUÍ. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocarem-
se de bElÉM a aNaNiNdEUa, período 20/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 842718
PORTARIA 1570/2022- DA,19/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor fabio raNgEl PErEira dE 
soUZa, matrícula 55589067, objetivo coNtiNUidadE dos trabalHos dE 
ParaMEtriZaÇÃo, 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 19/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 842624
PORTARIA 1571/2022- DA,19/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor valdiNEi carvalHo dE aviZ, 
matrícula 57211726, cargo Motorista, objetivo coNdUZir  dEfENsor 
Para dar 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 19/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 842625
PORTARIA 1574/2022- DA,19/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor fabio raNgEl PErEira dE 
soUZa, matrícula 55589067, objetivo coNtiNUidadE dos trabalHos 
dE ParaMEtriZaÇÃo, iMPlaNtaÇÃo, sUPortE E trEiNaMENto Para 
Uso do sistEMa solar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção csdP 266/2021, para deslocar-se de bElÉM a MaritUba, período 
17/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 842636
PORTARIA 1575/2022- DA,19/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor valdiNEi carvalHo dE aviZ, 
matrícula 57211726, cargo Motorista, objetivo coNdUZir dEfENsor 
Para dar 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-
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locar-se de bElÉM a MaritUba, período 17/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 842637
PORTARIA 1573/2022- DA,19/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor valdiNEi carvalHo dE aviZ, 
matrícula 57211726, cargo Motorista, objetivo coNdUZir dEfENsor  
Para dar 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 18/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 842633
PORTARIA 1580/2022- DA,19/08/2022. 
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 16/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 842651
PORTARIA 1578/2022- DA,19/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor daNilo HENriQUE MartiNs, 
matrícula 57176622, cargo coordENador NÚclEo dE iNforMáti-
ca, objetivo coNtiNUidadE dos trabalHos dE ParaMEtriZaÇÃo, 
iMPlaNtaÇÃo, sUPortE E trEiNaMENto Para Uso do sistEMa so-
lar . aUtoriZado PElo PaE Nº 2022/1055515 fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de bElÉM a Mari-
tUba, período 17/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 842648
PORTARIA 1579/2022- DA,19/08/2022. 
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 16/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 842649
PORTARIA 1572/2022- DA,19/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor fabio raNgEl PErEira dE 
soUZa, matrícula 55589067, objetivo coNtiNUidadE dos trabalHos 
dE ParaMEtriZaÇÃo, iMPlaNtaÇÃo, sUPortE E trEiNaMENto Para 
Uso do sistEMa solar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção csdP 266/2021, para deslocar-se de bElÉM a MaritUba, período 
18/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 842629
PORTARIA 1576/2022- DA,19/08/2022. 
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 18/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 842641
PORTARIA 1577/2022- DA,19/08/2022. 
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 19/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 842645
PORTARIA 1547/2022- DA,17/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos defensores vaNEssa saNtos aZEvEdo 
araUJo, matrícula 57191049, JosE adaUMir arrUda da silva, matrí-
cula 55589075, objetivo ParticiPar No iv ENcoNtro NacioNal dE dE-
fENsoras E dEfENsorEs PÚblicos dE EXEcUÇÃo PENal. fundamento 

legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocarem-se de 
bElÉM a Porto alEgrE, período 30/08/2022 a 02/09/2022.
defensor Público-geral - ordenador de despesas: João Paulo carneiro 
gonçalves lédo

Protocolo: 842856
PORTARIA 1585/2022- DA,22/08/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor alaN fErrEira daMascENo, 
matrícula 54190211, objetivo ParticiPar dE MUtirÃo carcErário. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslo-
car-se de bElEM a saNtarÉM, período 19/09/2022 a 23/09/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 843099
PORTARIA 1584/2022- DA,22/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor MiltoN cEsar MiraNda dU-
artE, matrícula 7022691, cargo Motorista, objetivo rEaliZar dili-
GÊNCIAS E ENTREGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ÀS UNIDADES DA 
DEFENSORIA VINCULADAS À DIRETORIA METROPOLITANA. Fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de 
bElEM a MosQUEiro, período 23/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 843106
PORTARIA 1586/2022- DA,22/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) as defensoras aNaMElia silva fErrEira, 
matrícula 5895979, aNa claUdia da silva cabral, matrícula 5895983, 
objetivo MUtirÃo do ProJEto “dEfENsoria PrEsENtE” rEaliZada Na 
UsiNa da PaZ No icUÍ-gUaJará. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocarem-se de bElÉM a aNaNiNdEUa, 
período 20/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 843097
PORTARIA 1587/2022- DA,22/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor lUis alEXaNdrE goMEs Pi-
MENtEl, matrícula 57201677, cargo tÉcNico dE dEfENsoria PÚblica 
a, objetivo MUtirÃo “dEfENsoria PrEsENtE” rEaliZado Na UsiNa 
da PaZ No icUÍ-gUaJará. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção csdP 266/2021, para deslocar-se de bElÉM a aNaNiNdEUa, período 
20/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 843093
PORTARIA 1583/2022- DA,22/08/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) aos servidores aNtoNio aUgUsto soarEs 
dE olivEira, matrícula 57201147, cargo aNalista dE dEfENsoria PÚ-
blica, aNdrE olivEira bordalo, matrícula 80845355, cargo ENgE-
NHEIRO CIVIL, objetivo REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA ÀS SEDES DOS 
NÚclEos dos MUNicÍPios dE ParaUaPEbas, cUrioNÓPolis E rEdEN-
ÇÃo, a fiM avaliar a NEcEssidadE dE MaNUtENÇÕEs, adaPtaÇÕEs 
E/oU rEParos, Nos PrÉdios. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução csdP 266/2021, para deslocarem-se de bElÉM a ParaUaPEbas, 
período 24/08/2022 a 26/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 843112
PORTARIA 1581/2022- DA,22/08/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) a defensora larissa MacHado silva No-
gUEira, matrícula 57190943, objetivo ParticiPaÇÃo Na PrograMaÇÃo 
agosto lilás No MUNicÍPio E, caPacitaÇÃo do grUPo rEflEXivo 
- rEiNcidÊNcia ZEro. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de bElÉM a ParaUaPEbas, período 
29/08/2022 a 31/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 843122
PORTARIA 1582/2022- DA,22/08/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) a servidora rosaNa Maria frEitas dE lE-
Mos, matrícula 555880592, cargo assistENtE social, objetivo Parti-
ciPaÇÃo Na PrograMaÇÃo agosto lilás No MUNicÍPio E,  caPaci-
taÇÃo do grUPo rEflEXivo - rEiNcidÊNcia ZEro. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de bElÉM a 
ParaUaPEbas, período 29/08/2022 a 31/08/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 843116
PORTARIA Nº 1559/2022 - DA BELÉM, 18/08/2022.
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 2022/993049 de 05/08/2022.
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.
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NOME FUNÇÃO CPF LOTAÇÃO MATRÍCULA OBJETIVO PROGRAMÁTICA

EMErsoN dE sá vilHENa assis. adMiNistrativo 471.303.852-00 PrEfEitUra dE abaEtEtUba 005745

ParticiPar dE aÇÃo dE cidada-
Nia EM cUMPriMENto do PPa

03.091.1492.8730

gabriEla dE cassia da silva 
aNsElMo assEssora JUrÍdica 945.712.792-72 NaEfa 5926308/2

gEYZi KatariNa carNEiro saMPaio assEssora JUrÍdica 547.876.452-34
dEfENsoria PÚblica/

NÚclEo
cÍvEl rEsidUal.

5947469/3

iris HElENa PaEs E silva tÉc. dEfENsoria 381.179.402-72 NaEfa 5897828

JEffErsoN PliNio da costa rEbElo aUX. adMiNistrativo 009.330.672-59 sEccioNal dE MaritUba 081592

JoÃo PaUlo costa dos saNtos tÉc. dE dEfENsoria 302.759.032-49 cfiN 5007232

JorgE valENtE da silva JUNior aUX. adMiNistrativo 574.395.672-34 PrEf.MUN. dE MaritUba 079004

laNNa tEiXEira silva ag. adMiNistrativo 012.828.072-77 PrEf. MUN. abaEtEtUba 128629-3

lEaNdro MElEM dE figUEirEdo aUX. dE dEfENsoria 575.009.672-68 NaEfa 555588666

lEoNardo NEvEs saNtos PaPiloscoPista 631.212.712-53
PolÍcia civil/ sUPEriNtEN-

dÊNcia
ZoNa do salgado

57192920

MariaNa stHEl fraNcisQUEto aNalista dE dEfENsoria 082.786.127-30 ggP 57201223

NorMa sUElY valENtE ribEiro coordENadora 410.153.632-53 NUPlaN 55587622/3

valEria PiNHEiro MoNtEiro ag. adMiNistrativa 016.789.722-37 PrEfEitUra dE MoJU 151635-3

WilliaMs NEvEs MEsQUita aUXiliar MUNiciPal 033.605.972-81 PrEfEitUra dE aNaNiNdEUa 46089-3/1

aNsElMo carlos NogUEira 
MoNtEiro

Motorista dE dEfENsoria 
PÚblica 613.246.632-00 gErÊNcia dE traNsPortE. 54194024 coNdUZir a EQUiPE

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

ORIGEM DESTINO PERÍODO QTDE

bElÉM MosQUEiro 28/05/2022 1/2

Mônica Palheta furtado belém dias
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 843064
PORTARIA Nº 1561/2022 - DA BELÉM, 19/08/2022.
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 2022/929087 de 21/07/2022.
rEsolvE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.

NOME FUNÇÃO CPF LOTAÇÃO MATRÍCULA OBJETIVO PROGRAMÁTICA

MaXiMiNiaNo soUto aMado 
NEto

Motorista dE dEfEN-
soria 590.487.852-15 traNsPortE/bElÉM 55585587

coNdUZir a dEfENsora laris-
sa MacHado silva NogUEira 
Para ParticiPar do ProJEto 

“vErÃo
coM JUstiÇa”, orgaNiZado 

PElo tJPa

03.091.1492.8633

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

origEM dEstiNo PErÍodo QtdE

bElÉM saliNÓPolis 22 a 25/07/2022 3,5

Mônica Palheta furtado belém dias
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 843076
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.

OUTRAS MATÉRIAS
.

NOTIFICAÇÃO
PROCESSO: 2022/253380
CONTRATO: 017/2022
Assunto: Notificação Extrajudicial
NotificaNtE: dEfENsoria PÚblica do Estado do Pará, neste ato 
representado pelo diretor administrativo e financeiro, no uso das atribui-
ções que lhe confere o cargo, daqui por diante denominado simplesmente 
notificante;
Notificada: a. sErrÃo E brabo - EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
30.787.585/0001-69, estabelecida na avenida bernardo sayão, nº 1840, 
bairro do Jurunas, cEP: 66030-120, belém/Pará, fone: (91) 99227-3118, 
e-mail: marajonorte@outlook.com,
daqui por diante designada coNtratada, neste ato representada pelo se-
nhor antônio serrão brabo, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n.º 3737779/ssP/Pa e do cPf/Mf n.º 645.098.262-49, residente e do-
miciliado em Marituba/Pa, de acordo com o Pregão Eletrônico 005/2020 
dPE/Pa.
Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida em direito, a noti-
ficante, por seu representante que esta subscreve, vem formalmente NO-
TIFICAR a ocorrência dos fatos descritos na notificação constante no pro-
cesso supramencionado, com o fito de criar e resguardar direitos, inclusive 
com o fito de garantir o contraditório e a ampla defesa.
desta forma, objetivando garantir o pleno exercício do direito ao contradi-
tório e à ampla defesa, em cumprimento aos princípios legais e contratu-
ais, concedemos o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento 
desta notificação, para aduzir as suas razões de defesa, instruindo-as com 
as provas necessárias e suficientes das suas alegações.
Ressaltamos que a falta de defesa por parte da notificada, a apresentação 
fora do prazo concedido ou caso seja a mesma julgada administrativa-
mente improcedente, implicará na rescisão contratual e na aplicação das 
penalidades previstas no contrato e na legislação pátria.
a presente NotificaÇÃo EXtraJUdicial representa a salvaguarda dos 
legítimos direitos da notificante e, caso não atendida no prazo, ensejará a 
aplicação das medidas judiciais e administrativas pertinentes.
os autos na integra encontram-se disponíveis para consulta na coordena-
ção administrativa da defensoria Pública do Estado do Pará localizada na 
trav. Padre Prudêncio, 154, campina, belém/Pa, no horário de 8h às 14h, 
de segunda à sexta-feira.
atenciosamente
 lauro spinelli
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 843023

.

.

JUDICIÁRIO
.

.

.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

CONTRATO
.

Extrato de Contrato nº. 068/2022/TJPA // Partes: tJPa e a empresa 
MillENiUM  iNdUstria  EcoMÉrcio  dE  ProdUtos  MEtálicos EirE-
li, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 22058536/0001-09, com endereço na 
rua antônio José  barbosa, 354 b, formiga/Mg, cep: 35570-660, telefo-
ne: (37) 98815-7464, e-mail: milleniumsuporte@hotmail.com // origem: 
o presente contrato tem origem na adjudicação referente à licitação reali-
zada na modalidade Pregão Eletrônico de nº. 044/tJPa/2022, com funda-
mento na disposição da lei nº.10.520, de 17 de julho de 2002, da lei Es-
tadual nº.6.474, de 06 de agosto de 2002.  subsidiariamente pela lei nº.  
8.666, de 21 de junho de 1993; pelo decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 
2000 com a nova redação dada pelo decreto nº.  3.693, de 20 de dezem-
bro de 2000; pelo decreto nº.  3.784, de 06 de abril de 2001. // objeto do 
contrato: aquisição de equipamentos de videoconferência, suporte articu-
lado, televisão e serviço de integração, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital. con-
sumo de 90 unidades do item 3 da arP 022/2022. // valor do contrato: o 
valor total do contrato é de r$ 61.470,00(sessenta e um mil, quatrocentos 
e setenta reais) // dotação orçamentária: 02.126.1417.8651 / 449052 / 
0106. Nota de reserva nº 2022/1179 // vigência: 12 (doze) meses, com 
início em 19 de agosto de 2022 e término em 19 de agosto de 2023, com 
eficácia legal após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado. 
// data da assinatura: 19/08/2022 // foro: belém/Pa // responsável pela 
assinatura: débora Moraes gomes – secretária de administração do tJPa 
// ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves santos – secretário de 
Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 842623

Extrato do CONTRATO Nº 070/2022/TJPA // Partes: tribUNal 
dE JUstiÇa do Estado do Pará e a empresa XP oN coNsUltoria 
ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 23.518.065/0001-29// objeto do con-
trato: aquisição de equipamentos de videoconferência, codec e serviço 
de integração. origem: consumo da ata de registro de Preços 022/2022 
referente ao Pregão Eletrônico de nº. 044/tJPa/2022// valor do contrato: 
o valor global do presente contrato referente ao objeto licitado é de r$-
1.881.000,00 (Hum milhão oitocentos e oitenta e um mil reais) durante o 
período de 12 (doze) meses// dotação orçamentária: Programa de traba-
lho: 02.126.1417.8651, Elemento da despesa: 33.90.40, 44.90.52, fonte 
de recursos: 0106/0118 // vigência:  22/08/2022 a 22/08/2023 // data 
da assinatura: 22/08/2022 // foro: belém/Pa // representante do contra-
tante: débora Moraes gomes – secretária de administração // ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves santos  – secretário de Planejamen-
to, coordenação e finanças.//

Protocolo: 842928

.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

HOMOLOGAÇÃO DO FRACASSO
TOMADA DE PREÇOS N° 005/TJPA/2022
acolHo o julgamento apresentado pela comissão Permanente de licita-
ção, referente à tomada de Preços nº 005/tJPa/2022, que tem por objeto 
a construção de Muro de arrimo de peso e cortina atirantada com serviços 
complementares no fórum da comarca de Medicilândia e, HoMologo a 
presente licitação como fracassada. belém, 22/08/2022. secretaria de ad-
ministração do tJPa.

Protocolo: 842905

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

Extrato da Ata de Registro de Preço nº. 027/2022/TJPA // tribU-
Nal dE JUstiÇa do Estado do Pará // objeto: fornecimento de so-
lução de rede de alta disponibilidade nos ambientes de datacenters do 
tJPa, com equipamento, serviço de implantação, suporte técnico, manu-
tenção, garantia e treinamento.// origem: Pregão Eletrônico 035/2022/
tJPa // Empresas: coMPWirE iNforMatica ltda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº. 01.181.242/0002-72, com sede na cidade de florianópolis/sc, 
na rua agenor cardoso, n° 131, bairro trindade, cEP: 88.036- 015, tele-
fone: (41) 3083-2566, e-mail: elenise.martins@compwire.com.br; MWv 
WEbsitEcoMErcio dE ProdUtos ElEtroElEtroNicos ltda ME, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº. 10.583.136/0001-59, com sede na cidade de 
são Jose/sc, na rua Estoril, s/N°, Quadra44, lote08, bairro forquilhas, 
cEP: 88.107-413, telefone: (48) 3225-4957, e-mail: mwv2008@hotmail.
com//vigência: 12 (doze) meses, com início em 18 de agosto de 2022 e 
término em 18 de agosto de 2023, com eficácia legal após a publicação de 
seu extrato no Diário Oficial do Estado.// Dotação Orçamentária: Programa 
de trabalho: 02.061.1417.8651 / 02.061.1417.8652 / 02.061.1417.8653; 
fonte: 0101/0118; Natureza de despesa: 339040/449052// data da as-
sinatura: 18/08/2022 // responsável pela assinatura: débora Moraes go-
mes – secretária de administração do tJPa // ordenador responsável: 
Miguel lucivaldo alves santos – secretário de Planejamento.

Protocolo: 843169

LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO PARÁ

DECRETO LEGISLATIVO N° 20, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.
aprova a prestação de contas do governador do Estado do Pará, Helder 
Zahluth Barbalho, referente ao exercício financeiro de 2021.
a assEMblEia lEgislativa do Estado do Pará estatui e sua Mesa 
diretora promulga o seguinte decreto legislativo:
art. 1º fica aprovada a prestação de contas do governador do Estado do 
Pará, Helder Zahluth Barbalho, referente ao exercício financeiro de 2021.
art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio cabaNagEM, PlENário NEWtoN MiraNda, MEsa dirEtora 
da assEMblEia lEgislativa do Estado do Pará, EM 16 dE agosto 
dE 2022.
dEPUtado fraNcisco MElo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará
dEPUtada ProfEssora NilsE PiNHEiro  dEPUtada dilvaNda faro
                      1ª secretária                                  2ª secretária

DECRETO LEGISLATIVO Nº 21, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.
Ratifica o Convênio ICMS nº 116, de 27 de julho de 2022, celebrado pelo Con-
selho Nacional de Política fazendária (coNfaZ), nos termos estabelecidos no 
art. 4º da lei nº 5.530, de 13 de janeiro de 1989, com redação dada pela lei 
nº 9.389, de 16 de dezembro de 2021, que disciplina o imposto sobre opera-
ções relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação  (icMs).
a assEMblEia lEgislativa do Estado do Pará estatui e sua Mesa 
diretora promulga o seguinte decreto legislativo:
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Art. 1º Fica ratificado o Convênio ICMS nº 116, de 27 de julho de 2022, 
celebrado pelo conselho Nacional de Política fazendária (coNfaZ), o qual 
autoriza os Estados e o distrito federal a conceder crédito outorgado de 
icMs aos produtores ou distribuidores de etanol hidratado combustível, 
nas condições que específica.
art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio cabaNagEM, PlENário NEWtoN MiraNda, MEsa dirEtora 
da assEMblEia lEgislativa do Estado do Pará, EM 16 dE agosto 
dE 2022.
dEPUtado fraNcisco MElo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará
dEPUtada ProfEssora NilsE PiNHEiro       dEPUtada dilvaNda faro
                      1ª secretária                                    2ª secretária

Protocolo: 843199
..

TRIBUNAIS DE CONTAS
.

.

.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 39.079, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.
dispõe sobre o uso facultativo de máscaras nas dependências do tcE/Pa.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e
coNsidEraNdo estudo de monitoramento elaborado pela secretaria Mu-
nicipal de saúde - sEsMa;
r E s o l v E:
art. 1º alterar o art. 5ª-a da Portaria n. 37.306-tcE/Pa, que dispõe sobre 
o retorno das atividades presenciais no âmbito do tcE/Pa e a manutenção 
de medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia da covid-19, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 5º-a É facultativo o uso de máscaras nas dependências do tribunal de 
contas do Estado do Pará.”.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 842816

.

.

APOSTILAMENTO
.

TERMO DE APOSTILAMENTO
conforme preceitua o art. 67 da lei 8.666/93 e para atender à solicitação 
da coordenadora de Engenharia de Manutenção quanto às necessidades 
de aprimoramento na condução dos serviços de fiscalização dos serviços, 
realiza-se o presente tErMo dE aPostilaMENto, cujo objeto é a substi-
tuição dos fiscais do Contrato nº 18/2022, firmado com a Empresa Potere 
Engenharia ltda, nos seguintes termos:
-Dalton Santiago da Silva, como fiscal titular
-Bruna Lopes Brazão e Silva, como fiscal substituto.
belém, 22 de agosto de 2022.
gilberto Jader serique
secretário de administração

Protocolo: 842686

.

.

MINISTÉRIO PÚBLICO
.

.

.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

EXTRATO DE PORTARIA N.º 035/2022-CGMP/PA, DE 08 DE AGOS-
TO DE 2022. 
o corrEgEdor-gEral do MiNistÉrio PÚblico do Estado do Pará, no 
uso de  suas atribuições legais conferidas pelo artigo 30 da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06/07/2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado 
do Pará); r E s o l v E: instaurar o devido Processo administrativo disciplinar 
(Pad), em desfavor do Membro do Ministério Público, matrícula funcional n.º 
999.1555 MP/Pa, pelos fatos constantes dos autos do Procedimento disciplinar 
Preliminar – PdP n.º 003/2022-cgMP/Pa. rEgistrE-sE e cUMPra-sE.

gabiNEtE da corrEgEdoria-gEral do MiNistÉrio PÚblico do Estado 
do Pará, em 08 de agosto de 2022.
dUcEliNda lobato PaNtoJa
Procuradora de Justiça
corregedora-geral do Ministério Público, em ercício.

Protocolo: 842638

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 0643/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018; e considerando os termos do ofício nº 037/2022/MP/cPPads, 
de 11/8/2022, protocolizado no “siP” sob o nº 11971/2022, em 12/8/2021,
r E s o l v E:
dEsigNar a servidora lÍvia laNoa cosENZa, ocupante do cargo de 
analista Jurídico, para, sem prejuízo de suas atribuições, proceder à defesa 
técnica em favor da servidora registrada sob a Matricula nº 999.687, 
ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, indiciada nos autos do 
Processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria Nº 25/2021-
MP/sgJ-ta, de 2/2/2021, publicada no d.o.E. de 11/2/2021.
 sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 belém, 22 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 842853

.

.

CONTRATO
.

Núm. do Contrato: 134/2022-MP/PA
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 35/2022-MP/PA
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
MartiNs.NEt sErviÇos dE tElEcoMUNicaÇÕEs ltda.
objeto: serviço de acesso à internet para a Promotoria de Justiça de são 
sebastião da boa vista/Pa.
data da assinatura: 22/08/2022.
vigência: 15/11/2022 a 15/11/2023.
valor global: r$ 6.000,00 (seis mil reais) .
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758;
Elemento de despesa: 3390-40;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de belém.
ordenador responsável: dr. césar bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-geral de Justiça.

Protocolo: 842779
EXTRATO DE CONTRATO
Número do Contrato: 124/2022 - MPPA
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa EQUatorial 
Pará distribUidora dE ENErgia s/a (cNPJ nº 04.895.728/0001-80).
objeto: contratação de fornecimento de energia elétrica, mediante com-
pra de energia regulada - ccEr, para o imóvel desapropriado em favor do 
Ministério Público, situado na rua avertano rocha nº 17, cidade velha, 
belém - Pa.
valor total: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
fundamento legal: art. 25, inciso i, c/c inciso ii e iii do art 26, da lei 
federal 8.666/93.
data da assinatura: 22/08/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339039.
fonte de recurso: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: dra. césar bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-geral de Justiça.

Protocolo: 842949
EXTRATO DE CONTRATO
Núm. do Contrato: 125/2022-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa EQUatorial 
Pará distribUidora dE ENErgia s/a (cNPJ 04.895.728./0001-80).
objeto: contratação de fornecimento de energia elétrica, mediante o con-
trato de uso de sistema de distribuição – cUsd, para o imóvel desapropria-
do em favor do Ministério Público, situado na rua avertano rocha nº 17, 
cidade velha, belém - Pa.
valor total: Unidade consumidora com opção tarifária do grupo b (tarifa 
monômia), não se aplica valor total estimado, no período de 12 meses, 
conforme a lei federal 8.666/93.
fundamento legal: art. 25, i c/c art. 26, ii e iii da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 22/08/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758 - - Promoção 
e defesa dos direitos constitucionais.
Elemento de despesa: 3390-39 – outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica
fonte de recurso: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. césar bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-geral de Justiça.

Protocolo: 842965
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.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Núm. do Termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 095/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa biocHEMiE bio-
tEcNologia s/a.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviços de exames la-
boratoriais para a comprovação de paternidade pela análise de dNa, visan-
do subsidiar os Procedimentos Extrajudiciais de reconhecimento de Pater-
nidade, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará. Prorrogação de 
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 15/10/2022, 
nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993 c/c a cláusula Nona, item 
9.1, do instrumento contratual.
data de assinatura: 22/08/2022.
vigência do aditamento: 15/10/2022 a 14/10/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-39.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. césar bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-geral de Justiça.

Protocolo: 842788
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
 NO do Termo Aditivo: 2º.
No do contrato: 056/2022-MP/Pa.
Partes:Ministério Público do Estado do Pará e a oriXiNEt tElEcoM ltda 
(cNPJ: 08.907.298/0001- 20).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de Juruti/Pa
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
original por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 
8.666/1993
data da assinatura: 22/08/2022
vigência: 05/10/2022 a 04/10/2023.
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais
Elemento de despesa: 3390-40 – serviços de tecnologia da informação e 
comunicação–Pessoa Jurídica.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
foro: belém.
ordenador responsável: dr. césar bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-geral de Justiça.

Protocolo: 843108

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 047/2022-MP/PA
objeto: contratação de empresa especializada para aquisição e serviço de 
manutenção de equipamento extintor de incêndio para atender as necessi-
dades do Ministério Público do Estado do Pará.
regime de Execução: indireta
tipo de licitação: Menor Preço por grupo
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da transparência no site www.mppa.mp.br
observação: Uasg - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 05/09/2022
Hora da abertura: 9:00h (NovE Horas) – Horário dE brasÍlia
  dotação orçamentária:
  Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direi-
tos constitucionais; 12101.03.122.1494.8760 – governança e gestão
  Elemento: 339030 – Material de consumo e 449052 - Equipamentos e 
Material Permanente
  fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: césar bechara Nader Mattar Júnior - Procurador-
geral de Justiça

Protocolo: 843142

.

.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

Nº da Inexigibilidade: 023/2022-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa loc ENgENHa-
ria ltda (cNPJ: 34.892.620/0001-02).
objeto: locação de equipamento de escoramento.
valor total: r$ 99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos reais).
fundamento legal: art. 25, i, da lei federal 8.666/93 c/c inciso ii e iii do 
art. 26 da lei 6.666/93
data da assinatura: 19/08/2022
dotação orçamentária: atividade: 12101. 03. 091. 1494. 8758 – Promo-
ção e defesa dos direitos constitucionais; Natureza da despesa: 449039 
– o.s.t – Pessoa Jurídica; fonte: 0101 - recursos ordinários e 0301 - re-
cursos ordinários.
ordenador responsável: Procurador-geral de Justiça, dr. cEsar bEcHara 
NadEr Mattar JUNior.

Protocolo: 842826

.

APOSTILAMENTO
.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Núm. do Contrato: 103/2022-MP/PA
Núm. da apostila: 001
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa ibl coMPUsEr-
vicE EMPrEENdiMENtos ltda.
objeto do contrato: serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de igarapé Miri.
Justificativa do Apostilamento: Retificação da Cláusula Quarta, que versa 
sobre o PrEÇo do contrato nº 103/2022- MPPa, assinado em 27/07/2022 
e publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em 29/07/2022, conforme 
a seguir:
onde se lê: “4.1. o valor global do presente contrato é de r$ 7.600,00 
(sete mil e seiscentos reais), referentes a 12 (doze) mensalidades de r$ 
600,00 (seiscentos reais), sem taxa de instalação, conforme o disposto na 
proposta da contratada, pela execução do objeto contratado.”
leia-se: “4.1. o valor global do presente contrato é de r$ 7.600,00 (sete 
mil e seiscentos reais), referentes a 12 (doze) mensalidades de r$ 600,00 
(seiscentos reais), com taxa de instalação no valor de r$ 400,00 (quatro-
centos reais), conforme o disposto na proposta da contratada, pela execu-
ção do objeto contratado.”
data de assinatura: 22/08/2022.
ordenador responsável: dr. césar bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-geral de Justiça.

Protocolo: 842803

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 4581/2022-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 EriKa claUdiNE rodrigUEs cavalcaNtE, 
assEssora dE PJ dE 1ª ENtrÂNcia, Matrícula n.º 999.2937, lotada na 
Promotoria de Justiça de concórdia do Pará, a importância de r$ 300,00 
(trezentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, perío-
do de aplicação 4/8 até 9/9/2022, 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$ 300,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 15/9/2022.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 bElÉM, 18 de agosto de 2022.
Marcio robErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
PORTARIA Nº 4626/2022-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 lilia lEticia PErEira WaNZElEr, aUXiliar 
dE sErvicos gErais, Matrícula n.º 999.1037, lotada na Promotoria de 
Justiça de cametá, a importância de r$ 500,00 (quinhentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 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$ 500,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 bElÉM, 22 de agosto de 2022.
Marcio robErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
PORTARIA Nº 4627/2022-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 lUcas MElo caMargo, assEssor dE PJ dE 
1ª ENtrÂNcia, Matrícula n.º 999.3242, lotado na Promotoria de Justiça de 
Pacajá, a importância de r$ 1.595,00 (hum mil, quinhentos e noventa e 
cinco 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$ 825,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. Jurídica r$ 770,00
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, 22 de agosto de 2022.
Marcio robErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
PORTARIA Nº 4628/2022-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 iraNicE olivEira da silva, aUXiliar dE 
adMiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.2987, lotada na Promotoria de Justiça 
de Novo Progresso, a importância de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
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reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 10/8 até 9/10/2022, 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$ 1.500,00
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, 22 de agosto de 2022.
Marcio robErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
PORTARIA Nº 4629/2022-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 raiMUNdo NoNato costa bElEZa JUNior, 
assEssor dE PJ dE 1ª ENtrÂNcia, Matrícula n.º 999.2779, lotado na 
Promotoria de Justiça de capitão Poço, a importância de r$ 180,00 (cento 
e oitenta 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
3390-39 - o.s. terceiros – P. Jurídica - r$ 180,00
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, 22 de agosto de 2022.
Marcio robErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
PORTARIA Nº 4630/2022-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 rENata PaEs carvalHo, aUXiliar dE ad-
MiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2660, lotada na Promotoria de Justiça de 
acará, a importância de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 8/8 até 
7/10/2022, 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$ 1.500,00
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, 22 de agosto de 2022.
Marcio robErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
PORTARIA Nº 4631/2022-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 EUclidEs carvalHo silva JUNior, aUXi-
liar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2583, lotado na Promotoria 
de Justiça de bagre, a importância de r$ 600,00 (seiscentos 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$ 600,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 bElÉM, 22 de agosto de 2022.
Marcio robErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
PORTARIA Nº 4632/2022-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 caroliNE NUNEs MacHado, Pro-
Motora dE JUstiÇa, Matrícula n.º 999.2330, exercendo atribuições na 
Promotoria de Justiça de Paragominas, a importância de r$ 500,00 (qui-
nhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 4/8 até 3/9/2022, 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$ 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, 22 de agosto de 2022.
Marcio robErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
PORTARIA Nº 4633/2022-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 tatiaNi Maria fErrEira do NasciMENto, 

aUXiliar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n. 999.2032, lotada na Promo-
toria de Justiça de são João de Pirabas, a importância de r$ 900,00 (no-
vecentos 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$ 900,00
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, 22 de agosto de 2022.
Marcio robErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
PORTARIA Nº 4634/2022-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 MarlY PaiXÃo alEiXo dos rEis, aUXiliar 
dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n° 999.1378, lotada na Promotoria de Jus-
tiça de inhangapi, a importância de r$ 700,00 (setecentos 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$ 700,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 bElÉM, 22 de agosto de 2022.
Marcio robErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
PORTARIA Nº 4635/2022-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 MaNUEl dE JEsUs vilariNHo MoNtEiro, 
aUXiliar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.1347, lotado na Promo-
toria de Justiça de tailândia, a importância de r$ 1.700,00 (hum mil e se-
tecentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 3/8 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$ 1.700,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 bElÉM, 22 de agosto de 2022.
Marcio robErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
PORTARIA Nº 4636/2022-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 lUciaNa dE JEsUs da silva olivEira, 
aUXiliar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.1502, lotada na Promo-
toria de Justiça de rondon do Pará, a importância de r$ 1.000,00 (hum 
mil 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$ 1.000,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 bElÉM, 22 de agosto de 2022.
Marcio robErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
PORTARIA Nº 4638/2022-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 giovaNi brENo fErNaNdEs, aUXiliar dE 
adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.1407, lotado na Promotoria de Justiça 
de Paragominas, a importância de r$ 1.210,00 (hum mil, duzentos e dez 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 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$ 1.210,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 31/8/2022.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 bElÉM, 22 de agosto de 2022.
Marcio robErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro

Protocolo: 843195
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.

OUTRAS MATÉRIAS
.

Extrato da PORTARIA n.º 011/2022-MPPA/3ªPJCrim
a 3ª 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° 002680-930/2022 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 011/2022-MPPa/3ªPJcrim
Envolvido: Órgãos e instituições de segurança Pública do Estado do Pará.
Assunto: Acompanhar de forma continuada, para fins de monitoramento, 
os indicadores de criminalidade da correspondente área de atribuição.
francisca Paula Morais da gama- Promotora de Justiça.

Protocolo: 842777
RESUMO DA PORTARIA N. 047/2022-MP/PJSDA
ref.: Procedimento administrativo nº 000521-138/2022
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: sElMa dE MacEdo vitor / Nicolas HENriQUE vitor crUZ.
Polo Passivo: sÃo doMiNgos do aragUaia – sEcrEtaria MUNiciPal 
dE saÚdE / Estado do Pará / sEcrEtaria EstadUal dE saÚdE.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Asse-
gurar, junto ao município de são domingos do araguaia e ao Estado do 
Pará, o tratamento médico prescrito ao paciente N.H.v.c., residente nesta 
cidade, o qual necessita de reabilitação contínua com fisioterapia motora e 
respiratória, terapia ocupacional e fonoaudiologia, bem como acompanha-
mento com neuropediatra”.
são domingos do araguaia/Pa, 19 de agosto de 2022
gilbErto liNs dE soUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 842784
EXTRATO DA PORTARIA Nº 021/2022/1ªPJIJA/MP
a Exma. sra. dra. Priscilla tErEZa dE araÚJo costa MorEira, Pro-
motora de Justiça titular do 1º cargo de Promotor de Justiça da infância 
e Juventude de ananindeua, no uso de suas atribuições constitucionais e 
infraconstitucionais, nos termos do art. 129, vi da cf/2008, art. 26, i da 
lei 8625/93, art. 54, i da lei complementar Estadual 057/2006, art. 8º, da 
resolução 174/2017 do cNMP e artigo 31, iii da resolução 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo abaixo listado, 
que se encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de ananindeua, com 
sede na rodovia br 316, KM 08, s/Nº, centro, ananindeua, Pará.
Portaria Nº 021/2022/1ªPJiJa/MP
ProcEdiMENto adMiNistrativo N.º 001191-025/2022.
obJEto: apurar a ocorrência de situação de risco em decorrência da ale-
gada fraude no registro de nascimento da infante M.v.d.s.d.s., nascida 
em 26/10/2013, para posterior análise da necessidade de ajuizamento de 
medidas protetivas, encaminhamentos, arquivamento das peças de infor-
mações ou outras medidas pertinentes.

Protocolo: 842763
PORTARIA Nº 0633/2022-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 E aUtoriZar o gozo de 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, de 
acordo com o art. 98 da lei Estadual n.º 5.810/1994, aos servidores do 
Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

PROTOCOLO NOME PARCELA TRIÊNIO PERÍODO

122088/2020 aNa bEatriZ PEdroso botElHo 
PicaNco 1ª 2011/2014 05/11 a 

04/12/2020

138785/2022 carlos albErto da costa 
solaNo 2ª 2013/2016 20/10 a 

18/11/2022

116736/2020 fabio ribEiro NUNEs 2ª 2012/2015 17/08 a 
15/09/2020

122448/2020 JosE raiMUNdo NEvEs JardiM 2ª 2002/2005 05/10 a 
03/11/2020

116812/2020 NilMa ElaNE dE carvalHo cor-
rEa da silva 1ª 2000/2003 17/08 a 

15/09/2020

101161/2021 saNdra lUcia sErra rodrigUEs 2ª 1995/1998 01/02 a 
02/03/2021

117711/2020 tHiago gUiMaraEs do sacra-
MENto 1ª 2012/2015 20/10 a 

18/11/2020

115034/2020 WaNdErlEY sENa dos saNtos 1ª 2015/2018 22/07 a 
20/08/2020

sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
bElÉM, 19 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
PORTARIA Nº 0634/2022-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

138571/2022 aMaNda MoraEs da cUNHa 2021/2022 01 a 
30/09/2022

13/09 a 
12/10/2022

138726/2022 aNtoNio sErgio dE olivEira 
aMaral 2021/2022 11/07 a 

09/08/2022
15/07 a 

13/08/2022

138787/2022 Katia JordY figUEirEdo 2021/2022 12/09 a 
11/10/2022

09/01 a 
07/02/2023

138756/2022 MicHElE dE PaUla MaciEl 
tEiXEira 2021/2022 22/08 a 

20/09/2022
19/08 a 

17/09/2022

138604/2022 raQUEl liMa dE olivEira 2021/2022 17/11 a 
16/12/2022

09/01 a 
07/02/2023

sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
bElÉM, 19 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
PORTARIA Nº 0635/2022-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

138735/2022 carMEN HElENa do carMo tUNas 2021/2022 30 14/07 a 
12/08/2022

138485/2022 caroliNa salgado soUZa 2021/2022 30 16/08 a 
14/09/2022

139179/2022 cElia Maria dE MoUra brito 2020/2021 08 05 a 
12/09/2022

105146/2021 diEgo aUgUsto silva dos rEis 2018/2019 25 01 a 
25/03/2021

138294/2022 EliaNE cristiNa PiNHEiro tavarEs 2021/2022 30 13/10 a 
11/11/2022

138946/2022 Katia JordY figUEirEdo 2020/2021 08 10 a 
17/11/2022

137471/2022 Marcia bEtHaNia dE albUQUErQUE 
viNagrE 2021/2022 09 22 a 

30/08/2022

139208/2022 MilENa dE NaZarE PaNtoJa carvalHo 
bENtEs 2021/2022 15 07 a 

21/11/2022

138595/2022 MorgaNa MaciEl goMEs 2021/2022 12 18 a 
29/08/2022

138604/2022 raQUEl liMa dE olivEira 2020/2021 13 05 a 
17/12/2022

138739/2022 rENata cristiNa dE Matos MartiNs 2021/2022 22 05 a 
26/09/2022

sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
bElÉM, 19 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
PORTARIA Nº 0636/2022-MP/SUB-TA
a sUbProcUradora-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-ad-
MiNistrativa, 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 e aUtoriZar o gozo de 30 (trinta) dias de férias ao servidor 
do Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

PROTOCOLO NOME EXERCÍCIO PERÍODO
138625/2022 PollYaNNa MaciEl lara crUZ 2021/2022 17/10 a 15/11/2022

sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
bElÉM, 19 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
PORTARIA Nº 0638/2022-MP/SUB-TA
a sUbProcUradora-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-ad-
MiNistrativa, 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,
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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 EXERCÍ-
CIO PERÍODO A CONTAR 

DE
DIAS

RESTANTES

127497/2020 alda bEatriZ dE 
JEsUs dE olivEira 2019/2020 03/11 a 

02/12/2020 03/11/2020 30

109424/2020 aliNE boHadaNa 
PoNtEs dias 2019/2020 01 a 

30/06/2020 01/06/2020 30

138572/2022 bEatriZ agUiar Mota 2021/2022 08 a 
25/08/2022 16/08/2022 10

138784/2022 caMila saraiva 
MartiNs 2021/2022 01 a 

30/09/2022 01/09/2022 30

138758/2022 carla lUciaNa gUr-
Jao dE araUJo frEirE 2021/2022 18/07 a 

09/08/2022 04/08/2022 06

138547/2022
daYaNE sUEllEM 

vilariNHo MoNtEiro 
MacHado

2020/2021 01 a 
30/08/2022 16/08/2022 15

105146/2021 diEgo aUgUsto silva 
dos rEis 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 08/01/2020 29

139178/2022 Eva PiNHEiro bitar 
garcia 2021/2022 10/08 a 

01/09/2022 19/08/2022 14

112995/2020 gabriEl PEiXoto 
olivEira 2019/2020 04/05 a 

02/06/2020 04/05/2020 30

138672/2022 JaZiEl lEvY lEal 
goMEs 2021/2022 01 a 

30/11/2022 01/11/2022 30

113290/2020
KlEYsoN da silva 

saldaNHa vascoN-
cElos

2019/2020 21/07 a 
19/08/2020 21/07/2020 30

138548/2022 MaUro cEZar costa 
alvEs 2021/2022 01 a 

30/08/2022 16/08/2022 15

110241/2020 MaYara tUaNE olivEi-
ra dE araUJo 2019/2020 10/03 a 

08/04/2020 20/03/2020 20

138639/2022 MaYlor costa lEdo 2021/2022 08/08 a 
06/09/2022 16/08/2022 22

139153/2022 MorgaNa MaciEl 
goMEs 2021/2022 18 a 

29/08/2022 19/08/2022 11

112714/2020 PaUlo JosE aNdradE 
dE liMa 2017/2018 01 a 

30/06/2020 01/06/2020 30

109673/2020 raioNilva JoaNa 
lEMos PoNtEs 2019/2020 18/03 a 

16/04/2020 18/03/2020 30

111293/2020 rodrigo caNgUssU 
alvEs 2019/2020 15/06 a 

14/07/2020 15/06/2020 30

112539/2020 sHEYla rEgiNa abEN 
atHar olivEira 2015/2016 22/06 a 

21/07/2020 22/06/2020 30

139173/2022 soraia Marriba 
soarEs KNEZ 2020/2021 10 a 

29/08/2022 19/08/2022 11

sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
bElÉM, 22 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 842761
EXTRATO DE ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRO-
CURADORES DE JUSTIÇA
data: 04/08/2022 (quinta-feira)
Horário: 10h
local: Plenário do colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará
Presidência: Procurador-geral de Justiça cesar bechara Nader Mattar Junior
secretária: Procuradora de Justiça ana tereza do socorro da silva abucater
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
compareceram:
Estiveram presentes o Procurador-geral de Justiça cesar bechara Nader 
Mattar Junior; e os Procuradores de Justiça Manoel santino Nascimento 
Junior, raimundo de Mendonça ribeiro alves, cláudio bezerra de Melo, 
Ubiragilda silva Pimentel, geraldo de Mendonça rocha, francisco barbosa 
de oliveira, dulcelinda lobato Pantoja, adélio Mendes dos santos, Mariza 
Machado da silva lima, ricardo albuquerque da silva, Mario Nonato falan-
gola, Maria da conceição de Mattos sousa, leila Maria Marques de Moraes, 
Maria tércia ávila bastos dos santos, Estevam alves sampaio Junior, He-
zedequias Mesquita da costa, Maria célia filocreão gonçalves, cândida de 
Jesus ribeiro do Nascimento, Maria do socorro Martins carvalho Mendo, 
Nelson Pereira Medrado, rosa Maria rodrigues Medrado, Hamilton Noguei-
ra salame, Waldir Macieira da costa filho, ana tereza do socorro da silva 
abucater, secretária do colégio de Procuradores de Justiça.
1. Assunto: Justificativas de falta:
Justificaram a ausência os Procuradores de Justiça Luiz Cesar Tavares Bi-
bas, em consulta médica; Marcos antônio ferreira das Neves, doente; an-
tônio Eduardo barleta de almeida, em viagem a serviço; e sérgio tibúrcio 
dos santos silva, em consulta médica.
2. assunto: afastamento das funções ou da carreira.
sem registro.
3. assunto: aprovação de atas.
foi dado conhecimento ao Plenário da ata da sessão solene de 22/06/2022. 

Em seguida, a ata da sessão ordinária de 07/07/2022 a qual foi aprovada 
por unanimidade, com o registro da abstenção dos Procuradores de Justiça 
que não estiveram presentes à retro citada sessão.
4. assunto: comunicações da secretaria.
Nada a consignar.
5. assunto: Palavra franqueada.
. o dr. raimundo de Mendonça parabenizou o dr. cesar Mattar Junior pelo 
ingresso na academia Paraense de letras Jurídicas; no mesmo sentido os 
Procuradores de Justiça Ubiragilda Pimentel, adélio Mendes, Manoel san-
tino, francisco barbosa, geraldo rocha, cláudio Melo, Mario falangola e 
Estevam sampaio; o dr. cesar Mattar Junior agradeceu.
. o dr. ricardo albuquerque elogiou o trabalho do gaEco, cuja atuação 
permitiu a prisão de advogado que atuava como “pombo correio” de mar-
ginais encarcerados; destacou que a prisão foi mantida com atuação con-
junta das Procuradoria e Promotoria criminal envolvidas.
COMISSÕES TEMÁTICAS
6. Processo nº 006/2022-cPJ. origem: Procuradoria-geral de Justiça. tra-
mitação: comissão Permanente de assuntos institucionais e outorga de 
comendas de Mérito institucional. relator: Procurador de Justiça Mario No-
nato falangola. assunto: Projeto de resolução que dispõe sobre a criação, 
as atividades e a organização administrativa do gabinete de controle de 
constitucionalidade; a disciplina do procedimento administrativo de con-
trole abstrato de constitucionalidade, do procedimento administrativo de 
controle de efetividade de decisão proferida em ação direta de inconstitu-
cionalidade (cEadi) das normas constitucionais aplicáveis; e o uso residual 
e especial, em prol do interesse institucional.
após a manifestação do relator, favorável à aprovação do projeto, com as 
alterações que pontuou, encampadas pelo Presidente, o dr. ricardo albu-
querque pediu vistas.
7. Processo nº 007/2022-cPJ. origem: Procuradoria-geral de Justiça. tra-
mitação: comissão Permanente de assuntos institucionais e outorga de 
comendas de Mérito institucional. relator: Procurador de Justiça Estevam 
alves sampaio filho. assunto: Projeto de resolução que altera a resolução 
nº 002/2018-cPJ a qual disciplina o funcionamento das comissões Perma-
nentes e temporárias no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará.
após a manifestação do relator, favorável à aprovação do projeto, o dr. 
raimundo de Mendonça pediu vistas.
8. Processo nº 010/2022-cPJ. origem: Procuradoria-geral de Justiça. tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. rela-
tora: Procuradora de Justiça Ubiragilda silva Pimentel. assunto: Projeto 
de resolução que visa regulamentar a denominação de prédios e outras 
dependências do Ministério Público do Estado do Pará.
Por unanimidade, deliberou o E. colégio pela aprovação do projeto de reso-
lução sob exame, nos termos da manifestação da relatora.
9. Processo nº 012/2022-cPJ. origem: Procuradoria-geral de Justiça. tra-
mitação: comissão Permanente de assuntos institucionais e outorga de 
comendas de Mérito institucional. relator: Procurador de Justiça raimun-
do de Mendonça ribeiro alves. assunto: Projeto de resolução que altera 
a resolução nº 005/2019-cPJ visando o acréscimo de um Promotor de 
Justiça plantonista dos Municípios de santarém e Marabá.
Por unanimidade, deliberou o E. colégio pela aprovação do projeto sob 
exame, nos termos do voto do relator.
10. Processo nº 011/2022-cPJ. origem: Procuradoria-geral de Justiça. 
tramitação: comissão Permanente de assuntos administrativos e técni-
cos. relator: Procurador de Justiça geraldo de Mendonça rocha. assunto: 
Projeto de resolução que altera a resolução nº 014/2003-cPJ, para inserir 
as atribuições do cargo de técnico-Enfermeiro.
Na presidência da sessão, a dra. Ubiragilda Pimentel retirou o processo de 
pauta e determinou a devolução dos autos à Procuradoria-geral de Justiça, 
para a devida reanálise.
PROCESSO ADMINISTRATIVO
11. Processo nº 039/2021-cPJ. recorrente: Promotor de Justiça alan Pier-
re chaves rocha. recorrida: Procuradoria-geral de Justiça. relator: Procu-
rador de Justiça Hezedequias Mesquita da costa. vistor: Procurador de Jus-
tiça Marcos antônio ferreira das Neves. assunto: recurso contra a decisão 
que aplicou penalidade ao recorrente nos autos do Processo administrativo 
disciplinar (Pad) nº 102/2019-cgMP.
Apreciação adiada devido a ausência justificada do Vistor. O julgamento terá 
continuidade na próxima sessão ordinária do E. colégio. cientes os presentes.
o QUE coUbEr
Nada a relatar.
a sessão foi encerrada às 15h.
Para constar, eu, ana tereza do socorro da silva abucater, 
_________________________, secretária do colégio de Procuradores de 
Justiça, redigi este extrato de ata que, depois de lido e achado conforme, 
será assinado pelo Presidente.
cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 842757
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
a Promotora de Justiça titular do 3º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública as instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
Portaria N.º013/2022-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENto adMiNsitrativo N.º 000357-450/2022
obJEto: garantir o direito à saúde e educação do adolescente c.J.f.o. e 
das crianças M.f.o. e i.f.o..

Protocolo: 842758
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PORTARIA Nº 0631/2022-MP/SUB-TA
a sUbProcUradora-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-ad-
MiNistrativa, 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 relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
alEssaNdra MartiNs braga dE araUJo - Período: 09 a 10/08/2022 - 
gEdoc nº 138482/2022
MarcElo aNtoNio silva MartiNs - Período: 08 a 12/08/2022 - gEdoc 
nº 138530/2022
rENata Maia isoPPo algaraNHar goNcalvEs- Período: 27/07/2022 - 
gEdoc nº 135586/2022
 sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 belém-Pa, 18 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
PORTARIA Nº 0843/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para árEa JUrÍdico 
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018/-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E s o l v E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados, licença por motivo de do-
ença em pessoa da família, com fulcro no art. 132, inciso i, da lei comple-
mentar nº 057, de 6/7/2006:
vaNia caMPos dE PiNHo - Período: 17/08/2022 - gEdoc Nº 138876/2022
 sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
titUcioNal.
 belém-Pa, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0846/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para 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:
alfrEdo MartiNs dE aMoriM - Período: 08 a 10/08/2022 - gEdoc nº 
137765/2022
aliNE cUNHa da silva - Período: 15 a 16/08/2022 - gEdoc nº 
138611/2022
EMErsoN costa dE olivEira - Período: 11 a 12/08/2022 - gEdoc nº 
138335/2022
 sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
titUcioNal.
 belém/Pa, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 21 de junho 
de 2022
PORTARIA Nº 3010/2022-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 123880/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE silva soUZa
cargo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MatrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): itupiranga/Pa
PErÍodo(s): 01/06/2022 - 01/06/2022, 06/06/2022 - 07/06/2022, 
08/06/2022 - 08/06/2022, 11/06/2022 - 11/06/2022, 13/06/2022 
- 15/06/2022, 20/06/2022 - 20/06/2022, 24/06/2022 - 
24/06/2022, 27/06/2022 - 28/06/2022
QUaNtidadE dE diárias: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4378/2022-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 137354/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iNgrid carMEliNE dE olivEira rodolfi bEZErra
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (cabo PM) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.2873
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 

24/1/1994.
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): capanema/Pa
PErÍodo(s): 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 072/2022 - MPPa/gsi
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 10 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4379/2022-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 137356/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: tHaMirEs silva ribEiro
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (soldado) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.3318
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, bonito/Pa
PErÍodo(s): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 072/2022 - MPPa/gsi
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 10 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4423/2022-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 135524/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ralissoN carlos dE carvalHo PErEira
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargENto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 999.3315
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origEM: altamira - Pa
dEstiNo(s): Uruará/Pa
PErÍodo(s): 21/07/2022 - 22/07/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4424/2022-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 137475/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JHoN lENo da coNcEiÇÃo silva dos PraZErEs
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (cabo PM) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.3300
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): capanema/Pa, bonito/Pa
PErÍodo(s): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 072/2022 - MPPa/gsi
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4425/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137513/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo caMPos silva NEto
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargENto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 333.394
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): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(s): 15/08/2022 - 21/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4426/2022-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 137845/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEgiNa lUiZa tavEira da silva
cargo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de santa izabel do Pará
MatrÍcUla: 999.464
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origEM: santa izabel do Pará - Pa
dEstiNo(s): brasília/df
PErÍodo(s): 30/08/2022 - 31/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do evento “ciclo de diálogos 
da lei Maria da Penha”
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4427/2022-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 137135/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNtoNio aQUiNo dE olivEira
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.120
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): Mãe do rio/Pa
PErÍodo(s): 10/08/2022 - 11/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4428/2022-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 137567/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUgUsto tEiXEira MiraNda
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-b-ii
MatrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): vigia/Pa
PErÍodo(s): 16/08/2022 - 18/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor crispim ribeiro de almeida filho
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

PORTARIA Nº 4429/2022-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 137829/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElsoN Edival coElHo castro
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.169
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): santo antônio do tauá/Pa
PErÍodo(s): 16/08/2022 - 16/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora regiane do socorro Espírito santo rego
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4430/2022-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 137555/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNi dE araUJo silva MoraEs
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (cabo PM) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.3305
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): bonito/Pa
PErÍodo(s): 02/08/2022 - 03/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - cumprir ordem de 
Missão nº 072/2022 - MPPa/gsi.
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4431/2022-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 137562/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorgE tEiXEira alvEs
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargENto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 999.2650
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): salvaterra/Pa, soure/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(s): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - Participar de missão precur-
sora do Programa de interiorização.
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4432/2022-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 137233/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNtoNio aQUiNo dE olivEira
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.120
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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wagner da silva santos
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
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 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4433/2022-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 138087/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNcisco viEira dE araUJo
cargo/fUNÇÃo: aUXiliar dE sErvicos dE MaNUtENcao - aos-b-i
MatrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): santarém Novo/Pa, garrafão do Norte/Pa, ourém/Pa
PErÍodo(s): 17/08/2022 - 17/08/2022, 22/08/2022 - 22/08/2022, 
25/08/2022 - 25/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção e instalação de bens móveis.
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4434/2022-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 137903/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffsoN lEMos tortola
cargo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZado dE aPoio tEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXtraJUdicial do iNtErior
MatrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): são domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(s): 19/08/2022 - 19/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
Engenharia civil no prédio do fundo de Manutenção e desenvolvimento da 
Educação básica - fUNdEb.
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4435/2022-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 3576/2022-MP/PGJ publica-
da no D.O.E. em 05/07/2022, protocolo 132356/2022, conforme 
abaixo relacionada:
NoME: EdiNEi goNcalvEs dos rEis
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-b-iv
MatrÍcUla: 999.940
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: castanhal
dEstiNo(s): acará/Pa
PErÍodo(s): 12/07/2022 - 12/07/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos.
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4436/2022-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 137560/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorgE tEiXEira alvEs
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargENto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 999.2650
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): salvaterra/Pa, soure/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(s): 11/08/2022 - 12/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - Participar de missão precur-
sora do Programa de interiorização.

ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4440/2022-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 137586/2022 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): oriximiná/Pa
PErÍodo(s): 22/08/2022 - 24/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4441/2022-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 137693/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEX MartiNs aZUlaY
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (cabo PM) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.3257
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): salvaterra/Pa, soure/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(s): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4443/2022-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 137329/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEgiNa fUrtado braga
cargo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de santarém
MatrÍcUla: 999.292
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origEM: santarém - Pa
dEstiNo(s): itaituba/Pa, Jacareacanga/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(s): 15/08/2022 - 24/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4444/2022-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 138224/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa soUZa costa
cargo/fUNÇÃo: tEcNico - Psicologo - atc-b-iv
MatrÍcUla: 999.884
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): tocantinópolis/to
PErÍodo(s): 29/08/2022 - 30/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
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ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4445/2022-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 138111/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: gEisMario silva dos saNtos
cargo/fUNÇÃo: oficial dE sErvicos aUXiliarEs - aoa-b-iv
MatrÍcUla: 999.915
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): vila União/Pa
PErÍodo(s): 18/08/2022 - 19/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4446/2022-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 137299/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iraNEidE dE olivEira silva MagalHaEs
cargo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-b-ii
MatrÍcUla: 999.1573
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: itaituba - Pa
dEstiNo(s): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(s): 16/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 10 e 1/2 (dez e e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Jacareacanga/Pa a
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4448/2022-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 138162/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi goNcalvEs dos rEis
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-b-iv
MatrÍcUla: 999.940
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): vigia/Pa, santo antônio do tauá/Pa, belém/Pa
PErÍodo(s): 01/08/2022 - 03/08/2022, 10/08/2022 - 10/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Edson gomes de aguiar silva até os municípios de vigia, santo 
antonio do tauá e belém/Pa
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4449/2022-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 138101/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdsoN goMEs dE agUiar silva
cargo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iv
MatrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): vigia/Pa, santo antônio do tauá/Pa
PErÍodo(s): 01/08/2022 - 03/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de in-
formática nas PJ´s de vigia e santo antônio do tauá/Pa

ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4453/2022-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 137781/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo PErEira valUar
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargENto bM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 999.2251
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): salvaterra/Pa, soure/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(s): 11/08/2022 - 12/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - Participar de missão precur-
sora do Programa de interiorização
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4454/2022-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 137815/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo MaUricio da silva laMEira
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargENto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 999.3456
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): cametá/Pa
PErÍodo(s): 26/07/2022 - 27/07/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bEEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4455/2022-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 137558/2022 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): salinópolis/Pa
PErÍodo(s): 19/08/2022 - 19/08/2022
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: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4456/2022-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 138251/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcos arNoN dias da silva
cargo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-a-iv
MatrÍcUla: 999.1844
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(s): 26/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
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fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a Promotora 
de Justiça Jane cleide silva souza em reunião município de Nova ipixuna.
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4457/2022-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 138298/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr goMEs dE soUZa
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-b-iii
MatrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): vila União/Pa
PErÍodo(s): 18/08/2022 - 19/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor geismário silva dos santos.
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4458/2022-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 138167/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi goNcalvEs dos rEis
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-b-iv
MatrÍcUla: 999.940
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): Maracanã/Pa
PErÍodo(s): 29/08/2022 - 30/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a Promotora de Justiça ione Missae da silva Nakamura
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4459/2022-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 137971/2022 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): salinópolis/Pa, garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(s): 12/08/2022 - 12/08/2022, 16/08/2022 - 16/08/2022, 
18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os servidores José aremilton a oliveira e angélica lima
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4460/2022-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 137754/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cEZar aUgUsto dos saNtos Motta
cargo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça criminal de belém
MatrÍcUla: 999.136
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): Porto de Moz/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Porto de Moz

ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4461/2022-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 137793/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: tHais rodrigUEs crUZ toMaZ
cargo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de goianésia do Pará
MatrÍcUla: 999.2752
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origEM: goianésia do Pará - Pa
dEstiNo(s): belém/Pa, Parauapebas/Pa, Eldorado dos carajás/Pa
PErÍodo(s): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Eldorado dos carajás
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4462/2022-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 137272/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ albErto alMEida PrEsotto
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
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: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4463/2022-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 137662/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: allaN EltHoN dE soUsa UcHoa
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (cabo bM) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 333.324
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): santarém/Pa
PErÍodo(s): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - cumprir ordem de Missão nº 
050/2022-gaEco e nº 051/2022-gaEco
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4464/2022-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 137579/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MUllEr MarQUEs siQUEira
cargo/fUNÇÃo: Membro integrante do grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MatrÍcUla: 999.2464
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): são Paulo/sP
PErÍodo(s): 14/09/2022 - 16/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar do 
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Congresso do Júri - 200 anos do Tribunal do Júri no Brasil: Legados e desafios.
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4465/2022-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 137818/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoNatas PraZErEs da silva
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (cabo PM) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.2552
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
origEM: redenção - Pa
dEstiNo(s): tucumã/Pa
PErÍodo(s): 08/08/2022 - 12/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, em 
exercício
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4488/2022-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 137246/2022 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): 16/08/2022 - 18/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: conferencia/Exposição - Participar do evento da mesa de 
diálogos catrapovos sobre alimentação escolar e agricultura familiar, cuja 
requerente é coordenador
ordenador(a) da despesa: aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4489/2022-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 137673/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Josivaldo NUNEs PiNHEiro
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargENto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 333.168
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: Marabá - Pa
dEstiNo(s): são geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(s): 02/08/2022 - 05/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4490/2022-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 136271/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: caMila cavalcaNtE dos saNtos
cargo/fUNÇÃo: cHEfE da divisao dE dEsENvolviMENto PEssoal - 
MP.asi-200.2
MatrÍcUla: 999.1654
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): Porto alegre/rs
PErÍodo(s): 20/09/2022 - 24/09/2022

QUaNtidadE dE diárias: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar do 
congresso de gestão de Pessoas da abrH-rs - coNgrEgarH 2022, que será 
realizado no centro de Eventos da PUc, na cidade de Porto alegre/rs
ordenador(a) da despesa: cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4491/2022-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 135982/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: barbara vEiga fErrEira rosa
cargo/fUNÇÃo: cHEfE dE UNidadE dE aPoio - MP.fg-3
MatrÍcUla: 999.1805
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): Porto alegre/rs
PErÍodo(s): 20/09/2022 - 24/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do congresso de gestão de Pessoas da abrH-rs - coNgrEgarH 2022, 
que será realizado no centro de Eventos da PUc, na cidade de Porto ale-
gre/rs
ordenador(a) da despesa: cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4492/2022-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 136944/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNcisco dE assis saNtos laUZid
cargo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de crimes contra a ordem tri-
butária de belém
MatrÍcUla: 999.386
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): vitória/Es
PErÍodo(s): 31/08/2022 - 03/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Encontro Nacional dos Promotores de Justiça com atuação na área de 
crimes contra a ordem tributária”, a realizar-se nos dias 1.º e 2/9/2022, 
na cidade de vitória/Es
ordenador(a) da despesa: cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4493/2022-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 137073/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: vYllYa costa barra sErENi
cargo/fUNÇÃo: coordenador do Núcleo de Proteção à Mulher
MatrÍcUla: 999.833
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): Marabá/Pa, Jacundá/Pa
PErÍodo(s): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, como coordenadora do Núcleo Mulher, dos eventos “ciclo de diálogos 
da lei nº 11340/2006 (lei Maria da Penha) e combate à violência contra a 
mulher,” do Prêmio “Mulheres Empoderadas” e do Prêmio “faz a diferença” 
destinado a homens que reconhecem a força e incentivam os diretos da 
mulher, que será realizado pelo Núcleo Mulher e pelo cEaf, em Jacundá e 
Marabá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4494/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PgJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138104/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriKa MENEZEs dE olivEira
cargo/fUNÇÃo: chefe gabinete PgJ
MatrÍcUla: 999.1363
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): soure/Pa, salvaterra/Pa
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, como integrante da comitiva 
da Procuradoria-geral de Justiça, da visita insitucional à região adminis-
trativa Marajó i a ser realizada no período de 24 a 26/08//2022
ordenador(a) da despesa: cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4495/2022-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 137823/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl soriaNo dos saNtos
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (cabo PM) - MP.fg.gM i
MatrÍcUla: 999.3322
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): Maracanã/Pa
PErÍodo(s): 29/08/2022 - 30/08/2022
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 .
 bElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4496/2022-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 138393/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriKa MENEZEs dE olivEira
cargo/fUNÇÃo: chefe gabinete PgJ
MatrÍcUla: 999.1363
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): vigia/Pa, Marituba/Pa
PErÍodo(s): 18/08/2022 - 18/08/2022 QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( 
meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do ato de inauguração da 
sede da PJ de vigia e de auditório na PJ em Marituba, a ser realizado no 
dia 18/08/2022
ordenador(a) da despesa: cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4497/2022-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 138076/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo aUgUsto araUJo da costa
cargo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de altamira
MatrÍcUla: 999.1722
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origEM: altamira - Pa
dEstiNo(s): Uruará/Pa
PErÍodo(s): 22/08/2022 - 23/08/2022, 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4498/2022-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 137643/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MagalHaEs dE carvalHo
cargo/fUNÇÃo: coordenador do grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (gaEco)
MatrÍcUla: 999.838
fUNdaMENtaÇÃo lEgal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origEM: belém - Pa
dEstiNo(s): santarém/Pa
PErÍodo(s): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4499/2022-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 137806/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ albErto alMEida PrEsotto
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): Pacajá/Pa
PErÍodo(s): 21/08/2022 - 26/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de Pacajá/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 bElÉM/Pa, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
PORTARIA Nº 4580/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E s o l v E:
dElEgar a Exma. sra. Promotora de Justiça, Patricia PiMENtEl rabElo 
ANDRADE, atribuições específicas para dar investidura no cargo de 
provimento em comissão de assessor Ministerial, MP.cPcP-102.3, a sra. 
dEbora Priscila bENtEs batista fErNaNdEs, nomeada conforme a 
Portaria Nº 4549/2022- MP/PgJ.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 18 de agosto de 2022.
cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa
PORTARIA Nº 4607/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
11589/2022, em 05/08/2022;
coNsidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PgJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
tempo integral aos servidores da instituição,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor carlos albErto PiNHEiro dE olivEira, ocu-
pante do cargo de auxiliar de serviços gerais, lotado no departamento de 
Atividades Judiciais, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, 
§ 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior de-
liberação e enquanto desempenhar suas atividades junto àquela unidade, 
a contar de 01/08/2022.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 19 de agosto de 2022.
cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa
PORTARIA Nº 4608/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
7981/2022, em 26/05/2022;
coNsidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PgJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
tempo integral aos servidores da instituição,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora alEXaNdra soUZa da silva, ocupante do cargo de 
auxiliar de administração, lotada no departamento de recursos Humanos, 
Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, pelo período de 01/06 a 28/08/2022.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 19 de agosto de 2022.
cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa
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PORTARIA Nº 4609/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
9005/2022, em 13/06/2022;
CONSIDERANDO tratar de gratificação de tempo integral concedida em ca-
ráter de rodízio entre os servidores da Promotoria de Justiça de santarém, 
conforme indicação da respectiva coordenação, sem caracterizar aumento 
de despesa,
coNsidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PgJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
tempo integral aos servidores da instituição,
r E s o l v E:
i - coNcEdEr ao servidor efetivo, cid tENÓrio dE soUZa, ocupante 
do cargo de técnico em informática, lotado nas Promotorias de Justi-
ça de Santarém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 
1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no período de 
01/09/2022 a 28/02/2023.
ii - coNcEdEr à servidora efetiva, lUcirENE Maia da silva, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lotada nas Promotorias de Justi-
ça de Santarém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 
1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no período de 
01/09/2022 a 28/02/2023.
iii - coNcEdEr à servidora efetiva, Marta dE soUsa dos rEis, ocu-
pante do cargo de auxiliar de administração, lotada nas Promotorias de 
Justiça de Santarém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, 
§ 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no período de 
01/09/2022 a 28/02/2023.
iv - coNcEdEr à servidora cedida, aNa PaUla daNtas NErY, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lotada nas Promotorias de Justi-
ça de Santarém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 
1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no período de 
01/09/2022 a 28/02/2023.
v - coNcEdEr à servidora efetiva, Marcia HElENa valE dE olivEira, 
ocupante do cargo de auxiliar de administração, lotada nas Promotorias de 
Justiça de Santarém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, 
§ 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no período de 
01/09/2022 a 28/02/2023.
vi - coNcEdEr ao servidor efetivo, PEttErsoN diNiZ, ocupante do cargo 
de auxiliar de administração, lotada nas Promotorias de Justiça de santarém, 
Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, no período de 01/09/2022 a 28/02/2023.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 19 de agosto de 2022.
cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa

Protocolo: 842705
Extrato da PORTARIA Nº 16/2022-MPPA/PJALM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório siMP nº 035769-003/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 16/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, antônio Manoel da costa 
e Marcos viana Maia.
assunto: apurar possível recebimento indevido de recursos públicos por 
parte do médico Marcos viana Maia, em razão de ocupar cargo público, 
sem a devida contraprestação dos serviços médicos.
ramon furtado santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 842696
Extrato da PORTARIA Nº 24/2022-MPPA/PJALM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório siMP nº 000544-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 24/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, Maria telma Mendes da 
silva e lava Jato do Josué.
assunto: apurar responsabilidade civil e ambiental do proprietário do lava 
jato, o sr. José, causando, em tese, dano ambiental.
ramon furtado santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 842715
Extrato da PORTARIA Nº 25/2022-MPPA/PJALM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório siMP nº 000565-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 25/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, Posto de combustível 
almeida, Maria lucidalva bezerra de carvalho e aldenis rodrigues da silva.
assunto: apurar, em tese, a ocorrência de danos ao erário do Município 
de almeirim, decorrente de pagamentos de valores excessivos, efetivados 
pela secretaria Municipal de Educação de almeirim, em favor do Posto de 
combustível almeida camelo ltda.
ramon furtado santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 842723

Extrato da PORTARIA Nº 27/2022-MPPA/PJALM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório siMP nº 000644-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 27/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, o Estado do Pará.
assunto: averiguar a possível prática de violação aos direitos humanos de 
i.s.s. e a.a.s., custodiadas provisoriamente na delegacia de Polícia civil 
de almeirim.
ramon furtado santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 842732
Extrato da PORTARIA Nº 21/2022-MPPA/PJALM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório siMP nº 000602-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 21/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, diva gomes.
assunto: garantir à pessoa idosa diva gomes em situação de vulnerabi-
lidade, as medidas de proteção específica, conforme dispõe o estatuto do 
idoso .
ramon furtado santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 842740
Extrato da PORTARIA Nº 23/2022-MPPA/PJALM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento administrativo siMP nº 000165-152/2020-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 23/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, Elizangela dos santos 
amaral, isabele dos santos amaral.
assunto: adotar as medidas cabíveis para cessar a situação de abandono 
e assegurar os direitos de Elizangela dos santos amaral, portadora de do-
ença mental.
ramon furtado santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 842754
Extrato da PORTARIA Nº 22/2022-MPPA/PJALM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório siMP nº 000535-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 22/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, Maria de Nazaré sousa 
da silva e Pedro sousa dos santos.
Assunto: Garantir as medidas de proteção específica aos idosos Maria de 
Nazaré sousa da silva e Pedro sousa dos santos em situação de vulnera-
bilidade, conforme dispõe o estatuto do idoso.
ramon furtado santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 842751
RESUMO DA PORTARIA N. 046/2022-MP/PJSDA
ref.: Procedimento administrativo nº 000317-138/2022
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: carlEid borgEs dias / lUciNEidE borgEs dias.
Polo Passivo: MUNicÍPio dE sÃo doMiNgos do aragUaia / sEcrEta-
ria MUNiciPal dE saÚdE dE sÃo doM
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Acom-
panhar as medidas adotadas pela rede de proteção da infância e saúde 
municipal, junto à paciente carleide borges dias”.
são domingos do araguaia/Pa, 16 de agosto de 2022
gilbErto liNs dE soUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 842795
Extrato da PORTARIA Nº 14/2022-4ºPJDPPMA do Inquérito Civil 
nº 000170-151/2021–4ºPJDPPMA
sua Excelência o senhor doutor rodiEr barata ataÍdE, 4º Promotor de 
Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
belém, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, torna público a 
instauração do inquérito civil nº 000170-151/2021-4ºPJdPPMa.
Portaria Nº 14/2022 - 4ºPJdPPMa
data: 21/06/2022
objeto: apurar possível descumprimento da jornada de trabalho e acumu-
lação ilícita de cargos, por médicos da fundação santa casa de Misericór-
dia do Pará - fscMPa
Promotor de Justiça: rodiEr barata ataÍdE
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de belém.

Protocolo: 842793
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INQUÉRITO CIVIL PORTARIA Nº 15/2022-MP/5ªPJM
ADITAMENTO À PORTARIA DE INQUÉRITO CIVIL Nº 
09/2022-MP/5ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
Justiça de Marituba, EliaNE cristiNa PiNto MorEira, titular, no uso de 
suas atribuições de defesa do meio ambiente, patrimônio cultural, habita-
ção, urbanismo, consumidor e outros, vem no pleno uso de suas funções 
constitucionais previstas no art. 129, iii, da constituição federal de 1988, 
de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, art. 26, i, da lei nº 
8.625/1993, com base no art. 54, i, da lei orgânica do Ministério Público 
do Estado do Pará e na resolução 23/2017 do conselho Nacional do Minis-
tério Público rEsolvE promover o aditaMENto do obJEto do iNQUÉri-
to civil siMP 000807-025/2021, na forma que segue:
Polo ativo: MiNistÉrio PÚblico
Polo Passivo: EMPrEsa gUaMá trataMENto dE rEsÍdUos sÓlidos
EMENta: aditar a Portaria Nº 09/2022-MP/5ªPJM para que o objeto 
deste inquérito civil passe a ser “apurar as infrações ambientais imputadas 
à Empresa guamá tratamento de resíduos ltda. noticiadas pelos órgãos 
ambientais que não estejam juntados nos autos da ação civil Pública em 
tramitação perante o Juízo de Marituba”.
EliaNE cristiNa PiNto MorEira (5ª Promotora de Justiça cível e defesa 
do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação e 
do Urbanismo de Marituba).

Protocolo: 842801
Extrato da PORTARIA n° 013/2022-MP/3ª PJP
a Promotora de Justiça do 3º cargo cível de Parauapebas, com fundamento 
no art. 129, da cf/88, art. 26, da lei nº 8.625/93, art. 52, da lei 
complementar Estadual nº 057/06 e no art. 4°, inc. vi da rEsolUÇao 
n° 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo de Portaria n° 013/2022-MP/3ª PJP, do siMP nº 004914-
030/2020 (Eletrônico), o qual se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Parauapebas, situada na rua c, qd. 37, lts. 7 e 8, bairro cidade 
Nova, cEP 68.515-000 - Parauapebas - Pará - fone: (94) 3352-6400/ 
3352-6401.
Portaria Nº 013/2022-MP/3ª PJP – Procedimento administrativo
Polo Passivo: associação Manbol brasil.
Assunto: Apuração finalística das contas da entidade denominada ASSO-
ciaÇÃo MaNbol brasil - aMb, cNPJ n.º 07.317.323/001-52, ano-calen-
dário de 2019.
crystina Michiko taketa Morikawa - Promotora de Justiça.

Protocolo: 842817
Extrato da PORTARIA Nº 007/2022-MPPA/PJSFP
a Promotora de Justiça de são francisco do Pará, com fundamento no 
art. 54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da 
rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo nº 007/2022-MPPa/PJsfP que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de são francisco do Pará, situada na 
rua celso Machado, s/nº, centro, cEP 68.748-000 – são francisco do Pará 
– fone/fax: (91) 3774-1184.
Portaria Nº 007/2022-MPPa/PJsfP
investigado: MUNicÍPio dE sÃo fraNcisco do Pará.
assunto: a falta de saneamento básico, serviço de fornecimento de água 
e coleta de esgoto.
Marilucia santos sales – Promotora de Justiça

Protocolo: 842829
Extrato da PORTARIA Nº 037/2022-MP/PJJ
o Promotor de Justiça de Juruti em exercício, com fundamento no art. 54, 
vi e § 3º da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo nº 000743-092/2022, que se encontra à dis-
posição na Promotoria de Justiça de Juruti, situada na travessa boaventura 
bentes, s/n, fórum da comarca de Juruti, bairro bom Pastor, cEP 68170-
000, Juruti/Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 037/2022-MP/PJJ
reclamado: MUNiciPio dE JUrUti
assunto: acoMPaNHar E fiscaliZar a EfEtivaÇÃo E ordENaMENto 
do sErviÇo socioassistENcial dE JUrUti Para PrEstaÇÃo coNtÍ-
NUA DESTINADO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, DIANTE DA NECES-
sidadE dE rEsgUardar sEUs dirEitos fUNdaMENtais
Nadilson Portilho gomes – Promotor de Justiça de Juruti em exercício

Protocolo: 842866
EXTRATO DA PORTARIA Nº 022/2022/1ªPJIJA/MP
a Exma. sra. dra. Priscilla tErEZa dE araÚJo costa MorEira, Pro-
motora de Justiça titular do 1º cargo de Promotor de Justiça da infância 
e Juventude de ananindeua, no uso de suas atribuições constitucionais e 
infraconstitucionais, nos termos do art. 129, vi da cf/2008, art. 26, i da 
lei 8625/93, art. 54, i da lei complementar Estadual 057/2006, art. 8º, da 
resolução 174/2017 do cNMP e artigo 31, iii da resolução 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo abaixo listado, 
que se encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de ananindeua, com 
sede na rodovia br 316, KM 08, s/Nº, centro, ananindeua, Pará.
Portaria Nº 022/2022/1ªPJiJa/MP
ProcEdiMENto adMiNistrativo N.º 000298-450/2022.
obJEto: apurar a ocorrência de situação de risco em decorrência da sus-
peita de violência sexual, para posterior análise da necessidade de ajuiza-
mento de medidas protetivas, encaminhamentos, arquivamento das peças 
de informações ou outras medidas pertinentes, figurando como interessa-
da a adolescente g.c.o.d.s.

Protocolo: 842852

PORTARIA Nº 0639/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNsidEraNdo os Princípios da legalidade, da impessoalidade, da Mo-
ralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da 
constituição federal de 1988;
coNsidEraNdo os termos do e-mail datado de 29/6/2021, protocolizado 
no “siP” sob o nº 9185/2021, em 29/6/2021, a partir do qual foi instaurada 
a sindicância administrativa investigatória nº 06/2021, por meio da 
Portaria Nº 0418/2021-MP/sgJ-ta, de 13/9/2021, publicada no d.o.E. 
de 16/9/2021;
coNsidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/1/1994;
coNsidEraNdo os termos do julgamento proferido pela subprocurado-
ria-Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, às fls. 115-117,
r E s o l v E:
dEtErMiNar o arQUivaMENto da sindicância administrativa 
investigatória nº 06/2021, instaurada por meio da Portaria Nº 
0418/2021-MP/sgJ-ta, de 13/9/2021, publicada no d.o.E. de 16/9/2021.
 sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 belém, 22 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
PORTARIA Nº 0641/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNsidEraNdo os termos do ofício nº 005/2022/MP/siNvE, de 
28/7/2022, protocolizado no “siP” sob o nº 11194/2022, em 28/7/2022, a 
partir do qual foi instaurada sindicância administrativa investigatória, por 
meio da Portaria Nº 0292/2022-MP/sUb-ta, de 11/5/2022, publicada no 
d.o.E. de 12/5/2022;
coNsidEraNdo os termos da decisão proferida pela subprocuradoria-ge-
ral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 444;
coNsidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/1/1994,
r E s o l v E:
i - iNstaUrar Processo administrativo disciplinar, objetivando apurar 
eventuais faltas funcionais praticadas pelo servidor registrada sob a Matrí-
cula nº 999.943, ocupante do cargo de auxiliar de administração; e pela 
servidora registrada sob a Matrícula nº 999.574, ocupante do cargo de 
Oficial de Serviços Auxiliares, ambos por infração, em tese, ao disposto no 
art. 177, incisos vi e viii, todos da lei Estadual n.º 5.810/1994.
ii – dEsigNar os servidores estáveis tHiago aNdradE silva, HÉlio 
JorgE rÉgis alMEida e ÉriKa PatrÍcia vascoNcElos olivEira, ocu-
pantes do cargo de analista Jurídico, para, sob a Presidência do Primeiro, 
comporem a comissão de Processo administrativo disciplinar para atua-
rem neste Processo.
iii – fiXar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
 sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 belém, 22 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 842848
Extrato da PORTARIA Nº 027/2022-MP/9ªPJ/STM
Procedimento administrativo siMP 002837-031/2021
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 002837-031/2021, 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 027/2022-MP/9ªPJ/stM.
acompanhado: sEdUc/5ºUrE
assunto: acompanhar a garantia do direito de acesso à informação do sr. 
onestaldo do carmo bentes da costa Júnior ao Processo administrativo 
disciplinar instaurado na sEdUc em face do servidor, considerando as ale-
gações de que o Órgão Público Estadual instaurou Pad em face do agente 
público e não lhe deu acesso integral aos autos.
diEgo bElcHior fErrEira saNtaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 842876
PORTARIA Nº 0640/2022-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,
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
130252/2020,
r E s o l v E:
i – rEvogar o inciso i da Portaria Nº 0099/2021-MP/sUb-ta, de 
08/04/2021;
ii - altErar o período de férias da servidora HEllEN cristiNa PaMPloNa 
CHAGAS, fixadas pela PORTARIA Nº 518/2020-MP/SGJ-TA, de 11/01 a 
09/02/2021, para 07/01 a 05/02/2021.
 sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
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Nistrativa.
 bElÉM, 22 de agosto de 2022.
Ubiragilda silva PiMENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 842878
Extrato da PORTARIA n° 02/2022-MP/PJ de AFUÁ
o Promotor de Justiça de afuá, com fundamento no art. 54, vi e § 3° da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. vi da rEsolUÇao N° 23 
- cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento admi-
nistrativo n° 002/2022/MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de afuá, situada na Praça albertino baraúna, s/n., centro, 
cEP 68.890-000 - afuá - Pará - fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
Portaria Nº 02/2022-MP/PJ de afUá
Polo Passivo: Município de afuá
Assunto: acompanhar e fiscalizar a finalização e implantação do Plano Mu-
nicipal de saneamento básico do Município de afuá/Pa.
adoNis tENÓrio cavalcaNti - Promotor de Justiça

Protocolo: 842869
Extrato da PORTARIA n° 03/2022-MP/PJ de AFUÁ
o Promotor de Justiça de afuá, com fundamento no art. 54, vi e § 3° da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. vi da rEsolUÇao N° 23 
- cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento admi-
nistrativo n° 003/2022/MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de afuá, situada na Praça albertino baraúna, s/n., centro, 
cEP 68.890-000 - afuá - Pará - fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
Portaria Nº 03/2022-MP/PJ de afUá
Polo Passivo: Município de afuá e governo do Estado do Pará
Assunto: acompanhar e fiscalizar a finalização das obras da nova estação 
de tratamento de água no município de afuá/Pa.P
adoNis tENÓrio cavalcaNti - Promotor de Justiça

Protocolo: 842888
EXTRATO DA PORTARIA N.º 006/2022: 
o MiNistÉrio PÚblico do Estado do Pará, neste ato representado pelo 
Promotor de Justiça de Mocajuba-Pa, determina a instauração do presente 
Procedimento administrativo que tem como objetivo promover a coleta de 
informações e demais diligências, no sentido de mapear, acompanhar e 
fiscalizar a a política pública referente a Rede de Atendimento e de Proteção 
a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, no âmbito 
do município de MocaJUba-Pa. o mencionado procedimento se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Mocajuba-Pa, situada na travessa 
7 de setembro, s/n, (fórum des. Moacyr guimarães), cEP 68.420-000, 
Mocajuba/Pa. dirK costa dE Mattos JUNior, ProMotor dE JUstiÇa 
titUlar dE MocaJUba-Pa (Portaria Nº 3.484/2021-MP/PgJ).

Protocolo: 842903
PORTARIA Nº 4639/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o inquérito civil n.º 000581-048/2018,
r E s o l v E:
dEsigNar o Promotor de Justiça MaUro gUilHErME MEssias dos saN-
TOS, titular da 4.ª PJ de Parauapebas/Pa, ou quem suas vezes fizer, para 
atuar no supramencionado inquérito civil e tomar as providências cabíveis 
quanto ao prosseguimento do feito.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 22 de agosto de 2022.
cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa

Protocolo: 843115
PORTARIA Nº 4637/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o inquérito civil n.º 000698-048/2018,
r E s o l v E:
dEsigNar o Promotor de Justiça MaUro gUilHErME MEssias dos saN-
TOS, titular da 4.ª PJ de Parauapebas/Pa, ou quem suas vezes fizer, para 
atuar no supramencionado inquérito civil e tomar as providências cabíveis 
quanto ao prosseguimento do feito.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 22 de agosto de 2022.
cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa

Protocolo: 843121
PORTARIA Nº 4640/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o inquérito civil n.º 000066-151/2016,

r E s o l v E:
dEsigNar o Promotor de Justiça rodiEr barata ataÍdE, titular da 4.ª PJ 
de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa, ou quem 
suas vezes fizer, para atuar no supramencionado Inquérito Civil e tomar as 
providências cabíveis quanto ao prosseguimento do feito.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 22 de agosto de 2022.
cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa

Protocolo: 843104
PORTARIA Nº 0830/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de al-
tamira;
coNsidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 10835 
e 11922/2022;
r E s o l v E:
dEsigNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem nas sessões do tribunal do júri, de atri-
buição do 1º cargo da promotoria de justiça de altamira, referentes aos 
autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos:

Dia Processo nº Promotor de Justiça

10/8/2022 0000001-76.2018.8.14.0005

JosÉ iltoN liMa MorEira JÚNior

11/8/2022 0004281-03.2012.8.14.0005

17/8/2022 0004623-48.2011.8.14.0005 ANTÔNIO MANOEL CARDOSO DIAS

26/8/2022 0010842-06.2013.8.14.0005 daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEvEdo

31/8/2022 0003490-67.2010.8.14.0005 alaN JoHHNEs lira fEitosa

sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
belém, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0831/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de altamira;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11922/2022;
r E s o l v E:
dEsigNar o promotor de justiça aNtoNio MaNoEl cardoso dias 
para oficiar em audiência de instrução do processo nº 0002575-
38.2019.8.14.0005, de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça 
de altamira, no dia 18/8/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
belém, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0832/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Pa-
ragominas;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11089/2022;
r E s o l v E:
dEsigNar a promotora de justiça PatrÍcia carvalHo MEdrado ass-
MANN para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do 
tribunal do júri, de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de 
Paragominas, referentes aos autos de processos e dias indicados, podendo 
adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recursos:
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i – processo nº 0000031-14.2015.8.14.0039, dia 20/9/2022;
ii – processo nº 0009486-66.2016.8.14.0039, dia 22/9/2022;
iii – processo nº 0003962-93.2013.8.14.0039, dia 23/9/2022.
sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
belém, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0833/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de curio-
nópolis;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11326/2022;
r E s o l v E:
dEsigNar o promotor de justiça EricK ricardo dE soUZa fErNaN-
DES para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 9/8/2022, 
referente aos autos do processo nº 0800192-44.2021.8.14.0018, de atri-
buição do cargo da promotoria de justiça de curionópolis, podendo adotar 
medidas pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais 
atribuições.
sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
belém, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0834/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 5º cargo da promotoria de justiça de Marabá;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11275/2022;
r E s o l v E:
dEsigNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem preju-
ízo das demais atribuições, oficiarem nas sessões do tribunal do júri, de 
atribuição do 5º cargo da promotoria de justiça de Marabá, referentes aos 
autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos:

Dia Processo nº Promotor de Justiça

5/8/2022 0019674-54.2016.8.14.0028 JosiEl goMEs da silva

8/8/2022 0002885-38.2020.8.14.0028 Marcio dE alMEida farias

sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
belém, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0835/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 5º cargo da promotoria de justiça de Marabá;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11275/2022;
r E s o l v E:
dEsigNar a promotora de justiça fraNcisca PaUla Morais da 
GAMA para oficiar nas audiências de atribuição do 5º cargo da promotoria 
de justiça de Marabá, nos dias 4, 5, 8 e 9/8/2022, sem prejuízo das demais 
atribuições.
sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
belém, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0836/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de ca-
panema;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11232/2022;

r E s o l v E:
dEsigNar a promotora de justiça fraNcisca sUÊNia fErNaNdEs dE 
SÁ para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 3/8/2022, 
referente aos autos do processo nº 0011361-81.2018.8.14.0013, de atri-
buição do 2º cargo da promotoria de justiça de capanema, podendo adotar 
medidas pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais 
atribuições.
sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
belém, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0837/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 5º cargo da promotoria de justiça de Marabá;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11592/2022;
r E s o l v E:
dEsigNar a promotora de justiça PatrÍcia carvalHo MEdrado ass-
MAN para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 26/8/2022, 
referente aos autos do processo nº 0011919-08.2018.8.14.0028, de atri-
buição do 5º cargo da promotoria de justiça de Marabá, podendo adotar 
medidas pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais 
atribuições.
sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
belém, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0838/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito da Promotoria de Justiça de Pacajá;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 8268/2022;
r E s o l v E:
dEsigNar o promotor de justiça gErsoN albErto dE fraNÇa para, em atu-
ação conjunta, oficiar nos autos do processo nº 0800511-19.2022.8.14.0069, 
de atribuição do cargo da promotoria de justiça de Pacajá, no período de 26/5 
a 24/7/2022, sem prejuízo de suas atribuições originárias.
sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
belém, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0840/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Moju;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11769/2022;
r E s o l v E:
DESIGNAR o promotor de justiça ALAN JOHNNES LIRA FEITOSA para ofi-
ciar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 11/8/2022, referente 
aos autos do processo nº 0002687-60.2018.8.14.0031, de atribuição do 
1º cargo da promotoria de justiça de Moju, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
belém, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0841/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de itaituba;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11768/2022;
r E s o l v E:
dEsigNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem preju-
ízo das demais atribuições, oficiarem nas sessões do tribunal do júri, de 
atribuição do 2º cargo da promotoria de justiça de itaituba, referentes aos 
autos de processos indicados, pautadas para o dia 24/8/2022, podendo 
adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recursos:
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Processo nº Promotor de Justiça

0803899-02.2021.8.14.0024 EricK ricardo dE soUZa fErNaNdEs

0003169-92.2019.8.14.0024 Ítalo costa dias

sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
belém, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0842/2022-MP/SUB-JI
o sUbProcUrador-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018-MP/PgJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Ponta 
de Pedras;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12049/2022;
r E s o l v E:
dEsigNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem nas sessões do tribunal do júri, de atri-
buição do cargo da promotoria de justiça de Ponta de Pedras, referentes 
aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas perti-
nentes, inclusive interpor recursos:

Dia Processo nº Promotor de Justiça

23/8/2022 0000316-47.2008.8.14.0042 rEgiNaldo cÉsar liMa álvarEs

13/9/2022 0000782-89-2015.8.14.0042 saMir tadEU MoraEs daHás 
JorgEs

8/11/2022 0002521-63.2016.8.14.0042

daNiEl MENEZEs barros

29/11/2022 0000032-58.2013.8.14.0042

sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
belém, 18 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 842968
PORTARIA Nº 4641/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-gEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o pleito da Promotora de Justiça ana Maria Magalhães de 
carvalho, coordenadora do gaEco, conforme ofício 491/2022-MP/gaEco
coNsidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibili-
dade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal brasileira c/c o 
disposto no artigo 18, inciso iX, alíneas “e” e “f” da lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará)
coNsidEraNdo o inquérito Policial tombado sob o n.º 00549/2019.100011-9
r E s o l v E:
aUtoriZar a Promotora de Justiça aNa Maria MagalHÃEs dE carva-
lHo, coordenadora do gaEco, para prestar auxílio necessário e atuar em 
conjunto ou isoladamente, com o Promotor de Justiça daniel braga bona, 
em exercício na 2.ª PJ de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação, 
Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse social de 
Ananindeua/Pa, ou quem suas vezes fizer, no supramencionado Inquérito 
Policial, nos termos do Oficio n.º 491/2022-MP/GAECO.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-gEral dE JUstiÇa.
 belém, 22 de agosto de 2022.
cEsar bEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-gEral dE JUstiÇa

Protocolo: 843052

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
XIII CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMA-
ÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA 
DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA E DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE 
PRIMEIRA ENTRÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EDITAL Nº 1 – MPPA PROMOTOR, DE 22 DE AGOSTO DE 2022
o Ministério Público do Estado do Pará, tendo em vista o disposto na lei fe-
deral nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, na lei complementar Estadual 
nº 057, de 6 de julho de 2006, e na resolução nº 004/2014-cPJ, de 26 de 
maio de 2014 (regulamento do concurso), torna pública a realização do 

Xiii concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadas-
tro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de 
Promotor de Justiça substituto de Primeira Entrância do Ministério Público 
do Estado do Pará, mediante as condições estabelecidas neste edital.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 o concurso público será regido por este edital e pelo regulamento do con-
curso e executado pelo centro brasileiro de Pesquisa em avaliação e seleção e 
de Promoção de Eventos (cebraspe), com a participação de representante da 
ordem dos advogados do brasil (oab), seção do Pará, e de representante do 
tribunal de Justiça do Estado do Pará (tJPa), em todas as etapas.
1.2 a seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as se-
guintes etapas, todas de responsabilidade do cebraspe:
a) primeira etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
b) segunda etapa: provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;
c) terceira etapa: inscrição definitiva (sindicância de vida pregressa e in-
vestigação social), de caráter eliminatório;
d) quarta etapa: prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;
e) quinta etapa: prova de tribuna, de caráter classificatório;
f) sexta etapa: avaliação de títulos, de caráter classificatório.
1.3 as etapas presenciais, para todos os candidatos, bem como a avaliação 
biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reserva-
das às pessoas com deficiência e o procedimento de verificação da condi-
ção declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, 
indígenas e quilombolas, serão realizadas em belém/Pa.
1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na lo-
calidade de realização das provas, estas poderão ser realizadas em outras 
localidades.
1.4 da iMPUgNaÇÃo ao Edital
1.4.1 Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edi-
tal ou suas eventuais alterações, por meio do endereço eletrônico http://
www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, em link específico, 
no período estabelecido no cronograma constante do anexo i deste edital.
1.4.1.1 a impugnação é o ato ou efeito de impugnar, ou seja, de contestar, 
de contrariar ou de opor-se, fundamentadamente, ao disposto neste edital.
1.4.2 Para requerer a impugnação, o impugnante deverá efetuar cadastro 
no endereço eletrônico do cebraspe, caso não seja cadastrado.
1.4.3 o impugnante deverá, necessariamente, indicar o item/subitem que 
será objeto de sua impugnação.
1.4.4 os pedidos de impugnação serão protocolados pelo cebraspe e jul-
gados pelo cebraspe e pelo MPPa.
1.4.5 Não caberá recurso administrativo contra decisão acerca da impug-
nação.
1.4.6 as respostas às impugnações serão disponibilizadas em um único 
arquivo no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
mp_pa_22_promotor, na data provável estabelecida no cronograma cons-
tante do anexo i deste edital.
2 DOS CARGOS DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA 
E DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA
rEQUisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
bacharelado em direito, fornecido por instituição de ensino superior reco-
nhecida pelo Ministério da Educação (MEc), e comprovação de exercício 
por três anos, no mínimo, de atividade jurídica, conforme descrito no subi-
tem 3.4 deste edital, desempenhada exclusivamente após a conclusão do 
curso de bacharelado em Direito, na forma definida no art. 42 da Resolução 
nº 004/2014-cPJ/MPPa.
dEscriÇÃo sUMária das atividadEs: são atribuições do cargo de Pro-
motor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça substitu-
to de Primeira Entrância, além das funções estabelecidas na constituição 
federal, na lei orgânica Nacional do Ministério Público, na constituição 
Estadual e em outras leis, as previstas na lei complementar Estadual 
nº 057/2006, e suas alterações, bem como outras que vierem a ser insti-
tuídas através de normas supervenientes à publicação do presente edital.
sUbsÍdio: r$ 30.404,42 (trinta mil, quatrocentos e quatro reais e qua-
renta e dois centavos).
3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
3.1 ser aprovado no concurso público.
3.2 ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalida-
de portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de igualdade entre brasilei-
ros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos 
termos do § 1º do art. 12 da constituição federal.
3.3 ter concluído curso de bacharelado em direito reconhecida pelo MEc.
3.4 ter exercido atividade jurídica por, no mínimo, três anos até a data 
da inscrição definitiva, desempenhada exclusivamente após a conclu-
são do curso de bacharelado em Direito, na forma definida na Resolução 
nº 004/2014-cPJ/MPPa.
3.5 Estar em gozo dos direitos políticos.
3.6 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo 
masculino.
3.7 Estar quite com as obrigações eleitorais.
3.8 ter boa conduta social e idoneidade moral, atestadas por, pelo menos, 
dois membros vitalícios do Ministério Público ou do Poder Judiciário, sem 
prejuízo das informações circunstanciadas colhidas pela comissão de con-
curso sobre a conduta pessoal, social, familiar e profissional do candidato. 
3.9 Não registrar antecedentes criminais, comprovando tal requisito por 
certidão negativa ou folha corrida expedida pelo Poder Judiciário dos Esta-
dos, da Justiça federal, da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral do local ou 
dos locais em que o candidato tiver residido nos últimos cinco anos.
3.10 ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
comprovada por laudo médico de órgão oficial, realizado por requisição do 
Ministério Público.
3.11 o candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ci-
ência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos com-
probatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da inscrição 
definitiva e da posse, sob pena de eliminação do certame. 
3.12 cumprir as determinações deste edital.
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4 DAS VAGAS

Cargos
Vagas para 
ampla con-
corrência

Vagas 
reserva-
das para 

candidatos 
com defici-

ência

Vagas 
reserva-
das para 

candidatos 
negros

Vagas 
reserva-
das para 

candidatos 
indígenas

Vagas 
reserva-
das para 

candidatos 
quilom-
bolas

Total

Promotor de Justiça 
de Primeira Entrância 
e Promotor de Justiça 
substituto de Primeira 

Entrância

41 + cr 7 + cr 13 + cr 2 + cr 2 + cr 65 + 
cr

cr = cadastro de reserva.
4.1 DA LOTAÇÃO
4.1.1 ao candidato aprovado será assegurado o direito de opção para lo-
tação em qualquer dos cargos ofertados, Promotor de Justiça de Primeira 
Entrância e Promotor de Justiça substituto de Primeira Entrância, de acor-
do com a ordem de classificação no concurso, em sessão pública e única, 
convocada, mediante edital, pelo Procurador-geral de Justiça. 
4.1.2 a opção de que trata o subitem 4.1.1 deste edital é irretratável e, se 
não exercida na ocasião e na forma estabelecidas, importa em perda do 
direito de opção, devendo, neste caso, a lotação ser feita ex officio pelo 
Procurador-geral de Justiça, respeitados os direitos dos demais optantes.
5 DAS RESERVAS DE VAGAS
5.1 das vagas dEstiNadas aos caNdidatos coM dEficiÊNcia 
5.1.1 das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas du-
rante o prazo de validade do concurso, 10% serão providas na forma da 
resolução cNMP nº 240/2021, bem como da lei federal nº 7.853, de 24 
de outubro de 1989, e suas alterações, do art. 4º do decreto federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, e da lei federal nº 
13.146, de 6 de julho de 2015.
5.1.1.1 caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1.1 deste 
edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primei-
ro número inteiro subsequente, nos termos do art. 15-a, § 3º, da resolu-
ção cNMP nº 240/2021.
5.1.1.2 o percentual mínimo de reserva será observado na hipótese de apro-
veitamento de vagas remanescentes e na formação de cadastro de reserva.
5.1.1.3 As vagas reservadas às pessoas com deficiência poderão ser ocu-
padas por candidatos sem deficiência na hipótese de não haver inscrição 
ou aprovação de candidatos com deficiência no concurso. 
5.1.1.4 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se en-
quadrarem no art. 2º da lei federal nº 13.146/2015, nas categorias discri-
minadas no art. 4º do decreto federal nº 3.298/1999, com as alterações 
introduzidas pelo decreto federal nº 5.296/2004, no § 1º do art. 1º da lei 
federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, e na lei nº 13.977/2020 
(transtorno do Espectro autista); e na lei federal nº 14.126, de 22 de 
março de 2021, observados os dispositivos da convenção sobre os direitos 
da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo De-
creto federal nº 6.949/2009. 
5.1.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: 
a) no ato da inscrição preliminar, informar que deseja concorrer às vagas 
reservadas às pessoas com deficiência;
b) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, cuja data de emissão 
seja, no máximo, nos 30 dias anteriores à data de publicação deste edital, 
que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. Deve, 
ainda, conter a assinatura do médico, seu nome completo e o número de 
sua inscrição no conselho regional de Medicina (crM), na forma do subi-
tem 5.1.2.1 deste edital e de acordo com o modelo constante do anexo ii 
deste edital.
5.1.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, no período de inscrição 
preliminar estabelecido no cronograma constante do anexo i deste edital, 
via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.
cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, imagem legível do laudo 
médico a que se refere o subitem 5.1.2 deste edital. após esse período, a 
solicitação será indeferida, salvo nos casos fortuitos e de força maior.
5.1.2.2 o envio da imagem do laudo médico é de responsabilidade exclu-
siva do candidato. o cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de 
problema que impeça a chegada desse documento a seu destino, seja de 
ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunica-
ção, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio.
5.1.2.2.1 somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões 
“.png”, “.jpeg” e “.jpg”. o tamanho de cada imagem submetida deverá ser 
de, no máximo, 1 Mb.
5.1.2.3 o candidato deverá manter aos seus cuidados o original ou a cópia 
autenticada em cartório do documento constante do subitem 5.1.2 deste 
edital. caso seja solicitado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar o 
referido documento por meio de carta registrada, para a confirmação da 
veracidade das informações.
5.1.2.4 a imagem do laudo médico terá validade somente para este con-
curso público e não será devolvida, assim como não serão fornecidas có-
pias desse documento.
5.1.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 
6.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição preliminar, 
para o dia de realização das provas e das demais fases, devendo indicar as 
condições de que necessita para a realização dessas.
5.1.3.1 o candidato que se enquadrar na hipótese prevista no subitem 
5.1.3 deste edital poderá solicitar atendimento especial unicamente para 
a condição estabelecida no seu laudo médico enviado conforme dispõe o 

subitem 5.1.2 deste edital.
5.1.3.1.1 ressalvadas as disposições previstas neste edital, os candidatos 
com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com 
os demais candidatos, no que tange ao conteúdo de provas, à avaliação e 
aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, à 
nota mínima exigida para os demais candidatos e todas as demais normas 
de regência do concurso. 
5.1.4 o nome do candidato que, no ato da inscrição preliminar, se decla-
rar com deficiência e, na avaliação biopsicossocial, for considerado pessoa 
com deficiência, e não for eliminado do concurso, será publicado em lista 
à parte e figurará também na lista de classificação geral, conforme art. 16 
da resolução cNMP nº 240/2021. 
5.1.5 a nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de 
classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade 
entre a classificação da ampla concorrência e da reserva de vagas para 
as pessoas com deficiência, observado o percentual de reserva fixado no 
subitem 5.1.1 deste edital.
5.1.6 A desclassificação, a desistência ou qualquer outro impedimento de 
candidato ocupante de vaga reservada implicará a sua substituição pelo 
próximo candidato com deficiência classificado, desde que haja candidato 
classificado nessa condição. 
5.1.7 a relação provisória dos candidatos com inscrição preliminar deferida 
para concorrer na condição de pessoa com deficiência será divulgada no 
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_
promotor, na data provável estabelecida no cronograma constante do ane-
xo i deste edital. 
5.1.7.1 o candidato que desejar interpor recurso contra a relação provi-
sória dos candidatos com inscrição preliminar deferida, para concorrer na 
condição de pessoa com deficiência, deverá observar os procedimentos 
disciplinados na respectiva relação provisória. 
5.1.7.2 No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de 
envio de documentação pendente anexa ao recurso ou complementação dessa.
5.1.8 a inobservância do disposto no subitem 5.1.2 deste edital acarreta-
rá a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com 
deficiência.
5.1.8.1 o candidato que não informar que deseja concorrer às vagas re-
servadas às pessoas com deficiência no aplicativo de inscrição automatica-
mente concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência. apenas o en-
vio do laudo não é suficiente para deferimento da solicitação do candidato.
5.1.9 da avaliaÇÃo bioPsicossocial
5.1.9.1 o candidato que tiver a inscrição preliminar deferida para concor-
rer como pessoa com deficiência, após o resultado final na prova objetiva, 
se aprovado nessa prova, será convocado, na data provável estabelecida 
no cronograma constante do anexo i deste edital, para se submeter à 
avaliação biopsicossocial promovida por equipe multiprofissional de res-
ponsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará a 
qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do § 1º 
do art. 2º da lei federal nº 13.146/2015, e suas alterações, dos arts. 3º e 
4º do decreto federal nº 3.298/1999, do § 1º do art. 1º da lei federal nº 
12.764/2012, e da lei nº 14.126/2021.
5.1.9.2 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato 
e considerará:
a) os impedimentos nos sentidos, nas funções e nas estruturas do corpo;
b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
c) a limitação no desempenho de atividades;
d) a restrição de participação.
5.1.9.3 os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com 
uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original 
com foto atualizada e de laudo médico (original ou cópia autenticada em 
cartório), cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores 
à data de realização da avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o 
grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a 
provável causa da deficiência, conforme subitem 5.1.2.1 deste edital e de 
acordo com o modelo constante do anexo ii deste edital, e, se for o caso, 
de exames complementares específicos que comprovem a deficiência.
5.1.9.4 o laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será 
retido pelo cebraspe por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial 
e não será devolvido em hipótese alguma.
5.1.9.5 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apre-
sentar, além de laudo médico, exame audiométrico – audiometria (original 
ou cópia autenticada em cartório) realizado nos últimos 12 meses anterio-
res à avaliação biopsicossocial.
5.1.9.6 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá con-
ter informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem cor-
reção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos.
5.1.9.7 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial:
a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório);
b) apresentar laudo médico em período superior a 12 meses anteriores à 
data de realização da avaliação biopsicossocial;
c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.1.9.3, 
5.1.9.5 e 5.1.9.6 deste edital;
d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial;
e) não comparecer à avaliação biopsicossocial;
f) evadir-se voluntária ou justificadamente do local de realização da avalia-
ção biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos previstos para 
realização dessa avaliação; 
g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida 
no subitem 16.10 deste edital.
5.1.9.7.1 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação 
biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de clas-
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sificação geral, caso não seja excluído por outro motivo.
5.1.9.8 As vagas definidas no subitem 5.1.1 deste edital que não forem 
providas por falta de candidatos com deficiência aprovados serão preen-
chidas pelos demais candidatos de ampla concorrência, observada a ordem 
geral de classificação.
5.1.9.9 o candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provi-
sório na avaliação biopsicossocial deverá observar os procedimentos disci-
plinados no respectivo edital.
5.2 da rEsErva dE vagas aos caNdidatos NEgros, iNdÍgENas E 
QUiloMbolas
5.2.1 Em cumprimento ao disposto na resolução cNMP nº 170, de 13 de 
junho de 2017, e na convenção nº 169 da organização internacional do 
Trabalho (OIT), serão reservadas 20% das vagas aos candidatos negros, 
3% aos candidatos indígenas e 3% aos candidatos quilombolas.
5.2.1.1 se, na apuração do número de vagas reservadas a negros, indí-
genas e quilombolas, resultar número decimal igual ou maior do que 0,5 
(cinco décimos) adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior; se 
menor do que 0,5 (cinco décimos), adotar-se-á o número inteiro imedia-
tamente inferior.
5.2.2 Para concorrer às vagas reservadas aos negros, aos indígenas ou 
aos quilombolas, o candidato deverá, no ato da inscrição preliminar, optar 
por concorrer às vagas reservadas aos negros, indígenas ou quilombolas e 
preencher a autodeclaração de que é preto ou pardo, indígena ou quilom-
bola, observado o quesito de cor ou raça utilizado pela fundação instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
5.2.3 a autodeclaração terá validade somente para este concurso público. 
5.2.4 Para concorrer às vagas reservadas aos candidato indígenas ou 
quilombolas, o candidato deverá, ainda, enviar, por upload, em link es-
pecífico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
mp_pa_22_promotor, durante o período de inscrição, declaração de Per-
tencimento ao Povo indígena ou Quilombola. 
5.2.4.1 a declaração de Pertencimento a Povo indígena deverá trazer in-
formações sobre vínculo de pertencimento, atuação e residência do can-
didato na comunidade, e ser emitida e assinada por três lideranças tradi-
cionais da mesma etnia do candidato ou lideranças políticas reconhecidas 
pelo povo indígena do território de origem do candidato, fornecendo-se os 
números de cPf e rg das respectivas lideranças. 
5.2.4.2 a declaração de Pertencimento à comunidade Quilombola deverá 
conter informações sobre vínculo de pertencimento, atuação e residência 
do candidato na comunidade, e ser emitida e assinada por três membros 
da diretoria da associação que representa legalmente a comunidade, de 
acordo com a lista previamente encaminhada pelo centro de Estudos e 
defesa do Negro do Pará (cEdENPa), fornecendo-se os números de cPf e 
rg das respectivas lideranças. 
5.2.4.3 a declaração de Pertencimento pode ser substituída por declaração 
administrativa emitida pela fUNai, para os indígenas, ou pela fundação 
cultural Palmares, para os quilombolas.
5.2.5 as informações prestadas no momento da inscrição preliminar são de 
inteira responsabilidade do candidato, devendo este responder por qual-
quer falsidade. 
5.2.5.1 Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candi-
dato no ato da inscrição preliminar do certame, sem prejuízo da apuração 
das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de consta-
tação de declaração falsa.
5.2.6 a relação provisória dos candidatos com a inscrição preliminar de-
ferida para concorrer como negros, indígenas e quilombolas será divul-
gada no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_
pa_22_promotor, na data provável estabelecida no cronograma constante 
do anexo i deste edital. 
5.2.6.1 o candidato que desejar desistir de concorrer às vagas reserva-
das aos negros, indígenas e quilombolas deverá alterar a opção de con-
corrência, conforme os procedimentos disciplinados na respectiva relação 
provisória.
5.2.7 do ProcEdiMENto dE vErificaÇÃo da coNdiÇÃo dEclarada 
PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 
5.2.7.1 os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos, 
obrigatoriamente antes da homologação do resultado final no concurso, 
ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às 
vagas reservadas aos candidatos negros. 
5.2.7.2 Para o procedimento de verificação, o candidato que tiver se auto-
declarado negro deverá se apresentar à comissão avaliadora em dia, hora 
e local que forem designados pelo cebraspe.
5.2.7.2.1 a comissão avaliadora será formada por três integrantes e deve-
rá ter seus integrantes distribuídos por gênero e cor.
5.2.7.3 Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder 
às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora.
5.2.7.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins 
de registro de avaliação e será de uso exclusivo da comissão avaliadora.
5.2.7.5 a avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do can-
didato. 
5.2.7.5.1 será considerado negro o candidato que assim for reconhecido 
como tal pela maioria dos membros da comissão avaliadora.
5.2.7.6 o candidato não será considerado negro quando:
a) não for considerado negro pela maioria dos integrantes da comissão de 
verificação, conforme previsto no § 4º do art. 5º da Resolução CNMP nº 
170/2017;
b) se recusar a ser filmado;
c) não assinar a declaração;
d) não comparecer à entrevista; ou 
e) não se submeter ao procedimento de verificação.
5.2.7.6.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será 
eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação 

da sua nomeação, após procedimento administrativo em que lhe sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras san-
ções cabíveis.
5.2.7.6.2 o candidato que não for considerado negro no procedimento de 
verificação, caso tenha nota para tanto, passará a figurar somente na lis-
tagem de ampla concorrência. 
5.2.7.7 o enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa ne-
gra não configura ato discriminatório de qualquer natureza.
5.2.7.8 a avaliação da comissão avaliadora quanto ao enquadramento, ou 
não, do candidato na condição de pessoa negra, terá validade apenas para 
este concurso.
5.2.7.9 a comissão avaliadora poderá ter acesso a informações, fornecidas 
ou não pelo próprio candidato, que auxiliem a análise acerca da condição 
do candidato como pessoa negra. 
5.2.8 do ProcEdiMENto dE vErificaÇÃo da coNdiÇÃo dEclarada 
PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS INDÍGE-
Nas E QUiloMbolas
5.2.8.1 os candidatos que tiveram a inscrição preliminar deferida para con-
correr às vagas reservadas aos indígenas e quilombolas, se não eliminados 
no concurso, serão submetidos, obrigatoriamente antes da homologação 
do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição 
declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas e 
quilombolas
5.2.8.2 Para o procedimento de verificação, o candidato que tiver se auto-
declarado indígena ou quilombola deverá se apresentar à comissão avalia-
dora em dia, hora e local que forem designados pelo cebraspe.
5.2.8.3 Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder 
às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora.
5.2.8.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins 
de registro de avaliação e será de uso exclusivo da comissão avaliadora.
5.2.8.5 a avaliação da comissão esclarecerá sobre os critérios de avaliação 
acerca de sua condição de pessoa indígena ou quilombola, e as consequ-
ências legais da declaração falsa, para que o candidato confirme tal opção, 
mediante a assinatura de declaração nesse sentido. 
5.2.8.5.1 será considerado indígena ou quilombola o candidato que assim 
for reconhecido como tal pela maioria dos membros da comissão avalia-
dora.
5.2.8.6 o candidato não será considerado indígena ou quilombola quando:
a) não tiver apresentado, durante o período de inscrição, a respectiva de-
claração de pertencimento;
b) não for considerado indígena ou quilombola pela maioria dos integrantes 
da comissão de avaliação;
c) se recusar a ser filmado;
d) não assinar a declaração;
e) não comparecer à entrevista; ou
f) não se submeter ao procedimento de verificação.
5.2.8.6.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será 
eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação 
da sua nomeação, após procedimento administrativo em que lhe sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras san-
ções cabíveis.
5.2.8.6.2 o candidato que não for considerado indígena ou quilombola no 
procedimento de verificação, caso tenha nota para tanto, passará a figurar 
somente na listagem de ampla concorrência. 
5.2.8.7 o enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa 
indígena ou quilombola não configura ato discriminatório de qualquer na-
tureza.
5.2.8.8 a avaliação da comissão avaliadora quanto ao enquadramento, ou 
não, do candidato na condição declarada terá validade apenas para este 
concurso.
5.2.8.9 a comissão avaliadora poderá ter acesso a informações, fornecidas 
ou não pelo próprio candidato, que auxiliem a análise acerca da condição 
do candidato como pessoa indígena ou quilombola.
5.2.9 das disPosiÇÕEs gErais sobrE as rEsErvas dE vagas aos 
caNdidatos NEgros, iNdÍgENas E QUiloMbolas
5.2.9.1 os candidatos negros, indígenas e quilombolas concorrerão conco-
mitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas à ampla 
concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
5.2.9.2 além das vagas de que trata o subitem 5.2.1 deste edital, os candi-
datos negros, indígenas e quilombolas poderão optar por concorrer às va-
gas reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, 
de acordo com a sua classificação no concurso.
5.2.9.3 os candidatos negros, indígenas e quilombolas aprovados dentro 
do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão com-
putados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos 
negros, indígenas e quilombolas. 
5.2.9.3.1 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, 
para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candi-
datos negros, indígenas e quilombolas, os candidatos autodeclarados ne-
gros, indígenas e quilombolas classificados ou aprovados dentro do núme-
ro de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos 
constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da 
ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas 
reservadas aos candidatos negros, indígenas e quilombolas, em todas as 
fases do concurso.
5.2.9.4 os candidatos negros, indígenas e quilombolas aprovados para as 
vagas a eles destinadas e às reservadas às pessoas com deficiência, con-
vocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão mani-
festar opção por uma delas.
5.2.9.5 Na hipótese de que trata o subitem 5.2.9.4 deste edital, caso os 
candidatos não se manifestem previamente, serão nomeados dentro das 
vagas destinadas aos negros, indígenas e quilombolas.
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5.2.9.6 Na hipótese de o candidato aprovado tanto na condição de negro, 
indígena ou quilombola quanto na de deficiente ser convocado primeira-
mente para o provimento de vaga destinada a reserva, ou optar por esta 
na hipótese do subitem 5.2.9.4 deste edital, fará jus aos mesmos direitos 
e benefícios assegurados ao servidor com deficiência.
5.2.9.7 Em caso de desistência de candidato negro, indígena ou quilombola 
aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato ne-
gro, indígena ou quilombola posteriormente classificado.
5.2.9.8 As vagas definidas no subitem 5.2.1 deste edital que não forem 
providas por falta de candidatos negros, indígenas oi quilombolas apro-
vados serão preenchidas pelos demais candidatos de ampla concorrência, 
observada a ordem geral de classificação.
6 DAS INSCRIÇÕES PRELIMINARES NO CONCURSO PÚBLICO
6.1 taXa: r$ 375,00.
6.2 será admitida a inscrição preliminar somente via internet, no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, 
solicitada no período estabelecido no cronograma constante do anexo i 
deste edital.
6.2.1 o cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição pre-
liminar não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de 
falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, 
por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refe-
re ao processamento do pagamento da taxa de inscrição preliminar, bem 
como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
6.2.1.1 o candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no 
sistema de inscrição.
6.2.2 o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição preli-
minar por meio de documento de arrecadação Estadual (daE).
6.2.3 o candidato deverá imprimir o daE, que será disponibilizado na pági-
na de acompanhamento do concurso, no endereço eletrônico http://www.
cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, após efetuado o registro 
pelo banco.
6.2.3.1 o candidato poderá reimprimir o daE pela página de acompanha-
mento do concurso.
6.2.4 o daE pode ser pago nos seguintes bancos: banco do brasil s/a, 
caixa Econômica federal, banpará, bradesco, basa e itaú.
6.2.5 o pagamento da taxa de inscrição preliminar deverá ser efetuado 
até o dia estabelecido no cronograma constante do anexo i deste edital.
6.2.6 as inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprova-
ção de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de 
inscrição preliminar.
6.3 o comprovante de inscrição preliminar do candidato estará dispo-
nível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
mp_pa_22_promotor, por meio da página de acompanhamento, após a 
aceitação da inscrição preliminar, sendo de responsabilidade exclusiva do 
candidato a obtenção desse documento. o comprovante de inscrição preli-
minar ficará disponível somente até a data de realização da prova objetiva.
6.4 das disPosiÇÕEs gErais sobrE a iNscriÇÃo PrEliMiNar No 
coNcUrso PÚblico
6.4.1 antes de realizar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato 
deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos para o cargo. 
6.4.1.1 O candidato, ao preencher o formulário de inscrição, firmará decla-
ração, sob as penas da lei: 
a) de que é bacharel em direito e de que atenderá, até a data da posse, à 
exigência de três anos de atividade jurídica exercida exclusivamente após 
a obtenção do grau de bacharel em direito;
b) de estar ciente de que a não apresentação do respectivo diploma, de-
vidamente registrado e expedido por instituição de ensino superior reco-
nhecida pelo MEC, no ato da inscrição definitiva, e a não comprovação da 
atividade jurídica até a data da posse acarretarão sua exclusão do concurso 
público; 
c) de que aceita as demais regras pertinentes ao concurso consignadas no 
regulamento do concurso e neste edital. 
6.4.1.2 somente será permitida uma inscrição preliminar por cadastro de 
Pessoa física. Não será permitido ao candidato realizar mais de uma ins-
crição. 
6.4.1.3 durante o período de inscrição preliminar, o candidato poderá rea-
lizar alteração de opção de atendimento especial/sistema de concorrência.
6.4.1.3.1 a alteração dos dados de que trata o subitem 6.4.1.3 deste edital 
será feita mediante uma nova solicitação de inscrição preliminar, que subs-
tituirá a última inscrição realizada.
6.4.1.3.2 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas no siste-
ma de inscrição que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão auto-
maticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma.
6.4.1.4 No momento da inscrição preliminar, o candidato deverá assinalar 
a concordância com os termos que constam neste edital, bem como decla-
rar que aceita que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam trata-
dos e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso 
público, com a aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autorizando 
expressamente a divulgação de seus nomes, números de inscrição e no-
tas, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que 
regem a administração Pública e nos termos da lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018.
6.4.2 É vedada a inscrição preliminar condicional, a extemporânea, bem 
como a solicitada via postal, via requerimento administrativo ou via correio 
eletrônico.
6.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, 
para outros concursos.
6.4.4 Para efetuar a inscrição preliminar, o candidato deverá informar o nú-
mero do seu cadastro de Pessoa física (cPf) e enviar, via upload, fotogra-
fia individual, tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação 

deste edital, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e 
os seus ombros.
6.4.4.1 o candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas 
no sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da fotografia.
6.4.4.1.1 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações 
constantes do subitem 6.4.4 deste edital, impeça ou dificulte a sua identifi-
cação durante a realização das provas, poderá, a critério do cebraspe, ser 
submetido à identificação especial no dia de realização das provas.
6.4.4.1.1.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá 
ser fotografado no dia de realização das provas. 
6.4.4.1.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candi-
dato. o cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que 
impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de ordem técnica dos 
computadores, seja decorrente de falhas de comunicação e outros fatores 
que impossibilitem o envio.
6.4.4.1.3 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divul-
gado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mp_pa_22_promotor, no período estabelecido no cronograma 
constante do anexo i deste edital e observado o horário de brasília/df, se a 
foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no siste-
ma de inscrição e, portanto, foi acatada. caso não tenha sido reconhecida, 
o candidato poderá realizar, no período acima mencionado, novo envio de 
uma foto que atenda às determinações do sistema.
6.4.5 as informações prestadas na solicitação de inscrição preliminar serão 
de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o cebraspe do direito 
de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de 
forma completa, correta e verdadeira.
6.4.6 o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição preliminar não 
será devolvido em hipótese alguma, salvo os casos deliberados pela co-
missão do concurso.
6.4.6.1 a solicitação de eventual devolução do valor referente ao paga-
mento da taxa de inscrição preliminar deverá ser feita ao MPPa, pelo e-mail 
comissaopj@mppa.mp.br.
6.4.7 a relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida será pu-
blicada no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgada no endereço eletrô-
nico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, na data 
provável estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital. 
6.4.7.1 o candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisó-
ria dos candidatos com inscrição deferida deverá observar os procedimen-
tos disciplinados na respectiva relação provisória.
6.4.7.2 o comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição preliminar deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado nos locais de realização da prova objetiva.
6.4.8 dos ProcEdiMENtos Para a solicitaÇÃo dE isENÇÃo dE taXa 
dE iNscriÇÃo PrEliMiNar
6.4.8.1 Haverá isenção do valor da taxa de inscrição preliminar somente 
para os candidatos amparados pela lei Estadual nº 6.988, de 2 de julho 
de 2007, pelo decreto federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pelo 
decreto federal nº 11.016, de 29 de março de 2022.
6.4.8.1.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não 
concessão, a correta indicação, no sistema de inscrição preliminar, da pos-
sibilidade de isenção que pretenda pleitear, bem como o correto envio da 
respectiva documentação.
6.4.8.2 Para solicitar a isenção de taxa de inscrição preliminar, os candida-
tos amparados na forma do subitem 6.4.8.1 deste edital deverão, no perío-
do estabelecido no cronograma do anexo i deste edital, enviar, via upload, 
por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico http://www.
cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, a imagem legível da do-
cumentação de que trata o subitem 6.4.8.3 ou realizar os procedimentos 
disciplinados no subitem 6.4.8.4 deste edital, conforme o caso em que se 
enquadra.
6.4.8.3 1ª PossibilidadE (candidatos amparados pela lei Estadual nº 
6.988/2007):
a) cPf e laudo médico, emitido nos últimos 30 dias contados da data de 
publicação deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de 
sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Clas-
sificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da 
deficiência. Deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o 
número de sua inscrição no conselho regional de Medicina (crM); e
b) carteirinha ou declaração de cadastramento da instituição de deficientes 
a qual pertence, nos termos do parágrafo único do art. 1º da lei Estadual 
nº 6.988/2007.
6.4.8.4 2ª PossibilidadE (cadÚnico, conforme o decreto federal nº 
6.593/2008 e o decreto federal nº 11.016/2022):
a) preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de inscrição 
com a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo 
cadÚnico;
b) preenchimento de declaração, disponível no aplicativo de inscrição, de 
que é membro de família de baixa renda (declaração de hipossuficiência), 
nos termos do decreto federal nº 11.016/2022.
6.4.8.5 o envio da documentação constante do subitem 6.4.8.3 deste edi-
tal ou a realização dos procedimentos disciplinados no subitem 6.4.8.4 
deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. o cebraspe não 
se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada de 
documentação a seu destino ou a realização dos procedimentos, seja de 
ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunica-
ção, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses do-
cumentos, que valerão somente para este processo, não serão devolvidos 
nem deles serão fornecidas cópias.
6.4.8.5.1 o candidato que não enviar a imagem legível da documentação 
constante do subitem 6.4.8.3 deste edital ou que enviar a imagem legível 
da documentação incompleta, ou que não realizar os procedimentos disci-
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plinados no subitem 6.4.8.4 deste edital não terá o seu pedido de isenção 
deferido.
6.4.8.5.2 somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões 
“.png”, “.jpeg” e “.jpg”. o tamanho de cada imagem legível submetida 
deverá ser de, no máximo, 1 Mb.
6.4.8.6 a solicitação realizada após o período constante do subitem 6.4.8.2 
deste edital será indeferida, salvo nos casos fortuitos ou de força maior, a 
critério da comissão do concurso.
6.4.8.7 o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação 
constante do subitem 6.4.8.3 deste edital.
6.4.8.7.1 caso seja solicitado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a 
referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da 
veracidade das informações.
6.4.8.7.2 durante o período de que trata o subitem 6.4.8.2 deste edital, o 
candidato poderá desistir de solicitar a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição preliminar e optar pela impressão do daE, por meio da página 
de acompanhamento, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mp_pa_22_promotor.
6.4.8.8 O Cebraspe consultará o órgão gestor do CadÚnico para confirmar 
a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 
6.4.8.9 a veracidade das informações prestadas no requerimento de isen-
ção será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, 
a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas 
ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acar-
reta sua eliminação do concurso. aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do art. 10 do decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
6.4.8.10 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição 
preliminar ao candidato que:
a) omitir informações e(ou) torná-las inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 
6.4.8.2 deste edital.
6.4.8.11 Não será aceito pedido de isenção de taxa de inscrição prelimi-
nar via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, ou, 
ainda, fora do prazo.
6.4.8.12 cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo cebraspe.
6.4.8.13 a relação provisória dos candidatos que tiveram a solicitação de 
isenção da taxa de inscrição preliminar deferida será divulgada data pro-
vável estabelecida no cronograma do anexo i deste edital, no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor. 
6.4.8.13.1 o candidato com a solicitação de isenção do pagamento da taxa 
de inscrição indeferida poderá, no período estabelecido no cronograma do 
anexo i deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mp_pa_22_promotor, interpor recurso contra o indeferimento 
por meio do sistema Eletrônico de interposição de recurso. após esse 
período, não serão aceitos pedidos de revisão.
6.4.8.13.2 o cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de 
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestio-
namento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilida-
de do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso. 
6.4.8.13.3 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
6.4.8.13.4 recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente 
indeferido.
6.4.8.13.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administra-
tivo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com este edital.
6.4.8.13.6 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade 
de envio de documentação pendente ou complementação desta. 
6.4.8.13.7 A relação final dos candidatos que tiveram a solicitação de isen-
ção da taxa de inscrição preliminar deferida será divulgada na data pro-
vável estabelecida no cronograma do anexo i deste edital, no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor. 
6.4.8.14 o candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar 
o pagamento da taxa de inscrição preliminar até a data final estabelecida 
no cronograma do anexo i deste edital, sob pena de ser automaticamente 
excluído do concurso público.
6.4.9 dos ProcEdiMENtos Para a solicitaÇÃo dE atENdiMENto EsPEcial 
6.4.9.1 o candidato que necessitar de atendimento especial e(ou) adapta-
ção das provas objetivas e discursivas deverá, conforme o prazo descrito 
no subitem 6.4.9.9 deste edital: 
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspon-
dente(s) aos recursos especiais necessários; e
b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, cuja data de emis-
são seja, no máximo, nos 30 dias anteriores à data de publicação deste 
edital. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, 
doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspon-
dente da CID-10, que justifique o atendimento especial solicitado, bem 
como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua 
inscrição no crM; 
6.4.9.1.1 caso os recursos especiais de que o candidato necessite para 
a realização das provas não estejam entre aqueles elencados no sistema 
eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo oUtros 
dessa lista de opções e, em seguida, proceder de acordo com o subitem 
6.4.9.7 deste edital.
6.4.9.1.2 os recursos especiais solicitados pelo candidato para a realização 
das provas deverão ser justificados pelo parecer por ele apresentado, ou seja:
a) recursos especiais solicitados que não sejam respaldados pelo parecer 
serão indeferidos;
b) eventuais recursos que sejam citados no parecer do candidato, mas 
que não sejam por ele solicitados no sistema eletrônico de inscrição não 
serão considerados na análise da solicitação de atendimento especial do 
candidato. 

6.4.9.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional 
para a realização das provas objetivas e discursivas deverá, conforme o 
prazo descrito no subitem 6.4.9.9 deste edital: 
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à 
solicitação de tempo adicional para realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico, cuja data de 
emissão seja, no máximo, nos 30 dias anteriores à data de publicação 
deste edital. o laudo deve conter a assinatura do médico com o carimbo 
e o número de sua inscrição no crM, que ateste a espécie e o grau ou 
o nível da deficiência, com expressa referência ao CID-10, bem como a 
provável causa da deficiência, e parecer que justifique a necessidade de 
tempo adicional.
6.4.9.2.1 o laudo médico deve conter a assinatura e o carimbo do médico 
com o número de sua inscrição no crM, bem como as assinaturas e os 
carimbos dos demais profissionais especializados com o número de suas 
inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores da profissão, conforme 
a sua especialidade.
6.4.9.2.1.1 o candidato com atendimento especial de tempo adicional de-
ferido para a realização de suas provas, que não seja considerado deficien-
te na avaliação biopsicossocial, será eliminado do concurso, por descumprir 
o subitem 16.2 deste edital. 
6.4.9.3 O candidato com deficiência visual que necessitar de adaptação das 
provas, conforme lei Estadual nº 8.774, de 3 de outubro de 2018, deverá, 
conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.9 deste edital: 
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à 
solicitação de adaptação das provas;
b) enviar, via upload, a imagem de laudo médico, cuja data de emissão 
seja, no máximo, nos últimos 12 meses anteriores à data de publicação 
deste edital. o laudo deve conter a assinatura do médico com carimbo e 
número de sua inscrição no crM, que ateste a espécie e o grau ou o nível 
da deficiência, com expressa referência ao CID-10, bem como a provável 
causa da deficiência, e parecer emitido por especialista da área de deficiên-
cia do candidato que justifique a necessidade de tempo adicional.
6.4.9.3.1 independentemente de requerimento, será assegurado aos can-
didatos com deficiência visual tempo adicional de uma hora para a reali-
zação das provas.
6.4.9.3.2 É assegurado aos candidatos com deficiência visual, indepen-
dentemente de requerimento, o direito de realizarem as provas em salas 
reservadas e em separado dos demais candidatos.
6.4.9.3.3 O candidato com deficiência visual, em razão da necessária igual-
dade de condições com os demais candidatos, fará jus às condições espe-
ciais durante a realização das provas, optando por realizá-las por um dos 
seguintes meios:
i – sistema braile;
ii – auxílio de ledor;
iii – computador; e
iv – sistema convencional de escrita com caracteres ampliados.
6.4.9.3.3.1 as condições especiais previstas neste artigo não impedem que 
candidato com deficiência visual solicite outros meios que melhor atendam 
às suas necessidades, considerando-se a viabilidade e razoabilidade da 
solicitação.
6.4.9.3.3.2 O candidato com deficiência visual poderá escolher mais de 
uma opção de condição especial, devendo comprovar esta necessidade 
para realização da prova.
6.4.9.3.3.3 o candidato que deixar de efetuar a solicitação de atendimento 
especial realizará a prova com auxílio de ledor.
6.4.9.3.3.4 Na hipótese de o candidato com deficiência visual optar por 
realizar as provas por meio de computador, deverá especificar, no sistema 
de inscrição o software a ser utilizado nessa ocasião.
6.4.9.4 a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a rea-
lização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.9 
deste edital: 
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à 
necessidade de amamentar durante a realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem legível da certidão de nascimento da crian-
ça (caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no 
subitem 6.4.9.9 deste edital, a cópia da certidão de nascimento poderá ser 
substituída por documento emitido pelo médico obstetra, com o respectivo 
crM, que ateste a data provável do nascimento). 
6.4.9.4.1 a candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um 
acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável 
pela guarda da criança. a candidata que não levar acompanhante adulto 
não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas. 
6.4.9.4.1.1 o cebraspe não disponibilizará acompanhante para a guarda 
de criança. 
6.4.9.4.1.2 a candidata terá o direito de proceder a amamentação a cada 
intervalo de duas horas, por até 30 minutos. 
6.4.9.4.1.2.1 o tempo despendido pela amamentação será compensado 
durante a realização da prova em igual período.
6.4.9.5 o candidato transexual ou travesti que desejar ser tratado pelo nome 
social, nos termos do decreto federal nº 8.727, de 28 de abril de 2016, du-
rante a realização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 
6.4.9.9 deste edital, assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção 
correspondente à utilização de nome social durante realização das provas, 
informando o nome e o sobrenome pelos quais deseja ser tratado.
6.4.9.5.1 as publicações referentes aos candidatos transexual ou travesti se-
rão realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes no registro civil. 
6.4.9.6 o candidato que for amparado pela lei federal nº 10.826/2003, e 
suas alterações, e necessitar realizar as provas armado deverá, conforme 
o prazo descrito no subitem 6.4.9.9 deste edital: 
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à 
necessidade de portar arma durante realização das provas;
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b) enviar, via upload, a imagem legível do Certificado de Registro de Arma 
de Fogo e da Autorização de Porte, conforme definidos na referida lei.
6.4.9.6.1 o candidato amparado pela lei federal nº 10.826/2003, e suas 
alterações, que não solicitar o atendimento especial conforme descrito no 
subitem 6.4.9.6 deste edital não poderá portar armas no ambiente de pro-
vas, e, caso descumpra o estabelecido neste edital, estará automaticamen-
te eliminado e não terá classificação alguma no concurso.
6.4.9.6.2 os candidatos que não forem amparados pela lei federal 
nº 10.826/2003, e suas alterações, não poderão portar armas no ambien-
te de provas. 
6.4.9.7 o candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, 
necessitar utilizar, durante a realização das provas, objetos, dispositivos 
ou próteses cujo uso não esteja expressamente previsto/permitido nes-
te edital nem relacionado nas opções de recursos especiais necessários 
elencadas no sistema eletrônico de inscrição, deverá, conforme o prazo 
descrito no subitem 6.4.9.9 deste edital: 
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente ao 
campo oUtros e, em seguida, descrever, no espaço destinado para esse 
fim, no sistema eletrônico de inscrição, os recursos especiais necessários 
para a realização da prova;
b) enviar, via upload, a imagem legível do respectivo laudo médico que 
justifique o atendimento solicitado. 
6.4.9.8 o candidato que necessitar de atendimento diferenciado por motivos 
religiosos deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.9 deste edital: 
a) assinalar a opção correspondente na solicitação de inscrição; 
b) enviar, via upload, a imagem legível da declaração da congregação reli-
giosa a que pertence, em que conste seu nome, atestando a sua condição 
de membro da igreja, com a devida assinatura do líder religioso. 
6.4.9.9 a documentação citada nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.8 deste edital 
deverá ser enviada de forma legível no período de inscrição estabelecido no 
cronograma constante do anexo i deste edital, via upload, por meio de link 
específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/mp_pa_22_
promotor. após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos 
de força maior, ou a critério do cebraspe.
6.4.9.9.1 o fornecimento da documentação é de responsabilidade exclu-
siva do candidato. 
6.4.9.9.2 o cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema 
que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem 
técnica dos computadores, seja decorrente de indisponibilização/falhas de 
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem o envio. Esses 
documentos, que valerão somente para este processo, não serão devolvi-
dos nem deles serão fornecidas cópias.
6.4.9.9.3 o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação 
a que se refere os subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.8 deste edital. caso seja soli-
citado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação 
por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das infor-
mações.
6.4.9.10 o candidato que não solicitar atendimento especial no sistema 
eletrônico de inscrição e não especificar quais os recursos serão necessá-
rios para tal atendimento não terá atendimento especial, ainda que faça o 
envio, via upload, da documentação prevista nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.8 
deste edital. Apenas o envio do laudo médico/documentação não é sufi-
ciente para a obtenção do atendimento especial. 
6.4.9.11 No caso de solicitação de atendimento especial que envolva a uti-
lização de recursos tecnológicos, se ocorrer eventual falha desses recursos 
no dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado atendimento 
alternativo, observadas as condições de viabilidade. 
6.4.9.12 a solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será 
atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
6.4.9.13 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento 
especial foi deferida a partir da data provável estabelecida no cronograma 
constante do anexo i deste edital, no endereço eletrônico http://www.
cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor. 
6.4.9.13.1 o candidato com a solicitação de atendimento especial indefe-
rida poderá, no período estabelecido no cronograma constante do anexo 
i deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/con-
cursos/mp_pa_22_promotor, interpor recurso contra o indeferimento por 
meio do sistema Eletrônico de interposição de recurso. após esse período, 
não serão aceitos pedidos de revisão. 
6.4.9.13.2 o cebraspe não se responsabiliza pelo prejuízos advindos de 
problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunica-
ção, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, 
de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de 
recurso. 
6.4.9.13.3 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu 
pleito. recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente inde-
ferido.
6.4.9.13.4 recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente 
indeferido.
6.4.9.13.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento adminis-
trativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo este edital.
6.4.9.13.6 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade 
de envio de documentação pendente ou complementação desta. 
6.4.9.13.7 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento 
especial foi deferida, após análise dos recursos, a partir da data provável 
estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital, no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor.

7 DAS FASES DO CONCURSO
7.1 as fases do concurso estão descritas no quadro a seguir.

PROVA/TIPO ÁREAS DE CONHECIMENTO NÚMERO DE 
QUESTÕES CARÁTER

(P1) objetiva

direito constitucional, direito administrativo, 
direito civil, direito Processual civil, direito 

Penal, direito Processual Penal, direito Eleitoral, 
legislação referente ao Ministério Público, direito 
Empresarial, direito tributário, direito agrário, 

tutela dos interesses difusos, coletivos e indivi-
duais Homogêneos, direitos Humanos e Promoção 
da Igualdade Étnico-racial e legislação específica 

correspondente

100

Eliminatório 
e

classifica-
tório

(P2) discursiva i direito Penal e direito Processual Penal
1 peça proces-

sual e
6 questões

(P3) discursiva ii direito civil, direito Processual civil, direito Elei-
toral, direito tributário, direito Empresarial

1 peça proces-
sual e 

6 questões

(P4) discursiva iii

direito constitucional, direito administrativo, 
legislação referente ao Ministério Público tutela 
dos interesses difusos, coletivos e individuais 

Homogêneos, direito agrário, direitos Humanos, 
Promoção da igualdade Étnico-racial e legislação 

específica correspondente

1 peça proces-
sual e

6 questões

Inscrição definitiva 
e sindicância de vida 
pregressa e investi-

gação social

– – Eliminatório

(P5) Prova oral

direito constitucional, direito administrativo, 
direito civil, direito Processual civil, direito 

Penal, direito Processual Penal, direito Eleitoral, 
legislação referente ao Ministério Público, direito 
Empresarial, direito tributário, direito agrário, 

tutela dos interesses difusos, coletivos e indivi-
duais Homogêneos, direitos Humanos e Promoção 
da Igualdade Étnico-racial e legislação específica 

correspondente

–
Eliminatório
e classifica-

tório

(P6) Prova de 
tribuna direito Penal e direito Processual Penal – Classifica-

tório
(P7) avaliação de 

títulos – – Classifica-
tório

8 DA PROVA OBJETIVA
8.1 a prova objetiva terá a duração de 5 horas e será aplicada na data 
provável estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital, 
no turno da tarde.
8.2 Na data provável estabelecida no cronograma constante do anexo i 
deste edital, será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado 
na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concur-
sos/mp_pa_22_promotor, edital que informará a disponibilização da con-
sulta aos locais e aos horários de realização da prova.
8.2.1 o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor para verifi-
car seu local de prova, por meio de busca individual, devendo, para tanto, 
informar os dados solicitados. 
8.2.2 o candidato somente poderá realizar a prova no local designado pelo 
cebraspe.
8.2.3 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação cor-
reta de seu local de realização da prova e o comparecimento no horário 
determinado.
8.2.4 o cebraspe poderá enviar, excepcionalmente, em caso de necessida-
de, como complemento às informações citadas no subitem 8.2 deste edital, 
comunicação por e-mail, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato 
a manutenção/atualização de seu correio eletrônico, o que não o desobriga 
do dever de observar o disposto no subitem 8.2 deste edital.
8.3 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 10,00 pontos 
e abrangerá os objetos de avaliação constantes do item 17 deste edital.
8.4 as questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com 
cinco opções (a, b, c, d e E), sendo uma única resposta correta, de acor-
do com o comando da questão. Haverá, na folha de respostas, para cada 
questão, cinco campos de marcação: um campo para cada uma das cinco 
opções a, b, c, d e E, devendo o candidato preencher o campo correspon-
dente à resposta considerada por ele correta, de acordo com o comando 
da questão.
8.5 o candidato deverá marcar um, e somente um, dos cinco campos da 
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de 
marcações indevidas.
8.6 o candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para 
a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção 
da prova. o preenchimento da folha de respostas será de inteira respon-
sabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em 
hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por motivo de 
erro do candidato.
8.7 serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
do preenchimento indevido da folha de respostas. serão consideradas 
marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e(ou) 
com as instruções contidas na folha de respostas, tais como marcação 
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rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integral-
mente.
8.8 o candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, 
de nenhum modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar 
com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do seu proces-
samento eletrônico.
8.9 o candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, 
em especial de seu nome, do número de sua inscrição e do número de seu 
documento de identidade.
8.10 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam 
feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido 
deferido atendimento especial para auxílio no preenchimento/auxílio na 
leitura. Nesse caso, o candidato será acompanhado pelo aplicador especia-
lizado do cebraspe devidamente treinado e as respostas fornecidas serão 
gravadas em áudio. 
8.11 será anulada a prova objetiva do candidato que não devolver a sua 
folha de respostas.
8.12 o cebraspe disponibilizará o link de consulta da imagem da folha 
de respostas dos candidatos que realizaram a prova objetiva, exceto a 
dos candidatos cujas provas tiverem sido anuladas na forma do subitem 
8.11 e dos que tiverem sido eliminados na forma dos subitens 16.22 e 
16.24 deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mp_pa_22_promotor, em até cinco dias úteis a partir da data 
de divulgação do resultado final na prova objetiva. A consulta à referida 
imagem ficará disponível por até 60 dias corridos da data de publicação do 
resultado final no concurso público.
8.12.1 após o prazo determinado no subitem 8.12 deste edital, não serão 
aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de respostas.
8.13 dos critÉrios dE avaliaÇÃo da Prova obJEtiva
8.13.1 a prova objetiva de todos os candidatos será corrigida por meio de 
processamento eletrônico da folha de respostas.
8.13.2 a nota em cada questão da prova objetiva, feita com base nas 
marcações da folha de respostas, será igual a: 0,10 ponto, caso a resposta 
do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da 
prova; 0,00, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o 
gabarito oficial definitivo da prova, não haja marcação ou haja mais de 
uma marcação.
8.13.3 o cálculo da nota em cada prova objetiva, comum às provas de 
todos os candidatos, será igual à soma das notas obtidas em todas as 
questões que a compõem.
8.13.4 será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o 
candidato que obtiver nota inferior a 5,00 pontos na prova objetiva.
8.13.4.1 o candidato eliminado na forma do subitem 8.13.4 deste edital 
não terá classificação alguma no concurso público. 
8.13.5 os candidatos não eliminados na forma do subitem 8.13.4 serão 
ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final na prova 
objetiva.
8.14 dos gabaritos oficiais PrEliMiNarEs da Prova obJEtiva
8.14.1 Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão divul-
gados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mp_pa_22_promotor, a partir das 19 horas da data provável 
estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital.
8.14.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos ofi-
ciais preliminares da prova objetiva disporá do período provável estabele-
cida no cronograma constante do anexo i deste edital para fazê-lo, inin-
terruptamente.
8.14.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares da prova ob-
jetiva, o candidato deverá utilizar o sistema Eletrônico de interposição de 
recurso, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
mp_pa_22_promotor, e seguir as instruções ali contidas.
8.14.3.1 o candidato poderá, ainda, no período de que trata o subitem 
8.14.2 deste edital, apresentar razões para a manutenção do gabarito, por 
meio do sistema Eletrônico de interposição de recurso, disponível no en-
dereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_pro-
motor, e seguir as instruções ali contidas.
8.14.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alte-
rações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
8.14.5 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
8.14.6 o recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, 
qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser pre-
liminarmente indeferido.
8.14.7 o deferimento de recurso contra questão de prova objetiva gera 
duas situações distintas: a anulação da questão ou a alteração de seu 
gabarito. a anulação de questão se dá quando o seu julgamento resta im-
possibilitado, o que ocorre nas seguintes situações, entre outras: o assunto 
abordado na questão foge ao escopo dos objetos de avaliação estabeleci-
dos em edital; há possibilidade de dupla interpretação; há mais de uma op-
ção que atenda ao comando da questão; há erro de digitação que prejudica 
o julgamento da questão; há contradição entre duas referências bibliográ-
ficas válidas. Já a alteração de gabarito pode decorrer de erro material na 
divulgação ou de apresentação de argumentação consistente que leve a 
banca a reconsiderar a resposta originalmente proposta para a questão.
8.14.7.1 se do exame de recursos resultar a anulação de questão integran-
te de prova, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a 
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.14.8 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial 
preliminar de questão integrante de prova, essa alteração valerá para to-
dos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.14.9 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, 

via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
8.14.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recur-
sos ou recurso contra o gabarito oficial definitivo.
8.14.11 recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente in-
deferidos.
8.15 o edital de resultado provisório na prova objetiva será publicado no di-
ário Oficial do Estado do Pará e divulgado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, na data prová-
vel estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital.
9 DAS PROVAS DISCURSIVAS
9.1 a prova discursiva i terá a duração de 5 horas e será aplicada na data pro-
vável estabelecida no cronograma do anexo i deste edital, no turno da tarde.
9.2 a prova discursiva ii terá a duração de 5 horas e será aplicada na data 
provável estabelecida no cronograma do anexo i deste edital, no turno da 
manhã.
9.3 a prova discursiva iii terá a duração de 5 horas e será aplicada na data 
provável estabelecida no cronograma do anexo i deste edital, no turno da tarde.
9.4 cada prova discursiva valerá 10,00 pontos e consistirá de:
a) prova discursiva i: uma peça processual, de até 90 linhas, no valor de 
4,00 pontos, e seis questões, de até 10 linhas, no valor de 1,00 ponto cada 
questão, que abordarão as disciplinas relacionadas no quadro do subitem 
7.1 deste edital;
b) prova discursiva ii: uma peça processual, de até 90 linhas, no valor de 
4,00 pontos, e seis questões, de até 10 linhas, no valor de 1,00 ponto cada 
questão, que abordarão as disciplinas relacionadas no quadro do subitem 
7.1 deste edital;
c) prova discursiva iii: uma peça processual, de até 90 linhas, no valor de 
4,00 pontos, e seis questões, de até 10 linhas, no valor de 1,00 ponto cada 
questão, que abordarão as disciplinas relacionadas no quadro do subitem 
7.1 deste edital.
9.5 as provas discursivas serão avaliadas e pontuadas segundo os critérios 
estabelecidos no subitem 9.11 deste edital.
9.6 Os textos definitivos das provas discursivas deverão ser manuscritos, 
em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em ma-
terial transparente, não sendo permitida a interferência ou a participa-
ção de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido 
deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, 
o candidato será acompanhado por aplicador especializado do cebraspe 
devidamente treinado, para o qual deverá ditar os textos — os quais serão 
gravados em áudio — especificando oralmente a grafia das palavras e os 
sinais gráficos de pontuação.
9.7 O documento de texto definitivo das provas discursivas não poderá 
ser assinado, rubricado ou conter, em outro local que não o apropriado, 
qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de serem 
anuladas. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço 
destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da 
respectiva prova discursiva. 
9.8 O documento de texto definitivo das provas discursivas será o único 
documento válido para a avaliação das provas discursivas. as folhas para 
rascunho dos cadernos de provas são de preenchimento facultativo e não 
são válidas para a avaliação das provas discursivas.
9.9 Não haverá substituição das folhas de textos definitivos por erro do 
candidato.
9.10 das iNstrUÇÕEs dE UtiliZaÇÃo dE MatErial dE coNsUlta Para 
a rEaliZaÇÃo das Provas discUrsivas
9.10.1 Para a realização das provas discursivas, poderá haver consulta à 
legislação desacompanhada de anotação ou comentário, mesmo que em 
formato livro, vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas e orientação 
jurisprudencial, bem como a utilização de cópias reprográficas ou qualquer 
documento obtido na internet, sob pena de eliminação do concurso.
9.10.2 Material de uso permitido:
a) legislação não comentada, não anotada e não comparada;
b) códigos;
c) decretos;
d) resoluções;
e) instruções normativas;
f) portarias;
g) índice remissivo, exceto aqueles que contenham trechos de súmulas;
h) regimento interno dos tribunais e dos conselhos;
i) leis de introdução dos códigos;
j) exposições de motivos dos códigos.
9.10.2.1 o material de uso permitido poderá conter evidências de utiliza-
ção anterior, tais como:
a) trechos destacados por marca texto, sublinhados etc.;
b) simples remissão a artigos ou a texto de lei (ex.: vide art. 2º da lei nº 
8.112/1990);
c) separação de códigos por cores, marcador de página, post-it, clipes ou 
similares.
9.10.3 Material de uso proibido:
a) códigos comentados, anotados ou comparados;
b) anotações pessoais (transcritas, manuscritas ou impressas);
c) súmulas;
d) enunciados;
e) jurisprudências;
f) informativos de tribunais;
g) orientações jurisprudenciais;
h) cópias reprográficas (xerox ou similares);
i) revistas;
j) livros de doutrina;
k) índices remissivos que contenham trechos de súmulas;
l) cópias reprográficas ou qualquer documento obtido na internet;
m) livros, apostilas, anotações, materiais e(ou) quaisquer obras que con-
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tenham modelos de petições, roteiros/rotinas ou fluxogramas de petições 
e afins;
n) dicionários ou qualquer outro material de consulta que contenha qual-
quer conteúdo similar aos indicados anteriormente;
o) computador, notebook, tablet ou equipamento similar (indicados no su-
bitem 16.22 deste edital).
9.10.4 Os candidatos deverão isolar, previamente, com grampo ou fita 
adesiva, as partes não permitidas dos textos de consulta, de modo a impe-
dir sua utilização durante as provas, sob pena de não poder consultá-los.
9.10.4.1 o material de consulta de que trata o subitem 9.10 deste edital 
poderá ser conferido antes e no decorrer das provas discursivas.
9.10.5 o  candidato que descumprir as instruções de utilização de 
material de consulta será eliminado do concurso e suas provas serão 
anuladas.
9.11 dos critÉrios dE avaliaÇÃo das Provas discUrsivas
9.11.1 com base na lista organizada na forma do subitem 8.13.5 des-
te edital, para cada sistema de concorrência, serão convocados para as 
provas discursivas os candidatos aprovados na prova objetiva dentro do 
quantitativo especificado no quadro abaixo, respeitados os empates na úl-
tima posição:

Ampla concor-
rência

Candidatos 
com deficiência

Candidatos 
negros

Candidatos indí-
genas

Candidatos quilom-
bolas

192 30 60 9 9

9.11.1.1 caso o número de candidatos que tenham se declarado pessoa 
com deficiência ou se autodeclarado negros, indígenas ou quilombolas 
aprovados na prova objetiva seja inferior ao quantitativo estabelecido no 
subitem 9.11.1 deste edital, serão convocados para as provas discursivas 
os candidatos da ampla concorrência posicionados na prova objetiva até o 
limite de correções estabelecido no referido subitem, respeitados os empa-
tes na última colocação.
9.11.2 os candidatos que não forem convocados para as provas discursivas 
na forma do subitem 9.11.1 deste edital estarão automaticamente elimina-
dos e não terão classificação alguma no concurso.
9.11.3 O edital de resultado final na prova objetiva e de convocação para 
as provas discursivas listará apenas os candidatos que não forem elimi-
nados, conforme subitem 9.11.2 deste edital, e será publicado no diário 
Oficial do Estado do Pará e divulgado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, na data pro-
vável estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital.
9.11.4 as provas discursivas serão avaliadas quanto ao domínio do conte-
údo dos temas abordados — demonstração de conhecimento técnico apli-
cado — bem como quanto ao domínio da modalidade escrita da língua 
Portuguesa.
9.11.5 cada peça processual das provas discursivas valerá 4,00 pontos e 
será avaliada conforme os critérios a seguir:
a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema 
totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (Nci), cuja pontuação 
máxima será limitada ao valor de 3,20 pontos, em que i = 1, 2 e 3;
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita (NPi) totalizará o número 
de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguís-
tica, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular, 
com pontuação máxima limitada ao valor de 0,80 ponto, e será calculada 
pela fórmula NPi = 0,80 – (0,40 × NEi ÷ tli), em que tli corresponde ao 
número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na elaboração da 
peça processual;
c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número má-
ximo de linhas estabelecido;
d) será calculada, então, para cada peça processual, a nota na peça 
processual (NPPi) pela fórmula NPPi = Nci + NPi;
e) será atribuída NPi = 0,00 ao texto que obtiver NPi < 0,00;
f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá 
nota igual a zero.
9.11.6 cada questão das provas discursivas valerá 1,00 ponto e será ava-
liada conforme os critérios a seguir:
a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema to-
talizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (Nci), cuja pontuação 
máxima será limitada ao valor de 0,80 ponto, em que i = 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18;
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita (NPi) totalizará o número 
de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguís-
tica, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular, 
com pontuação máxima limitada ao valor de 0,20 ponto, e será calculada 
pela fórmula NPi = 0,20 – (0,10 × NEi ÷ tli), em que tli corresponde 
ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na resposta à 
questão proposta;
c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número má-
ximo de linhas estabelecido;
d) será calculada, então, para cada questão discursiva, a nota na 
questão discursiva (NQi) pela fórmula NQi = Nci + NPi;
e) será atribuída NPi = 0,00 ao texto que obtiver NPi < 0,00;
f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá 
nota igual a zero.
9.11.7 A nota final na prova discursiva I (NPD2) será calculada pela seguin-
te fórmula: NPd2 = NPP1 + NQ1 + NQ2 + NQ3 + NQ4 + NQ5 + NQ6.
9.11.8 A nota final na prova discursiva II (NPD3) será calculada pela se-
guinte fórmula: NPd3 = NPP2 + NQ7 + NQ8 + NQ9 + NQ10 + NQ11 + NQ12.
9.11.9 A nota final na prova discursiva III (NPD4) será calculada pela se-
guinte fórmula: NPd4 = NPP3 + NQ13 + NQ14 + NQ15 + NQ16 + NQ17 + NQ18.

9.11.10 Será eliminado e não terá classificação nenhuma no concurso o 
candidato que obtiver NPd2, NPd3 ou NPd4 inferior a 5,00 pontos.
9.10.11 A nota final nas provas discursivas (NFPD) será a média aritmética 
das notas obtidas nas três provas discursivas.
9.11.12 serão anuladas as provas discursivas do candidato que não devol-
ver qualquer um de seus cadernos de textos definitivos.
9.11.12.1 o candidato que se enquadrar no subitem 9.11.12 deste edital 
será eliminado e não terá classificação alguma no concurso público.
9.12 dos rEcUrsos coNtra os PadrÕEs PrEliMiNarEs dE rEsPosta 
E coNtra o rEsUltado ProvisÓrio Nas Provas discUrsivas
9.12.1 os padrões preliminares de resposta da prova discursiva serão di-
vulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mp_pa_22_promotor, na data provável estabelecida no crono-
grama do anexo i deste edital.
9.12.2 o candidato que desejar interpor recursos contra os padrões pre-
liminares de resposta das provas discursivas disporá do período provável 
estabelecido no cronograma do anexo i deste edital para fazê-lo, por meio 
do sistema Eletrônico de interposição de recurso, disponível no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, e 
seguir as instruções ali contidas. 
9.12.3 se houver alteração, por força de impugnação, dos padrões prelimi-
nares de resposta das provas discursivas, essa alteração valerá para todos 
os candidatos, independentemente de terem recorrido.
9.12.4 após o julgamento dos recursos interpostos contra os padrões pre-
liminares de resposta das provas discursivas, serão definidos os padrões 
definitivos e divulgado o resultado provisório nas provas discursivas. 
9.12.4.1 A identificação das provas discursivas e a divulgação das res-
pectivas notas serão feitas no edifício-sede do Ministério Público, na data 
provável estabelecida no cronograma do anexo i deste edital.
9.12.5 No recurso contra o resultado provisório nas provas discursivas, é ve-
dado ao candidato novamente impugnar em tese o padrão de resposta, es-
tando limitado à correção de sua resposta de acordo com o padrão definitivo.
9.12.6 o candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provi-
sório nas provas discursivas deverá observar os procedimentos disciplina-
dos no respectivo edital de resultado provisório.
10 DA TERCEIRA ETAPA – INSCRIÇÃO DEFINITIVA 
10.1 Serão convocados para a inscrição definitiva (sindicância de vida pre-
gressa e investigação social) os candidatos aprovados nas provas discursi-
vas, respeitados os empates.
10.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a inscrição definitiva 
estarão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
10.1.2 O requerimento de inscrição definitiva estará disponível no endere-
ço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor 
e deverá ser enviado pelo candidato, via upload, acompanhado da imagem 
legível dos seguintes documentos, nos termos da resolução nº 004/2014:
a) uma foto datada em formato 3x4 cm recente;
b) carteira de identidade (RG) ou outro documento oficial que comprove 
a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade por-
tuguesa, estar amparado pelo Estatuto de igualdade entre brasileiros e 
Portugueses;
c) diploma de bacharel em direito, registrado pelo MEc, frente e verso;
d) certidão ou declaração idônea que comprove haver completado, à data 
de inscrição definitiva, três anos de atividade jurídica, levada a efeito após 
a obtenção do grau de bacharel em direito, acompanhada dos documentos 
comprobatórios da atividade jurídica ou declaração ou comprovação de que 
até a data da posse comprovará a atividade jurídica;
e) título de eleitor e de documento que comprove estar em dia com as 
obrigações eleitorais, ou certidão negativa da Justiça Eleitoral;
f) documento que comprove a quitação de obrigações com o serviço mili-
tar, para o candidato do sexo masculino;
g) documento de registro no cadastro de Pessoa física (cPf);
h) certidão negativa ou folha corrida expedida pelo Poder Judiciário dos 
Estados, pelas Justiças federal, Militar Estadual e federal e Eleitoral dos 
locais em que haja residido nos últimos cinco anos;
i) declaração que demonstre ter boa conduta social e idoneidade moral, 
atestadas por, pelo menos, dois membros vitalícios do Ministério Público 
ou do Poder Judiciário;
j) currículo do candidato, com indicação em ordem cronológica, de todos 
os locais de seu domicílio nos últimos cinco anos, mencionando os cargos 
ou empregos exercidos nesse período, com os nomes e endereços comple-
tos das autoridades ou dos empregadores com os quais manteve vínculo 
empregatício;
k) se advogado, certidão emitida pela oab na qual conste a situação do 
candidato advogado perante a instituição 
l) os títulos definidos no item 13 deste edital.
10.1.2.1 A fim de atender ao disposto na alínea “k” do subitem 10.1.2 
deste edital, o candidato não advogado deverá entregar uma declaração, 
assinada, atestando que nunca foi inscrito na oab. o candidato cuja ins-
crição tenha sido suspensa ou cancelada deverá entregar a declaração do 
conselho seccional respectivo referente ao período em que esteve inscrito.
10.1.2.2 considera-se atividade jurídica, para os efeitos da alínea “d” do 
subitem 10.1.2 deste edital:
a) o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, com a participação 
anual mínima em cinco atos privativos de advogado (lei nº 8.906, de 4 de 
julho de 1994), em causas ou questões distintas;
b) o exercício de cargo, emprego ou função, inclusive de magistério su-
perior, que exija a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos;
c) o exercício de função de conciliador em tribunais judiciais, juizados es-
peciais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, 
assim como o exercício de mediação ou de arbitragem na composição de 
litígios, pelo período mínimo de 16 horas mensais e durante um ano;
d) o exercício, por bacharel em direito, de serviço voluntário em órgãos 
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públicos que exija a prática reiterada de atos que demandem a utilização 
preponderante de conhecimentos jurídicos, pelo período mínimo de 16 ho-
ras mensais e durante um ano.
10.1.2.2.1 É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a 
contagem de tempo de estágio ou de qualquer outra atividade anterior à 
conclusão do curso de bacharelado em direito.
10.1.2.2.2 a comprovação do tempo de atividade jurídica relativa a cargos, 
empregos ou funções não privativas de bacharel em direito será realizada 
por meio da apresentação de certidão circunstanciada, expedida pelo ór-
gão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada 
de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos, 
cabendo à comissão do concurso analisar a pertinência do documento e 
reconhecer sua validade em decisão fundamentada.
10.1.2.3 também serão considerados atividade jurídica, desde que inte-
gralmente concluídos com aprovação, os cursos de pós-graduação em di-
reito ministrados pelas Escolas do Ministério Público, da Magistratura e da 
ordem dos advogados do brasil, bem como os cursos de pós-graduação 
reconhecidos, autorizados ou supervisionados pelo Ministério da Educação 
ou pelo órgão competente.
10.1.2.3.1 os cursos referidos no subitem anterior deste edital deverão ter 
toda a carga-horária cumprida após a conclusão do curso de bacharelado 
em direito, não se admitindo, no cômputo da atividade jurídica, a concomi-
tância de cursos nem de atividade jurídica de outra natureza.
10.1.2.3.2 os cursos lato sensu compreendidos no subitem 10.1.2.3 deste 
edital deverão ter sido cursados no brasil e ter, no mínimo, um ano de du-
ração e carga horária total de 360 horas-aula, distribuídas semanalmente.
10.1.2.3.3 independente do tempo de duração superior, serão computados 
como prática jurídica:
a) um ano para pós-graduação lato sensu;
b) dois anos para Mestrado;
c) três anos para doutorado.
10.1.2.3.4 os cursos de pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) que 
exigirem apresentação de trabalho monográfico final serão considerados 
integralmente concluídos na data da respectiva aprovação desse trabalho.
10.1.2.4 o candidato que não tenha completado os três anos de atividade 
jurídica até a data da inscrição definitiva deverá cumprir o disposto na 
alínea “d” do subitem 10.1.2 deste edital quanto ao tempo já exercido e 
apresentar declaração pessoal de que está ciente de que a não compro-
vação do tempo restante até o dia da posse, acarretará a sua eliminação 
no concurso, nos termos do § 3º, do art. 41 da resolução nº 004/2014.
10.2 Demais informações a respeito da inscrição definitiva constarão de 
edital específico de convocação para essa fase.
10.2.1 o candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provi-
sório na inscrição definitiva deverá observar os procedimentos disciplina-
dos no respectivo edital de resultado provisório.
10.2.2 No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de 
envio de documentação pendente anexa ao recurso ou complementação dessa.
10.3 da siNdicÂNcia da vida PrEgrEssa E iNvEstigaÇÃo social
10.3.1 Por ocasião da inscrição definitiva, além do envio dos documentos 
especificados no subitem 10.1.2 deste edital, o candidato deverá preencher 
o requerimento específico para “Investigação Social” e enviar, via upload.
10.3.2 o cebraspe encaminhará ao órgão competente do Presidente da 
comissão de concurso do MPPa os documentos de cunho policial constan-
tes do subitem 10.1.2 deste edital, bem como o formulário de investigação 
social, a fim de que se proceda, com o auxílio da Comissão de Concurso, à 
sindicância da vida pregressa e investigação social dos candidatos.
10.3.3 o candidato será considerado indicado ou contraindicado na sindi-
cância da vida pregressa e investigação social, após deliberação, por maio-
ria de votos, dos membros da comissão de concurso.
10.3.4 Será eliminado e não terá classificação alguma no concurso o can-
didato considerado contraindicado na sindicância da vida pregressa e in-
vestigação social.
10.3.5 demais informações a respeito da sindicância da vida pregressa e in-
vestigação social constarão de edital específico de convocação para essa fase.
10.3.6 o candidato que desejar interpor recurso contra o resultado pro-
visório na sindicância de vida pregressa e investigação social deverá ob-
servar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado 
provisório.
11 DA QUARTA ETAPA – PROVA ORAL
11.1 serão convocados para a quarta etapa – prova oral – os candidatos 
aprovados na segunda etapa e habilitados na terceira etapa – inscrição 
definitiva e sindicância de vida pregressa e investigação social.
11.1.1 os candidatos não convocados para a prova oral serão eliminados e 
não terão classificação alguma no concurso.
11.2 A prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 10,00 
pontos e versará sobre as áreas de conhecimento estabelecidas no quadro 
do subitem 7.1 deste edital.
11.2.1 o(s) ponto(s) a ser(em) utilizado(s) na arguição dos candidatos 
será(âo) sorteado momentos antes da aplicação da prova .
11.2.2 A nota final na prova oral corresponderá à média aritmética das 
notas atribuídas por todos os membros da banca Examinadora 
11.2.3 será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 5,00 pontos 
na prova oral ou que não comparecer para a realização da prova
11.3 a prova oral terá duração de até 20 minutos, tempo em que o can-
didato deverá ler e responder às perguntas que lhe forem entregues por 
escrito, bem como responder às arguições da banca Examinadora, caso se 
fizerem necessárias.
11.4 a prova oral será realizada em sessão pública, na presença dos in-
tegrantes da Banca Examinadora, dos fiscais de sala e do operador de 
câmera.
11.5 Na prova oral serão avaliados os seguintes quesitos: domínio do co-
nhecimento jurídico, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumen-

tação, o uso correto do vernáculo e a postura.
11.6 Na prova oral, o candidato será inquirido por pelo menos dois mem-
bros da banca Examinadora.
11.7 A ordem de arguição dos candidatos será definida pela ordem cres-
cente do número de inscrição.
11.8 a prova oral será gravada pelo cebraspe em sistema audiovisual ex-
clusivamente para fins de registro da avaliação. Não serão fornecidas, em 
hipótese alguma, cópia e(ou) transcrição dessas gravações. 
11.8.1 É proibido ao candidato realizar download da gravação da prova 
e(ou) divulgá-la para fins não dispostos nos procedimentos de interposição 
de recursos, ainda que para uso próprio e sem fins lucrativos, sob pena de 
sua eliminação do concurso, sem prejuízo das demais penalidades previs-
tas em lei.
11.8.2 fica assegurado ao candidato acesso à gravação da prova oral, 
durante prazo a ser estabelecido no edital de resultado provisório na fase, 
somente para fins de interposição de recurso.
11.9 Em hipótese alguma, o candidato poderá assistir à prova de outro 
candidato.
11.10 No dia de realização da prova oral, os candidatos permanecerão 
isolados em uma sala de espera.
11.11 Por ocasião da realização da prova oral, todos os candidatos deverão 
apresentar-se adequadamente trajados, sendo que os candidatos do sexo 
masculino deverão apresentar-se obrigatoriamente usando terno e gravata.
11.12 conforme recomendação do cNMP nº 83, de 10 de agosto de 2021, 
fica garantida a realização de prova oral, por meio virtual, para o ingresso 
nas carreiras iniciais de membros do Ministério Público, quando o desloca-
mento para o local do exame venha a requerer a necessária utilização de 
transporte aéreo, terrestre ou aquático: 
i – às candidatas grávidas a partir da 28ª semana de gestação; 
ii – às candidatas gestantes em casos de gravidez de risco, independen-
temente da fase de gestação, desde que o deslocamento em questão não 
seja recomendado pelo médico que a acompanha; 
iii – às candidatas em fase puerperal; e 
iv – às candidatas lactantes. 
11.12.1 deverá a candidata comprovar, no prazo e na forma estabeleci-
dos pela comissão do concurso, alguma das condições citadas no subitem 
11.12 deste edital para fazer jus à realização da prova por meio virtual. 
11.12.2 fica assegurado à candidata o direito de fazer a prova oral pre-
sencialmente, se assim o desejar e permitirem suas condições de saúde.
11.13 o candidato que desejar interpor recursos contra o resultado pro-
visório na prova oral deverá observar os procedimentos disciplinados no 
respectivo edital de resultado provisório.
11.14 demais informações a respeito da prova oral constarão de edital de 
convocação para essa fase.
12 DA QUINTA ETAPA – PROVA DE TRIBUNA
12.1 serão convocados para a quinta etapa – prova de tribuna os candida-
tos aprovados na quarta etapa – prova oral.
12.1.1 os candidatos não convocados para a prova de tribuna estarão eli-
minados e não terão classificação alguma no concurso.
12.1.2 o não comparecimento do candidato à prova de tribuna será consi-
derado como desistência do seu prosseguimento no certame, o que impli-
cará automaticamente a sua exclusão do concurso público. 
12.2 A prova de tribuna, de caráter classificatório, valerá 10,00 pontos e 
consistirá na sustentação oral, de até 15 minutos, em tema a ser sorteado 
sobre as áreas de conhecimento estabelecidas no quadro do subitem 7.1 
deste edital, devendo ser aferidos pela banca Examinadora a desenvoltura 
e correção do vernáculo, a capacidade de articulação (clareza na exposição 
fática e adequação dos termos empregados), a sistematização lógica, o 
conteúdo jurídico (embasamento) e capacidade de persuasão e técnicas 
empregadas (poder de convencimento).
12.3 a prova de tribuna será gravada em sistema audiovisual exclusiva-
mente pelo Cebraspe para fins de registro da avaliação. 
12.3.1 É proibido ao candidato realizar download da gravação da prova 
e(ou) divulgá-la para fins não dispostos nos procedimentos de interposição 
de recursos, ainda que para uso próprio e sem fins lucrativos, sob pena de 
sua eliminação do concurso, sem prejuízo das demais penalidades previs-
tas em lei.
12.3.2 fica assegurado ao candidato acesso à gravação da prova de tribu-
na, durante prazo a ser estabelecido no edital de resultado provisório na 
fase, somente para fins de interposição de recurso.
12.3.3 a prova de tribuna será realizada em sessão pública, na presença 
dos integrantes da Banca Examinadora, dos fiscais de sala e do operador 
de câmera.
12.4 a sequência de realização da prova de tribuna será estabelecida pela 
sequência do número de inscrição dos candidatos convocados para a fase.
12.5 a nota da prova de tribuna será a média aritmética das notas de 0,00 
a 10,00 pontos, atribuídas individualmente pelos examinadores.
12.6 Por ocasião da realização da prova de tribuna, todos os candidatos 
deverão apresentar-se adequadamente trajados, sendo que os candidatos 
do sexo masculino deverão apresentar-se, obrigatoriamente, usando terno 
e gravata.
12.7 aplicam-se à prova de tribuna as disposições contidas no subitem 
11.12 deste edital.
12.8 o candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisó-
rio na prova de tribuna deverá observar os procedimentos disciplinados no 
respectivo edital de resultado provisório.
12.9 demais informações a respeito da prova de tribuna constarão de edi-
tal de convocação para essa fase.
13 DA QUINTA ETAPA – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
13.1 serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados na prova oral e 
não eliminados na prova de tribuna.
13.2 O envio das imagens da documentação para fins de comprovação 
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dos títulos deverá ser realizado no momento da inscrição definitiva. Serão 
considerados para efeito de pontuação apenas os títulos obtidos até a data 
final para inscrição definitiva.
13.2.1 receberá nota 0,00 (zero) o candidato que não entregar os títulos 
na forma e no prazo estipulados no edital de convocação para a inscrição 
definitiva e envio de títulos.
13.3 somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a 
data do envio, observados os limites de pontos do quadro a seguir.

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ALÍNEA

TÍTULO

VALOR UNITÁRIO VALOR 
MÁXIMO

a diploma de doutor em direito, devidamente regis-
trado e reconhecido pelo MEc. 2,00 2,00

b diploma de mestre em direito, devidamente regis-
trado e reconhecido pelo MEc. 1,00 1,00

c

Certificado, devidamente registrado, de curso de 
pós-graduação em nível de especialização na área 

do direito,  com carga horária mínima de 360 horas, 
conferido após atribuição de nota de aproveitamento, 

reconhecido pelo MEc.

0,50 0,50

d

Certificado, expedido por Escola Superior do Minis-
tério Público ou da Magistratura, de haver o candidato 
frequentado curso por elas ministrado de, no mínimo, 

360 h/a, comprovada a aprovação do aluno.

0,50 0,50

E
Exercício de cargo privativo de bacharel em direito, 

em órgãos da administração pública federal, estadual, 
distrital ou municipal, por tempo superior a um ano.

0,40/ano 2,40

f
Exercício do magistério de nível superior, se admiti-

do mediante processo seletivo regular, em instituição 
de ensino superior pública ou privada reconhecida.

0,30/ano 1,80

g aprovação em concurso público para cargo privativo 
de bacharel em direito. 0,40 0,80

H livro de autoria exclusiva do candidato, com conteú-
do jurídico, devidamente registrado no isbN. 0,50 1,00

total MáXiMo dE PoNtos 10,00

13.4 receberá nota zero o candidato que não enviar, via upload, a imagem 
legível dos títulos na forma, no prazo e no horário estipulados no edital de 
convocação para a avaliação de títulos.
13.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via correio eletrô-
nico e(ou) via requerimento administrativo.
13.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não pon-
tuação, a correta indicação, no sistema de upload da documentação da 
avaliação de títulos, da alínea a que se refere cada conjunto de imagens 
submetidas.
13.6.1 somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, 
“.jpeg” e “.jpg”. o tamanho de cada imagem submetida deverá ser de, no 
máximo, 1 Mb.
13.6.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato conferir se as imagens 
incluídas dizem respeito a cada alínea indicada no sistema de upload. as 
imagens que não forem condizentes com a alínea indicada serão desconsi-
deradas para fins de análise.
13.6.3 Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os que não fo-
rem submetidos da forma estabelecida no sistema de upload.
13.7 o envio da documentação constante do subitem 13.11 deste edital 
é de responsabilidade exclusiva do candidato. o cebraspe não se respon-
sabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa do-
cumentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja 
decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para este 
processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.
13.8 o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação cons-
tante do subitem 13.11 deste edital. 
13.8.1 caso seja solicitado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a 
referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação 
da veracidade das informações. 
13.9 a veracidade das informações prestadas no envio da imagem dos títu-
los será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, 
a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas 
ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acar-
reta sua eliminação do concurso. aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do art. 10 do decreto federal nº 83.936/1979.
13.10 será de inteira responsabilidade do candidato o envio das imagens 
legíveis dos títulos no período e na forma previstos neste edital e no edital 
de convocação para essa fase.
13.11 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS
13.11.1 Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em 
nível de doutorado ou de mestrado, alíneas a e b, será aceita a imagem 
legível do diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reco-
nhecida pelo MEC. Também será aceita a imagem do certificado/declaração 
de conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição 
reconhecida pelo MEc, desde que acompanhada da imagem do histórico 
escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áre-
as em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames 
e do julgamento da tese ou da dissertação. caso o histórico ateste a exis-
tência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o 
certificado/declaração não será aceito.
13.11.1.1 Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, 

será aceita a imagem apenas do diploma, desde que revalidado por insti-
tuição de ensino superior no brasil e traduzido para a língua Portuguesa 
por tradutor juramentado, nos termos do subitem 13.12 deste edital.
13.11.1.2 outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não 
serão aceitos como os títulos referentes ao mestrado e ao doutorado.
13.11.2 Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em 
nível de especialização, relacionado na alínea C, será aceito certificado 
atestando que o curso atende às normas da lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 (lei de diretrizes e bases da Educação), do conselho 
Nacional de Educação (cNE) ou está de acordo com as normas do extinto 
conselho federal de Educação (cfE), ou estar de acordo com o parágra-
fo 8º da resolução cNE/cEs nº 01 de 6 de abril de 2018. também será 
aceita declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especializa-
ção acompanhada do respectivo histórico escolar no qual conste a carga 
horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a 
comprovação da apresentação e aprovação da monografia, atestando que 
o curso atende às normas da lei nº 9.394/1996, do cNE ou está de acordo 
com as normas do extinto cfE ou que foi realizado conforme a resolução 
cNE/cEs nº 01/2018.
13.11.2.1 Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da 
lei nº 9.394/1996, do cNE, ou esteja de acordo com as normas do extinto 
cfE ou não esteja de acordo com a resolução cNE/cEs nº 01/2018, de-
verá ser anexada uma declaração do responsável pela organização e reali-
zação do curso atestando que este atendeu a uma das normas estipuladas 
no subitem 13.11.2 deste edital.
13.11.3 Para receber a pontuação relativa à comprovação da conclusão de 
curso fornecido por Escola superior do Ministério Público ou da Magistra-
tura descrita na alínea D, será aceita imagem do certificado emitido pela 
Escola superior do Ministério Público ou da Magistratura, no qual conste a 
carga horária do curso, o conteúdo programático com a respectiva menção 
de aprovação.
13.11.4 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade pro-
fissional, alínea E e F, o candidato deverá atender a uma das seguintes 
opções:
a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada: será ne-
cessário o envio da imagem de três documentos: 1 – diploma do curso 
de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do 
curso e atender ao disposto no subitem 13.11.4.2.1 deste edital; 2 – cópia 
da carteira de trabalho e previdência social (ctPs) contendo as páginas: 
identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o perío-
do (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na 
avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa; 
e 3 – declaração do empregador com o período (com início e fim, se for o 
caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do 
serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvi-
das para o cargo/emprego;
b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio 
da imagem de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação em 
Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender 
ao disposto no subitem 13.11.4.2.1 deste edital; 2 – declaração/certidão 
de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da institui-
ção, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da 
declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie 
do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desen-
volvidas; 
c) para exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato: será 
necessário o envio da imagem de três documentos: 1 – diploma de gradu-
ação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e 
atender ao disposto no subitem 13.11.4.2.1 deste edital; 2 – contrato de 
prestação de serviço/atividade entre as partes, ou seja, o candidato e o 
contratante; e 3 – declaração do contratante que informe o período (com 
início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/
função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das 
atividades;
d) para exercício de atividade/serviço de advocacia, será necessário o en-
vio da imagem legível de dois documentos: (1) certidões de atuação em, 
no mínimo, cinco processos judiciais diferentes no ano, emitidas pelas res-
pectivas varas de atuação; e (2) documento oficial da OAB (por exemplo, 
carteira da oab) que ateste a data de inscrição na oab.
13.11.4.1 a declaração/certidão mencionada na letra “b” do subitem 
13.11.4 deste edital deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recur-
sos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a 
autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certi-
ficar também essa inexistência.
13.11.4.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome corresponden-
te, por exemplo, controle de divisão de Pessoas (cdP), a declaração de-
verá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas abreviaturas.
13.11.4.2 Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, 
não serão consideradas fração de ano nem sobreposição de tempo. 
13.11.4.2.1 Para efeito de pontuação de experiência profissional, somente 
será considerada a experiência após a conclusão do curso superior.
13.11.5 Para receber pontuação relativa à aprovação em concurso público 
descrita na alínea g, o candidato deverá atender a uma das seguintes 
opções:
13.11.5.1 comprovar a aprovação em concurso público por meio de envio 
da imagem legível de certidão expedida por setor de pessoal do órgão, ou 
certificado do órgão executor do certame, em que constem as seguintes 
informações:
a) cargo/emprego concorrido;
b) requisito do cargo/emprego, especialmente a escolaridade;
c) aprovação e(ou) classificação.
13.11.5.2 Para comprovar a aprovação em concurso público, o candidato 
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poderá, ainda, apresentar cópia impressa do Diário Oficial, autenticada em 
cartório, com a publicação do resultado final do concurso, em que conste 
o cargo ou emprego público, o requisito do cargo ou emprego público, a 
escolaridade exigida e a aprovação e(ou) a classificação, com identificação 
clara do candidato.
13.11.5.3 Não será considerada concurso público a seleção constituída 
apenas de prova de títulos e(ou) de análise de currículos e(ou) de provas 
práticas e(ou) testes psicotécnicos e(ou) entrevistas.
13.11.5.4 Não será considerado como comprovação de aprovação em con-
curso, outros documentos senão aqueles citados no subitem 13.11.2 deste 
edital.
13.11.6 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados na alí-
nea H, o candidato deverá enviar imagem da publicação cadastrada no 
isbN ou issN, que deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, 
as páginas em que conste a autoria exclusiva e o isbN ou issN.
13.11.6.1 Publicações sem o nome do candidato deverão ser acompanha-
das de declaração do editor, emitida por seu dirigente, que informe a sua 
autoria exclusiva.
13.12 todo documento expedido em língua estrangeira somente será con-
siderado se traduzido para a língua Portuguesa por tradutor juramentado.
13.13 cada título será considerado uma única vez.
13.14 os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro 
de atribuição de Pontos para a avaliação de títulos, bem como os que ex-
cederem o limite de pontos estipulados no subitem 13.2 deste edital serão 
desconsiderados.
13.15 o candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provi-
sório na avaliação de títulos deverá observar os procedimentos disciplina-
dos no respectivo edital de resultado provisório.
14 DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO
14.1 A nota final no concurso (NF) será a média ponderada das notas das 
provas e dos pontos dos títulos, de acordo com a seguinte fórmula, em que 
NFPEO = nota final na prova escrita objetiva, NFPD = nota final nas provas 
discursivas, NFPO = nota final na prova oral, NFPT = nota final na prova 
de tribuna, e t = nota na avaliação de títulos: Nf = [NfPEo + (2 x NfPd) 
+ NfPo + NfPt + t]/6.
14.1.1 Será aprovado o candidato que obtiver NF ≥ 6,00 pontos.
14.2 Após o cálculo da nota final no concurso e aplicação dos critérios de 
desempate constantes do item 15 deste edital, os candidatos serão listados 
em ordem de classificação, de acordo com os valores decrescentes das 
notas finais no concurso.
14.3 os nomes dos candidatos que, no ato da inscrição, se declararem com 
deficiência, se não forem eliminados no concurso e considerados pessoas 
com deficiência na avaliação biopsicossocial, serão publicados em lista à 
parte e figurarão também na lista de classificação geral, nos termos do art. 
61 da resolução nº 004/2014.
14.4 o candidato negro se não eliminado no concurso, terá seu nome e a 
sua respectiva pontuação publicados em lista à parte e figurará também na 
lista de classificação geral.
14.5 o candidato indígena se não eliminado no concurso, terá seu nome e 
a sua respectiva pontuação publicados em lista à parte e figurará também 
na lista de classificação geral.
14.6 o candidato quilombola se não eliminado no concurso, terá seu nome 
e a sua respectiva pontuação publicados em lista à parte e figurará tam-
bém na lista de classificação geral.
14.7 todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segun-
da casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior 
se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.
14.8 o candidato poderá solicitar o seu posicionamento na última posição 
da lista dos aprovados.
14.9 a solicitação para posicionamento na última posição da lista dos apro-
vados é irrevogável e irretratável.
14.10 a solicitação para posicionamento na última posição da lista dos 
aprovados deve ser efetuada por meio de requerimento específico, nos 
termos previstos no parágrafo único do art. 69 da resolução nº 004/2014, 
e encaminhado para o e-mail protocolo@mppa.mp.br, até o termo final do 
prazo de posse, acompanhado por cópia de documento de identificação do 
candidato.
14.10.1 Não será aceito requerimento de solicitação de final de fila via 
postal, via fax, ou, ainda, fora do prazo.
15 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
15.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o can-
didato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme o art. 27, parágrafo único, da lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003 (Estatuto do idoso);
b) obtiver a maior nota nas provas discursivas;
c) obtiver a maior nota na prova oral;
d) obtiver a maior nota na prova objetiva;
e) obtiver a maior nota na prova de tribuna;
f) obtiver a maior nota da prova de títulos;
g) tiver maior idade;
h) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do código de 
Processo Penal). 
15.2 os candidatos que seguirem empatados até a aplicação da alínea “g” 
do subitem 15.1 deste edital serão convocados, antes do resultado final 
no concurso, para a apresentação da imagem legível da certidão de nasci-
mento para verificação do horário do nascimento para fins de desempate.
15.2.1 Para os candidatos convocados para apresentação da certidão de 
nascimento que não apresentarem a imagem legível da certidão de nas-
cimento, será considerada como hora de nascimento 23 horas 59 minutos 
e 59 segundos.
15.3 os candidatos a que se refere a alínea “h” do subitem 15.1 deste edi-

tal serão convocados, antes do resultado final do concurso, para a entrega 
da documentação que comprovará o exercício da função de jurado. 
15.3.1 Para fins de comprovação da função citada no subitem 15.3 des-
te edital, serão aceitas certidões, declarações, atestados ou outros docu-
mentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos 
tribunais de Justiça Estaduais e regionais federais do País, relativos ao 
exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do cPP, alterado 
pela lei nº 11.689/2008.
16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 a inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o 
concurso público contidas no regulamento do concurso, nos comunicados, 
neste edital e em outros a serem publicados.
16.2 todos os candidatos concorrerão em igualdade de condições, excetua-
dos os casos específicos previstos na legislação vigente para o atendimento 
especializado para a realização das provas.
16.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso pú-
blico publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e(ou) divulgados na 
internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
mp_pa_22_promotor.
16.3.1 caso ocorram problemas de ordem técnica e(ou) operacional nos 
links referentes ao concurso, causados pelo cebraspe, que comprometam 
as funcionalidades sistêmicas ou gerem a indisponibilidade de serviços, os 
prazos de acesso a esses links serão automaticamente prorrogados, no 
mínimo, pelo tempo que durar a indisponibilidade ou que ficar comprome-
tida a funcionalidade. a prorrogação poderá ser feita sem alteração das 
condições deste edital.
16.3.2 As informações a respeito de notas e classificações poderão ser aces-
sadas por meio dos editais de resultados. Não serão fornecidas informações 
que já constem dos editais ou fora dos prazos previstos nesses editais.
16.4 o candidato poderá obter informações referentes ao concurso público 
na central de atendimento ao candidato do cebraspe, localizada na Uni-
versidade de brasília (Unb) – campus Universitário darcy ribeiro, sede do 
cebraspe – asa Norte, brasília/df, por meio do telefone (61) 3448-0100 
ou 0800 722 1125, ou via internet, no endereço eletrônico http://www.
cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, ressalvado o disposto no 
subitem 16.6 deste edital, e por meio do endereço eletrônico sac@cebras-
pe.org.br.
16.5 o candidato que desejar relatar ao cebraspe fatos ocorridos durante 
a realização do concurso deverá fazê-lo junto à central de atendimento 
ao candidato do cebraspe, postando correspondência para a caixa Postal 
4488, cEP 70842-970, brasília/df, ou enviando e-mail para o endereço 
eletrônico sac@cebraspe.org.br.
16.6 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais 
e horários de realização das provas. o candidato deverá observar rigo-
rosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do 
subitem 16.3 deste edital.
16.6.1 Não serão fornecidos a terceiros informações e documentos pesso-
ais de candidatos, em atenção ao disposto no art. 31 da lei nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011.
16.7 o candidato poderá protocolar requerimento relativo ao concurso, por 
meio de correspondência ou e-mail instruído com cópia do documento de 
identidade e do cPf. o requerimento poderá ser feito pessoalmente me-
diante preenchimento de formulário próprio, à disposição do candidato na 
central de atendimento ao candidato do cebraspe, no horário das 8 horas 
e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos, ininterruptamente, exceto sába-
dos, domingos e feriados, observado o subitem 16.5 deste edital.
16.8 o candidato que desejar corrigir o nome fornecido durante o proces-
so de inscrição deverá entregar requerimento de solicitação de alteração 
de dados cadastrais das 8 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos 
(exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, na 
central de atendimento ao candidato do cebraspe, localizada na Universi-
dade de brasília (Unb) – campus Universitário darcy ribeiro, sede do ce-
braspe – asa Norte, brasília/df, ou enviá-lo, via sEdEX ou carta registrada 
com aviso de recebimento, para a central de atendimento ao candidato 
do cebraspe – MPPa Promotor 2022 (solicitação de alteração de dados 
cadastrais) – caixa Postal 4488, cEP 70842-970, brasília/df, ou via e-mail, 
para o endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br, acompanhado de cópia 
dos documentos que contenham os dados corretos e cópia da sentença 
homologatória de retificação do registro civil.
16.8.1 o candidato que solicitar a alteração de nome, nos termos do subi-
tem 16.8 deste edital, terá o seu nome atualizado na base de dados do ce-
braspe para os eventos com inscrições abertas e para os futuros eventos.
16.9 o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para 
seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta preta fabricada 
em material transparente, do comprovante de inscrição ou do comprovante 
de pagamento da taxa de inscrição e do documento de identidade original. 
Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) bor-
racha durante a realização das provas.
16.10 serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos comandos Militares, pelas secretarias de segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; cartei-
ras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 
conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 
identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; 
carteiras nacionais de habilitação em papel (somente o modelo com foto), 
documentos digitais (e-título, cNH digital, e rg digital) apresentados nos 
respectivos aplicativos oficiais.
16.10.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de 
nascimento; cPf; títulos eleitorais; carteiras de estudante; carteiras fun-
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cionais sem valor de identidade; documentos vencidos, documentos ile-
gíveis, não identificáveis e(ou) danificados, cópia do documento de iden-
tidade, ainda que autenticada ou protocolo do documento de identidade, 
ou documentos digitais não citados no subitem 16.10 deste edital e(ou) 
apresentados fora de seus aplicativos oficiais.
16.10.2 os candidatos que não apresentarem documento de identidade 
conforme previsto no subitem 16.10 deste edital não poderão realizar as 
provas e serão eliminados do concurso.
16.11 o candidato que, por ocasião da realização das provas, das provas 
discursivas, da prova oral, da prova de tribuna, da avaliação biopsicossocial 
dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas 
com deficiência e do procedimento de verificação da condição declarada 
para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, indígenas e 
quilombolas, não apresentar o documento de identidade original, na forma 
definida no subitem 16.10 deste edital, não poderá realizá-las e será auto-
maticamente eliminado do concurso público.
16.12 caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de rea-
lização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, 
roubo ou furto, deverá entregar à equipe de aplicação documento (original 
ou cópia simples) que ateste o registro da ocorrência em órgão policial 
expedido, no máximo, 90 dias antes da data de realização das provas, 
ocasião em que será submetido à identificação especial, que compreende 
coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. o documento de 
registro da ocorrência será retido pela equipe de aplicação.
16.12.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo 
documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à 
assinatura do portador.
16.12.2 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, 
o cebraspe poderá proceder à coleta de dado biométrico de todos os can-
didatos no dia de realização das provas. 
16.13 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos 
predeterminados em edital ou em comunicado.
16.14 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 
provas após o horário fixado para seu início.
16.15 o candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de reali-
zação das provas por, no mínimo, uma hora após o início das provas.
16.15.1 a inobservância do subitem 16.15 deste edital acarretará a não 
correção das provas e, consequentemente, a eliminação do candidato do 
concurso público.
16.16 o cebraspe manterá um marcador de tempo em cada sala de provas 
para fins de acompanhamento pelos candidatos.
16.17 o candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retor-
nar em hipótese alguma.
16.18 o candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o 
caderno de prova objetiva no decurso dos últimos 15 minutos anteriores ao 
horário determinado para o término das provas.
16.8.1 os candidatos não poderão levar o caderno de provas nem as folhas 
de rascunho das provas discursivas.
16.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala 
de provas.
16.20 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. o não 
comparecimento ao local de realização das provas nos dias e horários de-
terminados implicará a eliminação automática do candidato do concurso.
16.21 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comu-
nicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras ou 
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer ou-
tro material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação, ressalvado o 
disposto no subitem 9.10 deste edital.
16.22 será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização 
das provas, for surpreendido portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, ta-
blets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio 
de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro 
componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gra-
vador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.; 
b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto 
e(ou) borracha; 
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; 
d) qualquer recipiente ou embalagem, que não seja fabricado com material 
transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem 
de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.). 
16.22.1 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que 
serão realizadas as provas, não será permitido o uso pelo candidato de 
quaisquer objetos relacionados no subitem 16.22 deste edital.
16.22.1.1 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de 
provas portando armas, à exceção dos casos previstos na lei federal 
nº 10.826/2003, e suas alterações. o candidato que estiver armado e for 
amparado pela citada lei deverá solicitar atendimento especial no ato da 
inscrição, conforme subitem 6.4.9.5 deste edital.
16.22.2 sob pena de ser eliminado do concurso, antes de entrar na sala de 
provas, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos forneci-
da pela equipe de aplicação, obrigatoriamente desligados, telefone celular 
e qualquer outro equipamento eletrônico relacionado no subitem 16.22 
deste edital.
16.22.2.1 durante toda a permanência do candidato na sala de provas, o 
seu telefone celular, assim como qualquer equipamento eletrônico, deve 
permanecer obrigatoriamente desligado e acondicionado na embalagem 
porta-objetos lacrada, com todos os aplicativos, funções e sistemas de-
sativados e desligados, incluindo alarmes. o candidato será eliminado do 
concurso caso o seu telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico 

entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante 
a realização das provas.
16.22.2.2 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada 
pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira até o término das 
suas provas. a embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada 
fora do ambiente de provas.
16.22.3 o cebraspe recomenda que o candidato não leve nenhum dos 
objetos citados no subitem 16.22 deste edital no dia de realização das 
provas.
16.22.4 O Cebraspe não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos 
objetos supracitados.
16.22.5 o cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de 
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas nem por danos a eles causados.
16.23 No dia de realização das provas, o cebraspe poderá submeter os 
candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e ba-
nheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato 
está portando material não permitido.
16.24 será automaticamente eliminado do concurso público, em decor-
rência da anulação de suas provas, o candidato que durante a realização 
das provas:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, di-
cionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos ou 
que se comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais 
como os listados no subitem 16.22 deste edital;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os demais 
candidatos;
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no compro-
vante de inscrição ou em qualquer outro meio que não os permitidos;
f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para 
a sua realização;
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas 
ou a folha de texto definitivo;
i) descumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas, na 
folha de respostas ou na folha de texto definitivo;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se 
indevidamente;
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter a própria 
aprovação ou a aprovação de terceiros em qualquer etapa do concurso público;
l) não permitir a coleta de sua assinatura;
m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente;
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o devido defe-
rimento de atendimento especial, conforme previsto no subitem 6.4.9.5 
deste edital;
p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame 
grafológico, a frase contida no material de prova que lhe for entregue;
r) não permitir a coleta de dado biométrico;
s) descumprir as medidas de proteção em razão da pandemia do novo 
coronavírus a serem oportunamente divulgadas.
16.25 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de apli-
cação de provas, o cebraspe tem a prerrogativa para entregar ao candida-
to prova/material substitutivo. 
16.26 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 
membro da equipe de aplicação das provas ou pelas autoridades presen-
tes, informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de 
avaliação e de classificação.
16.27 se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, esta-
tístico, visual, grafológico ou por investigação policial, que o candidato se 
utilizou de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automa-
ticamente eliminado do concurso público.
16.28 o descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas consti-
tuirá tentativa de fraude e implicará a eliminação do candidato do concurso.
16.29 serão divulgadas oportunamente as informações a respeito das me-
didas de proteção que serão adotadas no dia de realização das provas, em 
razão da pandemia do novo coronavírus.
16.30 o prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, con-
tados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, 
podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
16.31 o candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu 
endereço perante o cebraspe enquanto estiver participando do concurso 
público, por meio de requerimento a ser enviado à central de atendimen-
to ao candidato do cebraspe, na forma dos subitens 16.7 ou 16.8 deste 
edital, conforme o caso, e perante o MP/Pa, departamento de recursos 
Humanos do MPPa, para o e-mail drh@mppa.mp.br, após a homologação 
do resultado final, desde que aprovado. São de exclusiva responsabilidade 
do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pes-
soais e de seu endereço.
16.32 as despesas relativas à participação em todas as fases do concurso 
e à apresentação para os exames da avaliação biopsicossocial dos candida-
tos que se declararem com deficiência e para os exames pré-admissionais 
correrão às expensas do próprio candidato.
16.33 somente serão objeto de avaliação nas provas do concurso público 
os diplomas legais citados no item 17 deste edital, incluindo suas eventuais 
alterações legislativas posteriores (ainda que estas não sejam expressa-
mente mencionadas nos objetos de avaliação), desde que tenham entrado 
em vigor até a data de publicação deste edital de abertura. 
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16.34 As jurisprudências pacificadas dos tribunais superiores poderão ser 
consideradas para fins de elaboração de questões desde que publicadas até 
30 dias antes da data de realização das provas. 
16.35 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser 
feitas por meio de outro edital.
16.36 os casos omissos serão resolvidos pelo cebraspe e pelo MP/Pa.
17 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)
17.1 HabilidadEs
17.1.1 as questões das provas poderão avaliar habilidades que vão além 
do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, 
análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de 
raciocínio.
17.1.2 cada questão das provas poderá contemplar mais de um objeto de 
avaliação.
17.2 coNHEciMENtos
17.2.1 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos 
conforme descritos a seguir.
DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 constituição. 1.1 conceito, objeto, ele-
mentos e classificações. 1.2 Supremacia da Constituição. 1.3 Aplicabilidade 
das normas constitucionais. 1.4 interpretação das normas constitucionais. 
1.4.1 Métodos, princípios e limites. 2 Poder constituinte. 2.1 caracterís-
ticas. 2.2 Poder constituinte originário. 2.3 Poder constituinte derivado. 
3 Princípios fundamentais. 4 direitos e garantias fundamentais. 4.1 di-
reitos e deveres individuais e coletivos. 4.2 Habeas corpus, mandado de 
segurança, mandado de injunção e habeas data. 4.3 direitos sociais. 4.4 
Nacionalidade. 4.5 direitos políticos. 4.6 Partidos políticos. 5 organiza-
ção do Estado. 5.1 organização político-administrativa. 5.2 Estado federal 
brasileiro. 5.3 a União. 5.4 Estados federados. 5.5 Municípios. 5.6 o dis-
trito federal. 5.7 territórios. 5.8 intervenção federal. 5.9 intervenção dos 
estados nos municípios. 6 administração pública. 6.1 disposições gerais. 
6.2 servidores públicos. 6.3 Militares dos estados, do distrito federal e 
dos territórios. 7 organização dos poderes no Estado. 7.1 Mecanismos de 
freios e contrapesos. 7.2 Poder legislativo. 7.2.1 Estrutura, funcionamento 
e atribuições. 7.2.2 comissões parlamentares de inquérito. 7.2.3 fiscaliza-
ção contábil, financeira e orçamentária. 7.2.4 Tribunal de Contas da União 
(tcU). 7.2.5 Processo legislativo. 7.2.6 Prerrogativas parlamentares. 7.3 
Poder Executivo. 7.3.1 Presidente da república. 7.3.1.1 atribuições, prer-
rogativas e responsabilidades. 7.3.2 Ministros de Estado. 7.3.3 conselho 
da república e de defesa Nacional. 7.4 Poder Judiciário. 7.4.1 disposições 
gerais. 7.4.2 Órgãos do Poder Judiciário. 7.4.2.1 organização e compe-
tências. 7.4.3 conselho Nacional de Justiça (cNJ). 8 funções essenciais 
à justiça. 8.1 Ministério Público. 8.1.1 Princípios, garantias, vedações, or-
ganização e competências. 8.1.2 conselho Nacional do Ministério Públi-
co (cNMP). 8.2 advocacia pública. 8.3 advocacia e defensoria Pública. 9 
controle da constitucionalidade. 9.1 sistemas gerais e sistema brasileiro. 
9.2 controle incidental ou concreto. 9.3 controle abstrato de constitucio-
nalidade. 9.4 Exame in abstractu da constitucionalidade de proposições 
legislativas. 9.5 ação declaratória de constitucionalidade. 9.6 ação dire-
ta de inconstitucionalidade. 9.7 arguição de descumprimento de preceito 
fundamental. 9.8 ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 9.9 
ação direta de inconstitucionalidade interventiva. 9.10 controle concreto e 
abstrato de constitucionalidade do direito municipal. 10 defesa do Estado e 
das instituições democráticas. 11 sistema tributário Nacional. 11.1 Princí-
pios gerais. 11.2 limitações do poder de tributar. 11.3 impostos da União, 
dos estados e dos municípios. 11.4 repartição das receitas tributárias. 12 
finanças públicas. 12.1 Normas gerais. 12.2 orçamentos. 13 ordem eco-
nômica e financeira. 13.1 Princípios gerais da atividade econômica. 13.2 
Política urbana, agrícola e fundiária e reforma agrária. 14 sistema finan-
ceiro Nacional. 15 ordem social.
DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 introdução ao direito administrativo. 1.1 
origem, natureza jurídica e objeto do direito administrativo. 1.2 os dife-
rentes critérios adotados para a conceituação do direito administrativo. 
1.3 fontes do direito administrativo. 1.4 sistemas administrativos: siste-
ma inglês, sistema francês e sistema adotado no brasil. 2 administração 
pública. 2.1 administração pública em sentido amplo e em sentido estrito. 
2.2 administração pública em sentido objetivo e em sentido subjetivo. 3 
regime jurídico-administrativo. 3.1 conceito. 3.2 conteúdo: supremacia 
do interesse público sobre o privado e indisponibilidade, pela administra-
ção, dos interesses públicos. 3.3 Princípios expressos e implícitos da ad-
ministração pública. 4 organização administrativa. 4.1 centralização, des-
centralização, concentração e desconcentração. 4.2 administração direta. 
4.2.1 conceito. 4.2.2 Órgão público: conceito; teorias sobre as relações 
do Estado com os agentes públicos; características; e classificação. 4.3 
administração indireta. 4.3.1 conceito. 4.3.2 autarquias. 4.3.3 agências 
reguladoras. 4.3.4 agências executivas. 4.3.5 fundações públicas. 4.3.6 
Empresas públicas. 4.3.7 sociedades de economia mista. 4.3.8 consór-
cios públicos. 4.4 Entidades paraestatais e terceiro setor. 4.4.1 serviços 
sociais autônomos. 4.4.2 Entidades de apoio. 4.4.3 organizações sociais. 
4.4.4 organizações da sociedade civil de interesse público. 5 atos adminis-
trativos. 5.1 conceito. 5.2 fatos da administração, atos da administração 
e atos administrativos. 5.3 requisitos ou elementos. 5.4 atributos. 5.5 
Classificação. 5.6 Atos administrativos em espécie. 5.7 O silêncio no direito 
administrativo. 5.8 Extinção dos atos administrativos: revogação, anula-
ção e cassação. 5.9 convalidação. 5.10 vinculação e discricionariedade. 
5.11 atos administrativos nulos, anuláveis e inexistentes. 5.12 decadência 
administrativa. 6 Processo administrativo. 6.1 lei nº 9.784/1999. 6.2 dis-
posições doutrinárias aplicáveis. 6.3 lei Estadual nº 8.972/2020 (regula 
o processo administrativo no âmbito da administração Pública do Estado 
do Pará). 7 Poderes e deveres da administração pública. 7.1 Poder regu-
lamentar. 7.2 Poder hierárquico. 7.3 Poder disciplinar. 7.4 Poder de polí-
cia. 7.5 Dever de agir. 7.6 Dever de eficiência. 7.7 Dever de probidade. 
7.8 dever de prestação de contas. 7.9 Uso e abuso do poder. 8 serviços 
públicos. 8.1 legislação pertinente. 8.1.1 lei nº 8.987/1995. 8.1.2 lei 
nº 11.079/2004 (parceria público-privada). 8.2 disposições doutrinárias. 
8.2.1 conceito. 8.2.2 Elementos constitutivos. 8.2.3 formas de prestação e 
meios de execução. 8.2.4 delegação: concessão, permissão e autorização. 
8.2.5 Classificação. 8.2.6 Princípios. 8.2.7 Remuneração. 8.2.8 Usuários. 
9 intervenção do Estado na propriedade. 9.1 conceito. 9.2 fundamento. 
9.3 Modalidades. 9.3.1 limitação administrativa. 9.3.2 servidão adminis-

trativa. 9.3.3 ocupação temporária. 9.3.4 requisição administrativa. 9.3.5 
tombamento. 9.3.6 desapropriação. 10 licitações. 10.1 legislação perti-
nente. 10.1.1 lei nº 14.133/2021. 10.1.2 lei nº 8.666/1993. 10.1.3 lei nº 
10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão. 10.1.4 
decreto nº 7.892/2013 (sistema de registro de Preços). 10.1.5 lei nº 
12.462/2011 (regime diferenciado de contratação). 10.1.6 fundamen-
tos constitucionais. 10.2 disposições doutrinárias. 10.2.1 conceito. 10.2.3 
Objeto e finalidade. 10.2.4 Destinatários. 10.2.5 Princípios. 10.2.6 Contra-
tação direta: dispensa e inexigibilidade. 10.2.7 Modalidades. 10.2.8 tipos. 
10.2.9 Procedimento. 10.2.10 anulação e revogação. 10.2.11 sanções 
administrativas. 11 contratos administrativos. 11.1 legislação pertinen-
te. 11.1.1 lei nº 14.133/2021. 11.1.2 lei nº 8.666/1993. 11.1.3 decreto 
nº 6.170/2007. 11.1.4 Portaria interministerial nº 424/2016. 11.1.5 lei 
nº 11.107/2005 e decreto nº 6.017/2007. 11.2 disposições doutrinárias. 
11.2.1 conceito. 11.2.2 características. 11.2.3 vigência. 11.2.4 alterações 
contratuais. 11.2.5 Execução, inexecução e rescisão. 11.2.6 convênios 
e instrumentos congêneres. 11.2.7 consórcios públicos. 12 controle da 
administração pública. 12.1 Conceito. 12.2 Classificação das formas de 
controle. 12.2.1 conforme a origem. 12.2.2 conforme o momento a ser 
exercido. 12.2.3 conforme a amplitude. 12.3 controle exercido pela ad-
ministração pública. 12.4 controle legislativo. 12.5 controle judicial. 13 
improbidade administrativa. 13.1 lei nº 8.429/1992. 13.2 disposições 
doutrinárias aplicáveis. 14 agentes públicos. 14.1 legislação pertinente. 
14.1.1 lei nº 8.112/1990. 14.1.2 disposições constitucionais aplicáveis. 
14.1.3 lei Estadual nº 5.810/1994 (regime Jurídico Único dos servidores 
Públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações 
Públicas do Estado do Pará). 14.2 disposições doutrinárias. 14.2.1 concei-
to. 14.2.2 Espécies. 14.2.3 cargo, emprego e função pública. 14.2.4 Pro-
vimento. 14.2.5 vacância. 14.2.6 Efetividade, estabilidade e vitaliciedade. 
14.2.7 remuneração. 14.2.8 direitos e deveres. 14.2.9 responsabilidade. 
14.2.10 Processo administrativo disciplinar. 14.2.11 regime de previdên-
cia. 15 Bens públicos. 15.1 Conceito. 15.2 Classificação. 15.3 Característi-
cas. 15.4 Espécies. 15.5 afetação e desafetação. 15.6 aquisição e aliena-
ção. 15.7 Uso dos bens públicos por particular. 16 responsabilidade civil do 
Estado. 16.1 Evolução histórica. 16.2 teorias subjetivas e objetivas da res-
ponsabilidade patrimonial do Estado. 16.3 responsabilidade civil do Estado 
no direito brasileiro. 16.3.1 responsabilidade por ato comissivo do Estado. 
16.3.2 responsabilidade por omissão do Estado. 16.4 requisitos para a 
demonstração da responsabilidade do Estado. 16.5 causas excludentes e 
atenuantes da responsabilidade do Estado. 16.6 reparação do dano. 16.7 
direito de regresso. 16.8 responsabilidade primária e subsidiária. 16.9 
responsabilidade do Estado por atos legislativos. 16.10 responsabilidade 
do Estado por atos judiciais.
DIREITO CIVIL: 1 lei de introdução às Normas do direito brasileiro. 2 
das pessoas. das pessoas naturais e jurídicas. Personalidade e da capaci-
dade. dos direitos da personalidade. Uso do nome social e direito a alte-
ração do nome. da ausência. 3 das pessoas jurídicas. disposições gerais. 
constituição, extinção, responsabilidade. associações, fundações e socie-
dades. desconsideração da personalidade jurídica. 4 do domicílio. 5 dos 
bens. dos bens considerados em si mesmos (bens imóveis, móveis, fun-
gíveis e consumíveis, divisíveis, singulares e coletivos). dos bens recipro-
camente considerados. bens públicos e particulares. 6 dos fatos jurídicos. 
do negócio jurídico: modalidade, forma, defeitos e nulidades. da repre-
sentação. da condição, do termo e do encargo. dos defeitos do negócio 
jurídico. Da interpretação do negócio jurídico. Da invalidade e da ineficácia 
do negócio jurídico. dos atos jurídicos lícitos. dos atos ilícitos. 7 da pres-
crição e da decadência. da forma e da prova. 8 do direito das obrigações. 
das modalidades e efeitos. adimplemento, extinção e inadimplemento das 
obrigações. cláusula Penal e arras. transferência das obrigações. 9 res-
ponsabilidade civil: culpa, dano, nexo de causalidade e excludentes. res-
ponsabilidade objetiva. responsabilidade contratual e extracontratual. 10 
dos contratos em geral. disposições gerais: Princípios, requisitos, forma-
ção, interpretação, classificação. Dos efeitos. Vícios redibitórios. Evicção. 
da extinção do contrato. das várias espécies de contrato. 11 do direito das 
coisas: Princípios. Da posse e de sua classificação. Da aquisição, efeitos e 
perda da posse. 12 dos direitos reais. da propriedade em geral. Histórico 
da propriedade e sua funcionalidade social. da aquisição da propriedade 
imóvel e móvel. Usucapião constitucional urbana. Usucapião constitucio-
nal rural. Usucapião especial coletiva. Usucapião administrativa. Usucapião 
especial indígena. 13 da perda da propriedade. das restrições ao direito 
da propriedade. dos direitos de vizinhança. do condomínio geral. do con-
domínio necessário. do condomínio edilício. Novas formas de propriedade 
condominial. condomínios e incorporações. da propriedade resolúvel. da 
propriedade fiduciária. Dos direitos reais sobre coisa alheia. Da superfície. 
Das servidões. Do usufruto e da administração dos bens de filhos menores. 
do uso. da habitação. do direito do promitente comprador. do penhor, da 
hipoteca e da anticrese. incorporação. Parcelamento e regularização do 
solo Urbano. Estatuto da cidade. 14 do direito de família. do direito pesso-
al. do casamento. do casamento homoafetivo. da capacidade matrimonial. 
formalidades. dos impedimentos. das causas suspensivas. do processo 
de habilitação. da celebração e do casamento. das provas do casamento. 
Dos efeitos. Da eficácia do casamento. Da invalidade ou nulidade do casa-
mento. da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal (manter apesar 
da discussão quanto à separação). do direito assistencial. da proteção 
da pessoa dos filhos. Da filiação: registral, biológica e socioafetiva. Do 
reconhecimento dos filhos. Da adoção. Da adoção homoafetiva. Do poder 
familiar. do direito patrimonial. do pacto antenupcial. do regime de comu-
nhão parcial. do regime de comunhão universal. do regime de participação 
final dos aquestos. Do regime de separação de bens. Da união estável. Da 
guarda, tutela, curatela e da interdição. do bem de família. alienação Pa-
rental. 15 dos direitos das sucessões: da sucessão em geral. da sucessão 
legítima. da sucessão testamentária. do testamento em geral. da capaci-
dade de testar. das formas ordinárias do testamento. da revogação. dos 
codicilos. dos testamentos especiais. das disposições testamentárias. dos 
legados. Herdeiros necessários. do direito de acrescer entre herdeiros e le-
gatários. das substituições. da deserdação. 16 da redução das disposições 
testamentárias. da revogação. do rompimento do testamento. do testa-
menteiro. 17 do inventário e da partilha. 18 registros Públicos. registro 
de imóveis. Noções gerais. Princípios do registro de imóveis: continuidade, 
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especialidade, legalidade, inscrição, presunção e fé pública, prioridade e 
instância. transcrição, inscrição e averbação. Procedimento de dúvida. lei 
federal nº 6.015/1973. lei federal nº 4.591/1964. 19 registro civil das 
pessoas naturais. do nascimento. do registro civil fora do prazo. do casa-
mento. do registro do casamento religioso para efeitos civis. da conversão 
da união estável em casamento. do casamento ou conversão da união 
estável em casamento de pessoas do mesmo sexo. do óbito. da morte pre-
sumida. da emancipação, da interdição, da ausência, da união estável e da 
adoção. Das averbações em geral e específicas. Das anotações em geral e 
específicas. Das retificações, restaurações e suprimentos. Reconhecimento 
de filhos. 20 Da falência e recuperação judicial.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 lei nº 13.105/2015 (código de Proces-
so civil). 1.1 Normas processuais civis. 1.2 função jurisdicional. 1.3 ação. 
1.3.1 conceito, natureza, elementos e características. 1.3.2 condições da 
ação. 1.3.3 Classificação. 1.4 Pressupostos processuais. 1.5 Preclusão. 1.6 
sujeitos do processo. 1.6.1 capacidade processual e postulatória. 1.6.2 
deveres das partes e procuradores. 1.6.3 Procuradores. 1.6.4 sucessão 
das partes e dos procuradores. 1.7 litisconsórcio. 1.8 intervenção de ter-
ceiros. 1.9 Poderes, deveres e responsabilidade do juiz. 1.10 Ministério 
Público. 1.11 advocacia Pública. 1.12 defensoria Pública. 1.13 atos pro-
cessuais. 1.13.1 forma dos atos. 1.13.2 tempo e lugar. 1.13.3 Prazos. 
1.13.4 comunicação dos atos processuais. 1.13.5 Nulidades. 1.13.6 dis-
tribuição e registro. 1.13.7 valor da causa. 1.14 tutela provisória. 1.14.1. 
tutela de urgência. 1.14.2 disposições gerais. 1.15 formação, suspensão 
e extinção do processo. 1.16 Processo de conhecimento e do cumprimen-
to de sentença. 1.16.1 Procedimento comum. 1.16.2 disposições gerais. 
1.16.3 Petição inicial. 1.16.4 improcedência liminar do pedido. 1.16.5 au-
diência de conciliação ou de mediação. 1.16.6 contestação, reconvenção 
e revelia. 1.16.7 audiência de instrução e julgamento. 1.16.8 Providências 
preliminares e do saneamento. 1.16.9 Julgamento conforme o estado do 
processo. 1.16.10 Provas. 1.16.11 sentença e coisa julgada. 1.16.12 cum-
primento da sentença. 1.16.13 disposições gerais. 1.16.14 cumprimento. 
1.16.15 liquidação. 1.17 Procedimentos especiais. 1.18 Procedimentos de 
jurisdição voluntária. 1.19 Processos de execução. 1.20 Processos nos tri-
bunais e meios de impugnação das decisões judiciais. 1.21 livro comple-
mentar. 1.21.1 Disposições finais e transitórias. 2 Mandado de segurança. 
3 ação popular. 4 ação civil pública. 5 ação de improbidade administrativa. 
6 reclamação constitucional. 7 lei nº 8.245/1991 (locação de imóveis ur-
banos). 7.1 Procedimentos.
DIREITO PENAL: 1 fontes do direito penal; princípios aplicáveis ao direito 
penal. 2 aplicação da lei penal: princípios da legalidade e da anterioridade; 
a lei penal no tempo e no espaço; tempo e lugar do crime; lei penal ex-
cepcional, especial e temporária; territorialidade e extraterritorialidade da 
lei penal; pena cumprida no estrangeiro; eficácia da sentença estrangeira; 
contagem de prazo; frações não computáveis da pena; interpretação da lei 
penal; analogia; irretroatividade da lei penal; conflito aparente de normas 
penais. 3 Crime. 3.1 Classificação dos crimes; teorias do crime; o fato 
típico e seus elementos; relação de causalidade; superveniência de causa 
independente; relevância da omissão; crime consumado e tentado; pena 
da tentativa; desistência voluntária e arrependimento eficaz; arrependi-
mento posterior; crime impossível; crime doloso, culposo e preterdoloso; 
agravação pelo resultado; concurso de crimes; erro sobre elementos do 
tipo; descriminantes putativas; erro determinado por terceiro; erro sobre 
a pessoa; erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição); coação irre-
sistível e obediência hierárquica; ilicitude e causas de exclusão; excesso 
punível; culpabilidade: teorias, elementos e causas de exclusão. 4 im-
putabilidade penal. 5 concurso de pessoas. 6 Penas: espécies de penas; 
cominação das penas; aplicação da pena; suspensão condicional da pena; 
livramento condicional; efeitos da condenação; reabilitação; execução das 
penas em espécie e incidentes de execução. 7 Medidas de segurança; exe-
cução das medidas de segurança. 8 ação penal. 9 Punibilidade e causas 
de extinção. 10 crimes contra a pessoa. 11 crimes contra o patrimônio. 
12 crimes contra a propriedade imaterial. 13 crimes contra a organização 
do trabalho. 14 crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito 
aos mortos. 15 crimes contra a dignidade sexual. 16 crimes contra a fa-
mília. 17 crimes contra a incolumidade pública. 18 crimes contra a paz 
pública. 19 crimes contra a fé pública. 20 crimes contra a administração 
pública. 21 lei nº 8.072/1990 (delitos hediondos). 22 lei nº 11.343/2006 
(lei antidrogas). 23 lei nº 13.869/2019 (abuso de autoridade). 24 lei nº 
9.455/1997 (crimes de tortura). 25 lei nº 10.826/2003 (Estatuto do de-
sarmamento). 26 lei nº 12.850/2013 (organização criminosa). 27 lei nº 
9.613/1998 (lavagem de dinheiro). 28 Pacto de são José da costa rica e 
decreto nº 678/1992 (convenção americana sobre direitos Humanos). 29 
lei nº 9.503/1997 (crimes de trânsito). 30 lei nº 11.340/2006 (lei Maria 
da Penha). 31 decreto-lei nº 3.688/1941 (contravenções penais). 32 cri-
mes contra o meio ambiente (lei nº 9.605/1998). 33 lei nº 10.671/2003 
(Estatuto do torcedor). 34 lei nº 13.260/2016 (lei antiterrorismo). 35 
crimes previstos no Estatuto do idoso (lei nº 10.741/2003). 36 crimes 
previstos no código de defesa do consumidor (lei nº 8.078/1990). 37 
crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (lei nº 7.716/1989). 
38 disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal.
dirEito ProcEssUal PENal: 1 Processo penal brasileiro. Processo penal 
constitucional. 2 sistemas e princípios fundamentais. 3 aplicação da lei 
processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas. 3.1 disposi-
ções preliminares do código de Processo Penal. 4 fase pré-processual. 
4.1 inquérito policial. 4.2 acordo de Não Persecução Penal. 5 Processo, 
procedimento e relação jurídica processual. 5.1 Elementos identificadores 
da relação processual. 5.2 formas do procedimento. 5.3 Princípios gerais 
e informadores do processo. 5.4 Pretensão punitiva. 5.5 tipos de proces-
so penal. 6 ação penal. 7 ação civil ex delicto. 8 Jurisdição e competên-
cia. 9 Questões e processos incidentes. 10 Prova. 10.1 lei nº 9.296/1996 
(interceptação telefônica). 11 sujeitos do Processo. 12 Prisão, medidas 
cautelares e liberdade provisória. 12.1 lei nº 7.960/1989 (prisão tempo-
rária). 13 citações e intimações. 14 atos processuais e atos judiciais. 15 
Procedimentos. 15.1 Processo comum. 15.2 Processos especiais. 15.3 lei 
nº 8.038/1990 — normas procedimentais para os processos perante o su-
perior tribunal de Justiça (stJ) e o supremo tribunal federal (stf). 16 lei 
nº 9.099/1995 e lei nº 10.259/2001 (juizados especiais cíveis e criminais). 
17 Prazos. 17.1 características, princípios e contagem. 18 Nulidades. 19 

recursos em geral. 20 Habeas corpus e seu processo. 21 Normas proces-
suais da lei nº 7.210/1984 (execução penal). 22 relações jurisdicionais 
com autoridade estrangeira. 23 disposições gerais do código de Processo 
Penal. 24 lei nº 12.850/2013 (organização criminosa).
DIREITO ELEITORAL: 1 direitos políticos. 1.1 direitos fundamentais e 
direitos políticos. 1.2 Privação dos direitos políticos. 2 direito eleitoral. 2.1 
conceito e fundamentos. 2.2 fontes do direito Eleitoral. 2.3 Princípios de 
direito Eleitoral. 2.4 Hermenêutica eleitoral. 3 Poder representativo. 3.1 
sufrágio. 3.1.1 Natureza. 3.1.2 Extensão do sufrágio. 3.1.3 valor do sufrá-
gio. 3.1.4. Modo de sufrágio. 3.1.5 formas de sufrágio. 4 organização elei-
toral. 4.1 distribuição territorial. 4.2 sistemas eleitorais. 5 Justiça Eleitoral. 
5.1 Características institucionais. 5.2 Órgãos e composição. 5.3 Diversifi-
cação funcional das atividades da Justiça Eleitoral. 5.4 competências. 5.5 
Justiça Eleitoral e o controle da legalidade das eleições. 6 Ministério Público 
Eleitoral. 6.1 composição. 6.2 atribuições. 6.3 Ministério Público Eleitoral e 
lisura do processo eleitoral. 7 capacidade eleitoral. 7.1 requisitos. 7.2 li-
mitações decorrentes de descumprimento do dever eleitoral. 8 alistamento 
eleitoral. 8.1 ato de alistamento. 8.2 fases do alistamento. 8.3 Efeitos 
do alistamento. 8.4 cancelamento e exclusão. 8.5 revisão do eleitorado. 
9 Elegibilidade. 9.1 registro de candidaturas. 9.2 convenção Partidária. 
9.3 coligação Partidária. 9.4 Processo de registro de candidatura. 9.5 
impugnações ao registro de candidatura. 9.6 inelegibilidades. 9.6.1 ine-
legibilidades constitucionais. 9.6.2 inelegibilidades infraconstitucionais ou 
legais. 9.6.3 arguição judicial de inelegibilidade. 10 Partidos políticos: 10.1 
sistemas partidários. 10.2 criação, fusão e extinção dos partidos políticos. 
10.3 federações partidárias (lei nº 14.208/2021). 10.4 Órgãos partidá-
rios. 10.5 filiação partidária. 10.6 fidelidade partidária. 10.7 financiamen-
to dos partidos políticos, controle de arrecadação e prestação de contas. 11 
garantias eleitorais. 11.1 liberdade de escolha. 11.2 Proteção jurisdicional 
contra a violência atentatória à liberdade de voto. 11.3 contenção ao poder 
econômico e ao desvio e abuso do poder político. 11.4 transporte de elei-
tores das zonas rurais. 11.5 repressão à violência política. 12 campanha 
eleitoral. 12.1 financiamento de campanha eleitoral e prestação de contas. 
12.2 Modelo brasileiro de financiamento de campanha eleitoral. 13 Pro-
paganda eleitoral. 13.1 conceito. 13.2 Poder de polícia. 13.3 Pesquisas e 
testes pré-eleitorais. 13.4 Propaganda eleitoral em geral. 13.5 Propaganda 
eleitoral em outdoor. 13.6 Propaganda eleitoral na internet. 13.7 Propa-
ganda eleitoral na imprensa. 13.8 Propaganda eleitoral gratuita no rádio 
e na televisão. 13.9 direito de resposta. 13.10 Moderação de conteúdo. 
13.11 Permissões e vedações no dia da eleição. 13.12 condutas vedadas 
aos agentes públicos em campanhas eleitorais. 13.13. captação irregular 
de sufrágio. 13.14 Procedimento preparatório eleitoral. 14 atos preparató-
rios à votação. 15 Processo de votação. 16 apuração eleitoral. 16.1 diplo-
mação. 16.2 recurso contra expedição de diploma. 16.3 candidato eleito 
com pedido de registro sub judice e realização de eleição suplementar. 17 
ações judiciais eleitorais. 17.1 ação de impugnação de registro de candida-
tura. 17.2 representações por propaganda ilícita ou irregular. 17.3 ação de 
impugnação de registro ou divulgação de pesquisas eleitorais. 17.4 ação 
de investigação judicial eleitoral por abuso de poder de autoridade, político 
e econômico. 17.5 ação por captação ilícita de sufrágio. 17.6 ação por con-
duta vedada a agentes públicos. 17.7 ação por captação ou gasto ilícito de 
recursos para fins eleitorais. 17.8 Ação de impugnação de mandato eletivo. 
17.9 fraude à cota de gênero. 17.10 ação por doação acima dos limites 
legais. 18 recursos eleitorais. 19 Perda do mandato eletivo e eleições su-
plementares. 20 crimes eleitorais. 20.1 Princípios constitucionais aplicá-
veis aos crimes eleitorais. 20.2 Crimes eleitorais puros ou específicos. 20.3 
crimes eleitorais acidentais. 20.4 crimes cometidos no alistamento eleito-
ral. 20.5 crimes cometidos no alistamento partidário. 20.6 crimes eleito-
rais em matéria de inelegibilidades. 20.7 crimes eleitorais na propaganda 
eleitoral. 20.8 corrupção eleitoral. 20.9 coação eleitoral. 20.10 violência 
política contra a mulher (lei nº 14.192/2021). 20.11 crimes eleitorais na 
votação. 20.12 crimes eleitorais na apuração. 20.13 crimes eleitorais no 
funcionamento do serviço eleitoral. 20.14 crimes contra o funcionamento 
das instituições democráticas no processo eleitoral (lei nº 14.197/2021). 
20.15 crimes eleitorais que podem ser cometidos em qualquer fase do 
processo eleitoral. 20.16 crimes eleitorais e sanções penais. 21 Processo 
penal eleitoral. 21.1 Prisão e período eleitoral. 21.2 competência, conexão 
e continência em matéria eleitoral. 21.3 Medidas despenalizadoras. 21.4 
ação penal eleitoral. 21.5 recursos.
LEGISLAÇÃO REFERENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1 Perfil consti-
tucional. 1.1 conceito e princípios; unidade e independência; autonomia 
funcional administrativa e financeira; ramos do Ministério Público; chefia, 
escolha, nomeação e destituição; legislação infraconstitucional e iniciati-
va; garantias; vedações; funções institucionais; a figura do ombudsman; 
ingresso na carreira. 2 organização administrativa e funções dos órgãos 
de administração, execução e auxiliares. 3 carreira. 3.1 concurso; provi-
mento; posse e exercício; estágio probatório e vitaliciamento; promoções; 
remoções; substituição por convocação; afastamentos; reintegração; re-
versão; aproveitamento e readmissão. 4 direitos e prerrogativas. garan-
tias do cargo. 5 disciplina. 5.1 deveres e vedações; impedimentos e sus-
peições; inspeção e correições; sanções; prescrição; sindicância; processo 
administrativo; recursos; revisão do processo administrativo; reabilitação. 
6 instrumentos de investigação e de atuação extrajudicial. 6.1 audiências 
Públicas, abertura e instrução de procedimentos; inspeções; expedição de 
notificações, recomendações e requisições. 7 Termos de Ajustamento de 
conduta. 7.1 fiscalização do cumprimento e execução judicial. 8 a evo-
lução dos meios de proteção e promoção dos direitos fundamentais e as 
funções extrajudiciais e judiciais do Ministério Público. 9 Efetivação dos di-
reitos fundamentais e atuação do Ministério Público. 10 litisconsórcio entre 
Ministérios Públicos. 11 o conselho Nacional do Ministério Público (cNMP). 
12 Órgãos colegiados. 13 ouvidoria do Ministério Público. 14 Ministério 
Público dos Estados e da União. 15 Ministério Público junto aos tribunais 
de contas. 16 disciplina dos feitos extrajudiciais de atribuição do Ministério 
Público (inquérito civil, procedimento preparatório, procedimento admi-
nistrativo, procedimento investigatório criminal e notícia de fato). 17 as 
leis orgânicas do Ministério Público. 17.1 lei nº 8.625/1993 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), lei complementar federal nº 75/1993 (lei 
orgânica do Ministério Público da União), lei complementar Estadual nº 
57/2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará).
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DIREITO EMPRESARIAL: 1 fundamentos do direito empresarial. 1.1 ori-
gem e evolução histórica, autonomia, fontes e características. 1.2 teoria 
da empresa. 1.3 Empresário: conceito, caracterização, inscrição, capaci-
dade; empresário individual; pequeno empresário. 1.4 lei complementar 
nº 123/2006 (microempresa e empresa de pequeno porte). 1.5 Prepostos 
do empresário. 1.6 institutos complementares: nome empresarial, esta-
belecimento empresarial, escrituração. 2 registro de empresa. 2.1 Órgãos 
de registro de empresa. 2.2 atos de registro de empresa. 2.3 Processo 
decisório do registro de empresa. 2.4 inatividade da empresa. 2.5 Empre-
sário irregular. 2.6 lei nº 8.934/1994. 3 Propriedade industrial. 3.1 lei nº 
9.279/1996. 3.2 o instituto Nacional da Propriedade industrial (iNPi). 3.3 
Propriedade industrial e direitos autorais. 3.4 Patentes. 3.5 desenho in-
dustrial. 3.6 Marca: espécies. 3.7 Procedimento de registro. 3.8 indicações 
geográficas. 4 Títulos de crédito. 4.1 Histórico da legislação cambiária. 4.2 
conceito de títulos de crédito, características e princípios informadores. 4.3 
Classificação dos títulos de crédito: letra de câmbio, nota promissória, che-
que, duplicata, endosso e aval. 4.4 títulos de crédito comercial, industrial, 
à exportação, rural, imobiliário, bancário. 4.5 letra de arrendamento mer-
cantil. 5 ação cambial. 5.1 ação de regresso. 5.2 inoponibilidade de exce-
ções. 5.3 responsabilidade patrimonial e fraude à execução. 5.4 Embargos 
do devedor. 5.5 ação de anulação e substituição de título. 6 Protesto de tí-
tulos e outros documentos de dívida: legislação, modalidades, procedimen-
tos, efeitos, ações judiciais envolvendo o protesto. 7 direito societário. 7.1 
sociedade empresária: conceito, terminologia, ato constitutivo. 7.2 socie-
dades simples e empresárias. 7.3 Personalização da sociedade empresária. 
7.4 Classificação das sociedades empresárias. 7.5 Sociedade irregular. 7.6 
teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 7.7 desconsideração 
inversa. 7.8 regime jurídico dos sócios. 7.9 sociedade limitada. 7.10 so-
ciedade anônima. 7.11 lei nº 6.404/1976. 7.12 sociedade em nome cole-
tivo. 7.13 sociedade em comandita simples. 7.14 sociedade em comandita 
por ações. 7.15 operações societárias: transformação, incorporação, fusão 
e cisão. 7.16 relações entre sociedades: coligações de sociedades, grupos 
societários, consórcios, sociedade subsidiária integral, sociedade de pro-
pósito específico. 7.17 Dissolução, liquidação e extinção das sociedades. 
7.18 concentração empresarial e defesa da livre concorrência. 8 contratos 
mercantis. 8.1 características. 8.2 compra e venda mercantil. 8.3 comis-
são mercantil. 8.4 representação comercial. 8.5 concessão mercantil. 8.6 
franquia (franchising). 8.7 contratos bancários: depósito bancário, mútuo 
bancário, desconto bancário, abertura de crédito. 8.8 contratos bancários 
impróprios: alienação fiduciária em garantia, arrendamento mercantil (le-
asing), faturização (factoring), cartão de crédito. 8.9 contrato de seguro. 
8.10 contratos intelectuais: cessão de direito industrial, licença de uso de 
direito industrial, transferência de tecnologia, comercialização de logiciário 
(software). 9 direito falimentar. 9.1 lei nº 11.101/2005. 9.2 teoria geral 
do direito falimentar. 9.3 Processo falimentar. 9.4 Pessoa e bens do falido. 
9.5 regime jurídico dos atos e contratos do falido. 9.6 regime jurídico dos 
credores do falido. 9.7 recuperação judicial. 9.8 recuperação extrajudicial. 
9.9 Liquidação extrajudicial de instituições financeiras.
DIREITO TRIBUTÁRIO: 1 sistema tributário Nacional. 1.1 Princípios do 
direito tributário. 1.2 limitações do poder de tributar. 1.3 repartição das 
receitas tributárias. 2 tributo. 2.1 conceito. 2.2 Natureza jurídica. 2.3 Es-
pécies. 2.4 imposto. 2.5 taxa. 2.6 contribuição de melhoria. 2.7 Emprés-
timo compulsório. 2.8 contribuições. 3 competência tributária. 3.1 classi-
ficação. 3.2 Exercício da competência tributária. 3.3 Capacidade tributária 
ativa. 3.4 imunidade tributária. 3.5 distinção entre imunidade, isenção e 
não incidência. 3.6 imunidades em espécie. 4 fontes do direito tributário. 
4.1 constituição federal de 1988. 4.2 leis complementares. 4.3 leis ordi-
nárias e atos equivalentes. 4.4 tratados internacionais. 4.5 atos do Poder 
Executivo federal com força de lei material. 4.6 atos exclusivos do Poder 
legislativo. 4.7 convênios. 4.8 decretos regulamentares. 4.9 Normas com-
plementares. 5 vigência, aplicação, interpretação e integração da legisla-
ção tributária. 6 obrigação tributária. 6.1 obrigação principal e acessória. 
6.2 fato gerador. 6.3 sujeito ativo. 6.4 sujeito passivo. 6.5 solidariedade. 
6.6 capacidade tributária. 6.7 domicílio tributário. 6.8 responsabilidade 
tributária. 6.9 responsabilidade dos sucessores. 6.10 responsabilidade de 
terceiros. 6.11 responsabilidade por infrações. 7 crédito tributário. 7.1 
constituição de crédito tributário. 7.2 lançamento. 7.3 Modalidades de 
lançamento. 7.4 suspensão do crédito tributário. 7.5 Extinção do crédito 
tributário. 7.6 Exclusão de crédito tributário. 7.7 garantias e privilégios do 
crédito tributário. 8 administração tributária. 8.1 fiscalização. 8.2 dívida 
ativa. 8.3 certidões negativas. 9 impostos da União. 9.1 imposto sobre a 
importação de produtos estrangeiros. 9.2 imposto sobre a exportação de 
produtos nacionais ou nacionalizados. 9.3 imposto sobre renda e proven-
tos de qualquer natureza. 9.4 imposto sobre produtos industrializados. 
9.5 imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a 
títulos e valores mobiliários. 9.6 imposto sobre a propriedade territorial 
rural. 9.7 imposto sobre grandes fortunas. 10 impostos dos estados e 
do distrito federal. 10.1 imposto sobre transmissão causa Mortis e doa-
ção de Quaisquer bens ou direitos – itcd. 10.2 imposto sobre operações 
relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – icMs. 10.3 
imposto sobre a Propriedade de veículos automotores – iPva. 11 impos-
tos dos municípios. 11.1 imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana. 11.2 imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por 
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos 
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos 
a sua aquisição. 11.3 imposto sobre serviços de Qualquer Natureza – is-
sQN. 11.4 lei complementar nº 116/2003 (dispõe sobre o issQN). 12 
Processo administrativo tributário. 12.1 Princípios básicos. 12.2 acepções 
e espécies. 12.3 determinação e exigência do crédito tributário. 12.4 re-
presentação fiscal para fins penais. 12.5 Delegacias da Receita Federal de 
Julgamento. 12.6 conselhos de contribuintes. 12.7 câmara superior de 
recursos fiscais. 13 Processo judicial tributário. 13.1 ação de execução 
fiscal. 13.2 Lei nº 6.830/1980 (Execução Fiscal). 13.3 Ação cautelar fiscal. 
13.4 ação declaratória da inexistência de relação jurídico-tributária. 13.5 
Ação anulatória de débito fiscal. 13.6 Mandado de segurança. 13.7 Ação 
de repetição de indébito. 13.8 ação de consignação em pagamento. 13.9 
ações de controle de constitucionalidade. 13.10 ação civil pública. 14 lei 
complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Em-

presa de Pequeno Porte). 15 ilícito tributário. 15.1 ilícito administrativo tri-
butário. 15.2 ilícito penal tributário. 13.3 crimes contra a ordem tributária. 
16.4 lei nº 8.137/1990.
DIREITO AGRÁRIO: 1 direito agrário e política rural. 1.1 teoria geral 
do direito agrário. 1.2 formação histórica do direito agrário no brasil. 1.3 
Histórico e situação da propriedade territorial rural no brasil. 1.4 Política 
agrária, política agrícola e política fundiária. 1.5 direito de propriedade e 
função social da propriedade. 1.6 atividade agrária e agrariedade. 1.7 ati-
vidade extrativa. 1.8 Produção agrária e proteção ambiental. 1.9 Módulo 
rural e módulo fiscal. 2 Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra). 2.1 Normas 
gerais de direito agrário. 2.2 legislação e doutrina agrárias. 3 Programa 
Nacional de reforma agrária. 3.1 lei nº 8.629/1993. 3.2 terras devolutas. 
3.2.1 terras devolutas e terras públicas. 3.2.2 destinação das terras de-
volutas. 3.2.3 Terras devolutas e o poder público. 3.2.4 Identificação das 
terras devolutas. 3.3 Execução e administração da reforma agrária. 3.4 
Desapropriação de terras para fins de reforma agrária. 3.4.1 Leis Com-
plementares nº 76/1993 e nº 88/1996. 3.4.2 ação discriminatória. 3.4.3 
Posse agrária. 3.4.4 ações possessórias. 3.4.5 Espécies de desapropria-
ção. 3.4.6 fases da desapropriação. 3.4.7 indenização. 3.5 Parcelamento 
e loteamento rural. 3.6 registros públicos. 3.7 títulos da dívida agrária. 4 
bens públicos dominicais: alienação e concessão de terras públicas. 5 re-
gularização dominial de terras rurais e de sua ocupação. 5.1 discriminação 
administrativa e judicial de terras. 5.2 arrecadação de imóvel abandonado. 
5.3 legitimação de posse. 5.4 Usucapião especial. 6 aquisição ou arrenda-
mento de imóvel rural por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras e na fai-
xa de fronteira. 7 Colonização oficial e particular. 7.1 Empresa rural. 7.1.1 
latifúndio. 7.1.2 Minifúndio. 7.2 Módulo e fração mínima de parcelamento. 
7.3 indivisibilidade. 8 sistema Nacional de crédito rural. 8.1 títulos de 
crédito rural. 9 organização da vida rural. 9.1 associativismo, cooperativis-
mo e sindicalismo rural. 9.2 Política Nacional de cooperativismo. 10 terras 
indígenas. 10.1 regime das terras tradicionalmente ocupadas por indíge-
nas. 10.2 demarcação das terras das comunidades indígenas. 11 imóvel 
rural: conceito e classificação. 12 Usucapião constitucional rural (art. 191 
da constituição federal de 1988 e lei nº 6.969/1981). 13 imposto territo-
rial rural. 14 Contratos agrários. 15 Justiça agrária. 16 Conflitos agrários. 
17 trabalho rural. 17.1 Enquadramento sindical. 17.2 Previdência rural. 18 
legislação federal: lei nº 601/1850; decreto nº 1.318/1854.
TUTELA DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS: 1 teoria constitucional dos direitos difusos e coletivos. 
1.1 interesse público e privado. 1.2 interesse público primário e secun-
dário. 1.3 interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 1.4 a 
defesa judicial dos interesses transindividuais. 2 ação civil pública. 3 a 
tutela em juízo dos interesses individuais homogêneos, difusos e coleti-
vos. 3.1 Competência. 3.2 Ônus da prova. 3.3 Legitimidade ordinária e 
extraordinária. 3.4 legitimidade ativa e passiva. 3.5 legitimidade ativa 
da defensoria Pública. 3.6 litisconsórcio e assistência. 3.7 conexão, con-
tinência e litispendência. 3.8 liminares e recursos. 3.9 Multas. 3.10 fun-
do para reconstituição do bem lesado: fundos federais, fundos estaduais, 
receitas do fundo, finalidades do fundo, reparação das lesões individuais. 
3.11 sentença. 3.12 desistência e renúncia do recurso. 3.12.1 Efeitos. 
3.12.2 desistência pelo Ministério Público. 3.13 coisa julgada na ação co-
letiva. 3.14 responsabilidade por custas, honorários advocatícios e demais 
encargos de sucumbência. 3.15 liquidação e execução da sentença. 3.16 
legitimados para a liquidação. 3.17 Escolha do foro pelo lesado indivi-
dual. 3.18 responsabilidade e culpa. 3.19 Prescrição e decadência. 4 di-
reito do idoso e da pessoa com deficiência. 4.1 Constituição Federal de 
1988 e direitos da pessoa com deficiência. 4.2 Lei Brasileira de Inclusão. 
4.2.1 Parte Geral. Disposições Gerais. Conceito de pessoa com deficiência. 
Atendimento prioritário. 4.3 Direitos fundamentais da pessoa com defici-
ência. 4.3.1 direito à vida, à habilitação e à reabilitação. direito à saúde, 
à educação, à moradia. direito à assistência, à previdência, à cultura, ao 
turismo e ao lazer. direito ao transporte e à mobilidade. 4.4 acessibilida-
de. disposições gerais. acesso à informação e à comunicação. tecnologia 
assistiva, ciência e tecnologia. 4.5 acesso à justiça e direitos da pessoa 
com deficiência. Ministério Público e direito da pessoa com deficiência. 4.6 
constituição federal de 1988 e direito do idoso. 4.7 Estatuto do idoso. 
disposições gerais. direitos fundamentais. direito do idoso e Ministério 
Público. Medidas protetivas. Política de atendimento. 5 Meio ambiente. 
5.1 conceito de direito ambiental e de meio ambiente. 5.2 fontes do di-
reito ambiental. 5.3 Princípios gerais de direito ambiental. 5.4 direito ao 
meio ambiente equilibrado. 5.5 direito à sadia qualidade de vida. 5.6 Pa-
trimônio imaterial, histórico, paisagístico, artístico e cultural. conceitos e 
instrumentos de proteção. 5.7 Progresso econômico, sustentabilidade e 
desenvolvimento sustentável. acesso equitativo aos recursos naturais. 5.8 
Usuário-pagador e poluidor-pagador. 5.9 Princípios da precaução, preven-
ção, reparação, informação, participação e da vedação do retrocesso. 5.10 
Patrimônio genético. 5.11 responsabilidade ambiental. 5.12 repartição de 
competências em matéria ambiental. competências político-administrati-
vas e competências legislativas. 5.13 Política Nacional do Meio ambiente: 
objeto, finalidade e instrumentos. 5.14 Política Nacional sobre Mudança do 
clima. 5.15 Política Nacional de Educação ambiental. 5.16 licenciamen-
to ambiental: competência; características; tipos (prévia, de instalação e 
de operação). Estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto 
ambiental. 5.17 Zoneamentos ambientais. 5.18 Poluição: conceito; for-
mas (atmosférica; por resíduos sólidos; por resíduos e rejeitos perigosos; 
sonora e por agrotóxicos). áreas contaminadas. infrações administrativas 
ambientais. 5.19 Poder de polícia. 5.20 responsabilidade administrativa 
ambiental e seus pressupostos. responsabilidade civil e reparação do dano 
ecológico. desconsideração da personalidade jurídica. responsabilidade do 
Estado. responsabilidade por risco. formas de reparação do dano ambien-
tal. responsabilidade penal ambiental. responsabilidade da pessoa física e 
da pessoa jurídica. concorrência de sanções administrativas e penais. 5.21 
recursos hídricos: fundamentos, objetivos e diretrizes gerais da Política 
Nacional de recursos Hídricos; outorga de uso de águas; cobrança do uso 
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e comitês de bacias hidrográficas. 5.22 Áreas de preservação permanente; 
áreas de uso restrito; reserva legal. 5.23 sistema Nacional de Unidades 
de conservação da Natureza. desmatamento e queimadas: compensação. 
5.24 código florestal, legislação federal e estadual. 5.25 Engenharia gené-
tica e meio ambiente. biodiversidade, patrimônio genético, biossegurança 
e biotecnologia. 6 Proteção aos patrimônios cultural, público e social. 7 de-
fesa da ordem urbanística. 8 consumidor. 8.1 conceitos básicos no código 
de defesa do consumidor (cdc). consumidor, fornecedor, produto, serviço 
e relação de consumo. 8.2 Princípios no cdc. direitos básicos do consu-
midor. 8.3 responsabilidade por acidente de consumo. fato do produto 
e fato do serviço. Excludentes de responsabilidade. responsabilidade do 
comerciante. responsabilidade por vício do produto (qualidade e quanti-
dade) e por vício do serviço. 8.4 oferta e publicidade. Publicidade engano-
sa e abusiva. Práticas abusivas. 8.5 responsabilidade administrativa. 8.6 
crimes contra as relações de consumo. responsabilidade penal. Proteção 
contratual: princípios e cláusulas abusivas. 8.7 Proteção do consumidor 
em juízo. conceito de direitos metaindividuais: direitos difusos, coletivos 
e individuais homogêneos. ação coletiva: legitimidade ativa. competência. 
Efeitos da coisa julgada. litispendência. Execução. 8.8 acesso à justiça e o 
direito do consumidor. 8.9 direito do consumidor e o Ministério Público. 9 
infância e juventude. 9.1 infância e juventude na perspectiva da constitui-
ção federal de 1988. a doutrina da proteção integral. a convenção das Na-
ções Unidas sobre os direitos da criança e demais normas internacionais 
afetas à infância e juventude. 9.2 Estatuto da criança e do adolescente. 
os direitos fundamentais da infância e da juventude. o direito à liberdade, 
ao respeito e à dignidade. o direito à convivência familiar e comunitária. 
O direito à profissionalização e à proteção no trabalho. 9.3 A política de 
atendimento. as diretrizes da política de atendimento. 9.4 os conselhos 
municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente. 
9.5 as entidades de atendimento. 9.6 as medidas de proteção. 9.7 adoção. 
adoção internacional. autoridade central. 9.8 a prática do ato infracional. 
9.9 as medidas pertinentes aos pais ou ao responsável. 9.10 o conselho 
tutelar. 9.11 o acesso à justiça. a justiça da infância e da juventude. o juiz, 
o Ministério Público, o advogado e os serviços auxiliares. 9.12 a proteção 
judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. os procedimentos. 
os recursos. 9.13 os crimes e as infrações administrativas. 9.14 sistema 
Nacional de atendimento socioeducativo — siNasE (lei nº 12.594/2012). 
9.15 Estatuto da Primeira infância (lei nº 13.257/2016).
DIREITOS HUMANOS: 1 constituição e direitos Humanos. direitos fun-
damentais e direitos Humanos. status dos direitos Humanos. 2 direitos 
Humanos e direitos fundamentais. 2.1 conceito, estrutura e história. 3 
Direitos Humanos. 3.1 Terminologia, fundamento e classificação (quanto 
à finalidade; adotada pela Constituição de 1988). Dimensões dos Direi-
tos Humanos. 4 tratados internacionais de direitos Humanos. Pacto inter-
nacional dos direitos civis e Políticos. Pacto dos direitos sociais. outros 
tratados internacionais. 5 Mecanismos internacionais de proteção e moni-
toramento dos direitos Humanos. 6 sistema regional de direitos Huma-
nos. convenção americana de direitos Humanos e Protocolos adicionais. 
corte interamericana de direitos Humanos. comissão interamericana de 
direitos Humanos. 7 direito Penal internacional. tribunal Penal interna-
cional. dos crimes internacionais. tratados internacionais e direito Penal. 
8 direitos humanos no brasil. 9 direitos Humanos em espécie. direito à 
vida. dignidade da pessoa humana. direito à liberdade. direito políticos. 
direitos sociais. direito de minorias. 10 direitos humanos e o Ministério 
Público. 11 a declaração Universal dos direitos Humanos. contexto his-
tórico. importância e função nos dias atuais. ProMoÇÃo da igUaldadE 
ÉtNico-racial E lEgislaÇÃo EsPEcÍfica corrEsPoNdENtE: 1 racis-
mo. 1.1 conceito e espécies: racismo estrutural, institucional, ambiental, 
recreativo, religioso. 1.2 interseccionalidade entre raça, gênero e classe, 
preconceito racial, igualdade racial e ações afirmativas. 2 Convenção In-
ternacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial 
(decreto nº 65.810/1969). 3 lei nº 7.716/1989 (crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor). 4 Política Nacional de Promoção da igual-
dade racial (decreto nº 4.886/2003). 5 Estatuto da igualdade racial (lei 
nº 12.288/2010). 6 sistema Nacional de Promoção da igualdade racial 
(decreto nº 8.136/2013).
aNtoNio EdUardo barlEta dE alMEida
Presidente da comissão do concurso

ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO

Atividade Datas previstas

Período para a impugnação ao edital de abertura
24 a 30/8/2022

das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 
(horário oficial de Brasília/DF)

Período de solicitação de inscrição e de solicitação de 
isenção de taxa de inscrição

24/8 a 22/9/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
divulgação das respostas às impugnações 13/9/2022

disponibilização do link para verificação de deferimento 
da foto encaminhada na inscrição e prazo para novo envio 

de foto que atenda às determinações do sistema

23 e 24/9/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)

consulta à situação provisória da solicitação de isenção 
de taxa de inscrição 

28 e 30/9/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferi-
mento da solicitação de isenção de taxa de inscrição

29 e 30/9/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
Consulta à situação final da solicitação de isenção de 

taxa de inscrição 10/10/2022

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 13/10/2022
divulgação da relação provisória dos candidatos com a 

inscrição preliminar deferida (ampla concorrência, pesso-
as com deficiência e negros, indígenas e quilombolas)

20/10/2022

consulta à situação provisória da solicitação de atendi-
mento especial 

20 a 24/10/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
Prazo para a interposição de recursos contra o indefe-
rimento da inscrição preliminar (ampla concorrência e 

pessoas com deficiência), para alteração de concorrência 
(negros, indígenas e quilombolas) e contra o indeferimen-

to da solicitação de atendimento especial

21 e 24/10/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)

Consulta à situação final da solicitação de atendimento 
especial 31/10/2022

Divulgação da relação final dos candidatos com a inscri-
ção preliminar deferida (ampla concorrência, pessoas com 

deficiência e negros, indígenas e quilombolas)
1º/11/2022

divulgação do edital que informará a disponibilização da 
consulta aos locais de prova 19/12/2022

aplicação da prova objetiva 15/1/2023

divulgação da consulta individual aos gabaritos prelimi-
nares da prova objetiva

17 a 19/1/2023
das 19 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
Prazo para a interposição de recursos quanto às ques-

tões formuladas e(ou) aos gabaritos oficiais preliminares 
divulgados

18 e 19/1/2023
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva 20/1/2023
Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e do edital 

de resultado provisório na prova objetiva 8/2/2023

Prazo para a vista da prova objetiva 9 e 10/2/2023

Prazo para a interposição de recursos contra o resultado 
provisório na prova objetiva

13 e 14/2/2023
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva 

e de convocação para a avaliação biopsicossocial 28/2/2023

realização da avaliação biopsicossocial 12/3/2023
divulgação do edital de resultado provisório na avaliação 

biopsicossocial 24/3/2023

Prazo para a interposição de recursos contra o resultado 
provisório na avaliação biopsicossocial

27 e 28/3/2023
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
Divulgação do edital de resultado final na avaliação biop-
sicossocial e de convocação para as provas discursivas 6/4/2023

aplicação das provas discursivas 15 e 16/4/2023
divulgação da consulta individual ao padrão preliminar 

de respostas das provas discursivas 18/4/2023

Período de vista do caderno de textos definitivos das 
provas discursivas

19 e 20/4/2023
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)

Prazo para a interposição de contra o padrão preliminar 
de respostas das provas discursivas

24 a 25/4/2023
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
divulgação do edital de resultado provisório nas provas 

discursivas 8/5/2023

* as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de 
alteração, conforme necessidade e conveniência do MPPa e do cebraspe. 
caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.
** as demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a 
serem publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e(ou) divulgados na 
internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
mp_pa_22_promotor.

ANEXO II
MODELO DE LAUDO PARA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL
(candidatos que se declararam com deficiência)
Atesto, para fins de participação em concurso público, que o(a) Senhor
(a)___________________________________________
_________________________________, portador(a) do documento 
de identidade nº ______________________, é considerado(a) pessoa 
com deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar a(s) seguin-
te(s) condição(ões) ___________________________________, cid-10 
________________, que resulta(m) no comprometimento das seguintes 
funções/funcionalidades _______________________________________
_______________________________________. informo, ainda, a prová-
vel causa do comprometimento_________________________________.
cidade/Uf, ____ de _________ de 20__.
assinatura e carimbo do(a) Médico(a)

Protocolo: 843200
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MUNICÍPIOS
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 
Objeto: contratação de Empresa Para Execução de reformas no campo 
de futebol do vaguito, localizado na travessa sandoval de almeida lima-
330-algodoal - abaetetuba/Pa. Nos termos da ata da sessão, a comissão 
de licitação, torna público o resultado da licitação e julgamento das propos-
tas à respectiva vencedora. desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por 
meio da sra. francineti Maria rodrigues carvalho, prefeita, resolve: tornar 
público a HoMologaÇÃo da toMada dE PrEÇos Nº 004/2022, supraci-
tado à adjudicatária: orion comercio e representações ltda com o cNPJ: 
04.442.642/0001-00, pelo valor global de r$ 550.416,72(Quinhentos e 
cinquenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos). 
assinado em 22 de agosto de 2022. Francineti Maria Rodrigues Carva-
lho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 842963

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2022/0531-002-PMA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022-PE-PMA 

Objeto: contratação de Empresa Para Prestação de serviços de Manu-
tenção Preventiva e corretiva, lavagem e Higienização de veículos le-
ves e Pesados, visando o atendimento das Necessidades da secretaria 
Municipal de assistência social do Município de abaetetuba/Pa. contra-
tante: secretaria Municipal de assistência social/fundo Municipal, cnpj 
15.127.231/0001-38. contratada: Josenilson Pereira cavalcante Eireli, 
cNPJ 28.846.161/0001-10- contrato adm. nº 273/2022-PE-PMa, valor 
global de r$ r$ 475.920,00. vigência: 18/08/2022 a 31/12/2022. 
Ord. Desp. Josiane da Costa Baia.

Protocolo: 842964

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
AVISO DE PRORROGAÇAO

O Município de Acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
rogaÇÃo da sessão de abertura da concorrência nº 3/2022-00002, 
cujo objeto: coNstrUÇÃo dE EstrUtUras dE coNcrEto Para caiXa 
d’ágUa No MUNicÍPio dE acará/Pa. iNforMaMos que a nova data da 
sessão pública será dia 31 de agosto de 2022 as 09:00h (Horário de bra-
sília). Permanecendo inalterados as demais disposições do edital. Edital 
disponível: https://acara.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br 
Uasg: 980403, Portal tcM/Pa, setor de licitações: travessa são José nº 
120 Praça da Matriz, sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.
pma2022@gmail.com.

PEDRO PAULO GOUVEA DE MORAES
Prefeito Municipal

Protocolo: 842966

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022/PMAP 
Objeto: Aquisição de filé de peixe para atender as necessidades da pre-
feitura de aurora do Pará e as demais secretarias que compõem a esfera 
municipal. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divul-
gação das propostas de preços e etapa de lances no dia 05/09/2022, às 
08:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível 
nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.compras-
net.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da 
publicação.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022/PMAP 
Objeto: aquisição de tablet, para utilização nos serviços dos agentes co-
munitários de saúde e agente de combate a endemias do município de 

aurora do Pará. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a di-
vulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 05/09/2022, às 
11:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível 
nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.
gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publica-
ção. Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira/PMAP.

Protocolo: 842967

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 2002/2022 
Objeto: execução da seguinte obra: construção do muro do parque de 
exposições localizado no bairro cafezal. abertura: 08/09/2022 as 09:00h. 
o edital encontra-se disponível no departamento de licitações, em dia de 
expediente das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, localizado na 
av. cronge da silveira, n°. 438 - altos - Pc. conego b. campos, bairro co-
mercial, cEP: 68.445-000. o edital também poderá ser adquirido, gratui-
tamente, no portal da transparência da Prefeitura Municipal de barcarena 
no seguinte endereço/link: https://barcarena.govbr.cloud/pronimtb/index.
asp?acao=1&item=2&flagRedFiltroLicitacao=2, ou no portal do jurisdicio-
nado do tcM/Pa (sistema “geo-obras”). demais informações no departa-
mento de licitações, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou através 
do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br ou, ainda, pelo telefone: 
(91) 99393-6685. Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL.

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO 
DE ABERTURA DE PROPOSTAS 

CONCORRÊNCIA N° 3014/2022 
Objeto: execução de obras/serviços de restauração asfáltica com recapea-
mento asfáltico em vias do município de barcarena, Pa. a cPl da Prefeitura 
Municipal de barcarena,  após cumprimento à norma inscrita na letra do 
art. 109, i, alínea “a”, c/c § 1°, da lei n°. 8.666/93, e para cumprir o que 
dispõe o art. 43, ii e iii da referida lei, bem como item 15, subitens 15.8 
e 15.9, do edital que disciplina a licitação, torna público aos interessados e 
convoca as quatro empresas habilitadas para a sessão pública de abertura 
dos envelopes n°. 02, que contêm suas propostas de preços, e devoluções 
dos envelopes lacrados e inviolados contendo a proposta da única empresa 
inabilitada. a sessão acontecerá na sala de reuniões da PMb, mesmo local 
de realização da sessão de abertura, e iniciará, pontualmente, às09h00min 
do dia 25 de agosto de 2022. a empresa inabilitada foi alijada do certame 
e não poderá participar das fases subsequentes do processo, conforme art. 
41,§ 4°, da lei n°. 8.666/93. a presença dos representantes legais das 
empresas habilitadas é de fundamental importância para continuidade do 
processo, porém, o não comparecimento deles ou de algum outro licitante 
e/ou interessado, no dia, hora e local designados, não impedirá que a ses-
são aconteça, não cabendo reclamação de qualquer natureza. Waldemar 
Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL.

Protocolo: 842970

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
AVISO DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS - Nº. 009/2022-TP
OBJETO: recuperação de 40 km da vicinal 15km 48 sul da br 230, com 
início na latitude: 3º20’17.41”s longitude: 52º35’13.64”0 final latitude: 
3º38’58.52”s longitude: 52º30’0.09”0, no município de brasil Novo/Pa, em 
atenção ao objeto do convênio nº 189/2022-sEtraN, tudo em conformi-
dade com os detalhamentos constantes no Edital e seus anexos - abEr-
tUra: 09/09/2022, às 09:30 horas; local Para rEtirada dE Edital, 
iNforMaÇÕEs E solicitaÇÕEs: sede da Prefeitura situada na av. castelo 
branco nº 821, centro - brasil Novo/Pa, e nos sites www.brasilnovo.pa.
gov.br e www.tcm.pa.gov.br (geo obras).

Valdiney Batista de Freitas-Presidente da cPl
Protocolo: 842971

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ESPÉCIE: 5º termo aditivo de contrato da tomada de Preços no 006/2019. 
contrato nº 20190818. contratante: Prefeitura Municipal de breves. con-
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tratada: r r cardoso Eireli, cNPJ: 26.886.785/0001-35. objeto: o presen-
te termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato 
até 21 de maio de 2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal 
nº 8.666/93. vigência: 22/11/2021 a 21/05/2022. amparo legal: art. 57, 
inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. Ordenador de Despesa: José An-
tônio Azevedo Leão.

Protocolo: 842973

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-PMC 
HOMOLOGO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
Nº 036/2022-PMC, que tem por objeto: registro de Preços Para futura 
e Eventual aquisição de Material Esportivo, Para atender as Unidades de 
Ensino da secretaria Municipal de Educação no Município de cametá/Pa,e 
com base no relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer da 
assessoria Jurídica do município adJUdico/HoMologo seu objeto a l. do 
o. brito ltda, cNPJ nº 44.217.408/0001-95,valor r$ 720.399,50; para que 
produza os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso vi da lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. data da Homologação: 22/08/2022. 
Ordenador: Victor Correa Cassiano, Prefeito de Cametá.

Protocolo: 842974

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022- SRP - PMC. 
Objeto: registro de Preços Para Eventual e futura Prestaçao de serviços 
de limpeza e Higienização de veículos e Motocicletas (lava Jato), Perten-
centes a frota Municipal, visando atender as necessidades da Prefeitu-
ra Municipal de capanema/Pa. adJUdicado Para: Janderson da costa 
Macedo 97267350259, cNPJ 35.514.809/0001-16, com valor: lote-valor: 
01-r$ 329.676,00. HoMologado Para: Janderson da costa Macedo 
97267350259, cNPJ 35.514.809/0001-16, com valor: lote-valor: 01-r$ 
329.676,00. conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a 
licitação na forma da lei nº 8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto 
- Prefeito.

Protocolo: 842975

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PREFEITURA MUNICIAL DE CAPITÃO POÇO
AVISO de LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0132022-PE-PMCP-SEMOB 
Objeto: contratação de empresa Para futura e eventual aquisição de ar-
tefatos de cimento, tais como bloquetes, Meio fio e tubos de concreto, 
visando atender às Necessidades do Município de capitão Poço/Pa, confor-
me especificações contidas no Anexo I do Termo de Referência e as exigên-
cias estabelecidas neste edital e demais anexos.abertura: 06/09/2022 às 
14:30h. retirada do edital: Na sala da comissão Permanente de licitação, 
situado na av. Mura carvalho s/n - centro - cEP: 68.650 -000 capitão Poço
-estado do Pará, no horário das 7:30hs ás 13:30hs, poderá ser retirado no 
site Portal de compras Púbicas https://www.portaldecompraspublicas.com.
br, Portal da Prefeitura na Url complementares poderão ser solicitadas 
pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
REGISTRADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 170801/2022 
Objeto: contratação de empresa especializada Na Prestação de serviços 
de funerária e translado destinados a atender as demadas da secretária 
de assistência social. Pregão eletrônico nº 9/2022-009; Prazo de vigência 
da ata: de 17/08/2022 a 17/08/2023; registrados: PaX central comer-
cio e serviços funerários eireli; c.N.P.J nº 16.825.079/0001-20valor glo-
bal r$  284.250,00(trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos e dezoito 
reais). funerária globopax; c.N.P.J  nº 02.213.802/0001-05 valor global 
r$300.070,00(trezentos mil e setenta reais)  Jo Paulo  de  freitas oliveira 
Me; c.N.P.J nº 09.200.472/0001-62  valor total r$ 62.000,00(sessenta e 
dois reais). valor total registrado: r$646.320,00(seiscentos e quarenta e 
seis mil e trezentos e vinte reais).  João Josiano de Sena Lima - Secre-
tário Municipal de Assistência Social.

EXTRATOS DE CONTRATOS 
PREGÃO Nº 011/2022 - PMCP - PE - SRP, CONFORME SALDO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 190801/2022 
Objeto dos contratos: aquisição de Materiais de Higiene e limpeza des-
tinados ao atendimento da administração Publica Municipal, secretarias e 
Fundos, Conforme descrições e especificações Apresentadas No Anexo Ii, 
Por sistema de registro de Preços. contrato nº 2022220801. contratante: 
Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: J.e tavares de souza 
filho - Me, cNPJ: 27.422.577/0001-48. valor global r$ 524.623,75 (qui-
nhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e três e setenta e cinco 
centavos) vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220802. 
contratante: fundo Municipal de assistência social. contratado: J.e ta-
vares de souza filho - Me, cNPJ: 27.422.577/0001-48. valor global r$ 
107.360,70 (cento e sete mil, trezentos e sessenta reais e setenta cen-
tavos). vigência a 22/08/2022 a 22/08/2023. contrato nº 2022220803. 
contratante: fundo Municipal de saúde. contratado: J.e tavares de souza 
filho - Me, cNPJ: 27.422.577/0001-48. valor global r$ 301.562,60(tre-
zentos e um Mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos). 
vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220804. contratan-
te: fundo Municipal de educação. contratado: J e tavares de souza fi-
lho - Me, cNPJ: 27.422.577/0001-48 valor global r$177.001,90 (cento e 
setenta e sete Mil, um real e noventa centavos). vigência 22/08/2022 a 
22/08/2023; contrato nº 2022220805. contratante: fundeb. contratado. 
J. e tavares de souza filho - Me, cNPJ: 27.422.577/0001-48. valor global 
r$ 176.730,60(cento e setenta e seis Mil, setenta e trinta reais e sessenta 
centavos). vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220806. 
contratante: fundo Municipal de Meio ambiente. contratado. e tavares de 
souza filho - Me, cNPJ: 27.422.577/0001-48. valor global r$ 146.122,55 
(cento e quarenta e seis mil, cento vinte e dois reais e cinquenta e cinco 
centavos). vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220807. 
contratante: fundo Municipal do direito da criança e do adolescente. con-
tratado: J e tavares de souza filho -Me, cNPJ: 27.422.577/0001-48. valor 
global r$ 40.005,85 (quarenta mil, cinco reais e oitenta e cinco centavos). 
vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220808. contra-
tante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: i de almeida b. 
dias ltda, cNPJ: 29.751.618/0001-75. valor global r$ 17.919,50 (dezes-
sete mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos). vigência 
22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220809. contratante: fundo 
Municipal de assistência social. contratado: i de almeida b. dias ltda,c-
NPJ: 29.751.618/0001-75. valor global r$ 3.344,32 (três mil, trezentos e 
quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos). vigência a 22/08/2022 
a 22/08/2023. contrato nº 2022220810. contratante: fundo Municipal de 
saúde. contratado: i de almeida b. dias ltda, cNPJ: 29.751.618/0001-75. 
valor global r$ 10.262,86 (dez mil, duzentos e sessenta e dois reais e 
oitenta e seis centavos). vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 
2022220811. contratante: fundo Municipal de educação. contratado: i de 
almeida b. dias ltda, cNPJ: 29.751.618/0001-75. valor global r$6.393,54 
(seis mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos). 
vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220812. contratan-
te: fundeb. contratado. i de almeida b. dias ltda, cNPJ: 29.751.618/0001-
75. valor global r$ r$6.393,54 (seis mil, trezentos e noventa e três reais 
e cinquenta e quatro centavos). vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; con-
trato nº 2022220813. contratante: fundo Municipal de Meio ambiente. 
contratado. i de almeida b. dias ltda, cNPJ: 29.751.618/0001-75. valor 
global r$ 5.131,43 (cinco mil,cento e trinta e um reais e quarenta e três 
centavos). vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220814. 
contratante: fundo Municipal do direito da criança e do adolescente. con-
tratado: i de almeida b. dias ltda, cNPJ: 29.751.618/0001-75. valor global 
r$ 1.787,11 (um mil,setecentos e oitenta e sete reais e onze centavos). vi-
gência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220815. contratante: 
Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: liz Pará comercio e ser-
viços ltda, cNPJ: 41.081.966/0001-88. valor global r$ 3.460,15 (três mil, 
quatro centos e sessenta reais e quinze centavos). vigência 22/08/2022 
a 22/08/2023; contrato nº 2022220816. contratante: fundo Municipal de 
assistência social. contratado: liz Pará comercio e serviços ltda, cNPJ: 
41.081.966/0001-88. valor global r$ 422,50 (quatrocentos e vinte e dois 
reais e cinquenta centavos). vigência a 22/08/2022 a 22/08/2023. con-
trato nº 2022220817. contratante: fundo Municipal de saúde. contrata-
do: liz Pará comercio e serviços ltda, cNPJ: 41.081.966/0001-88. valor 
global r$ 1.978,50 (um mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta 
centavos). vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220818. 
contratante: fundo Municipal de educação. contratado: liz Pará comer-
cio e serviços ltda,cNPJ: 41.081.966/0001-88. valor global r$1.230,45 
(um mil, duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos). vigência 
22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220819. contratante: fundeb. 
contratado. liz Pará comercio e serviços ltda, cNPJ: 41.081.966/0001-
88. valor global r$ r$1.230,45 (um mil, duzentos e trinta reais e qua-
renta e cinco centavos). vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 
2022220820 contratante: fundo Municipal de Meio ambiente. contratado. 
liz Pará comercio e serviços ltda, cNPJ: 41.081.966/0001-88. valor glo-
bal r$ 989,25 (novecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos). 
vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220821 contratan-
te: fundo Municipal do direito da criança e do adolescente. contratado: liz 
Pará comercio e serviços ltda, cNPJ: 41.081.966/0001-88. valor global 
r$ 566,75 (quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). 
vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220822. contratan-
te: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: r dos santos Noguei-
ra, cNPJ: 34.714.441/0001-77. valor global r$ 23.159,45 (vinte e três 
mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) vigência 
22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220823. contratante: fundo 
Municipal de assistência social. contratado: r dos santos Nogueira, cNPJ: 
34.714.441/0001-77. valor global r$ 5.079,30 (cinco mil reais, setenta e 
nove reais e trinta centavos). vigência a 22/08/2022 a 22/08/2023. con-
trato nº 2022220824. contratante: fundo Municipal de saúde. contrata-
do: r dos santos Nogueira, cNPJ: 34.714.441/0001-77. valor global r$ 
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13.234,80 (treze mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). 
vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220825. contra-
tante: fundo Municipal de educação. contratado: r dos santos Nogueira, 
cNPJ: 34.714.441/0001-77. valor global r$8.266,29 (oito mil, duzentos 
e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos). vigência 22/08/2022 
a 22/08/2023; contrato nº 2022220826. contratante: fundeb. contra-
tado. r dos santos Nogueira, cNPJ: 34.714.441/0001-77. valor global 
r$ 8.263,39 (oito mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e nove 
centavos). vigência 22/08/2022 a 22/08/2023; contrato nº 2022220827. 
contratante: fundo Municipal de Meio ambiente. contratado. r dos santos 
Nogueira, cNPJ: 34.714.441/0001-77. valor global r$ 6.617,40 (seis mil, 
seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos). vigência 22/08/2022 
a 22/08/2023; contrato nº 2022220828. contratante: fundo Municipal do 
direito da criança e do adolescente. contratado: r dos santos Nogueira, 
cNPJ: 34.714.441/0001-77. valor global r$ 1.538,10 (um mil, quinhentos 
e trinta e oito reais e dez centavos). vigência 22/08/2022 a 22/08/2023.
EXtratos dE tErMos aditivos. EsPÉciE: 1º aditivo ao contrato nº 
2021230801, referente ao Pregão n° 029/2021. o presente termo aditivo 
objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 23 de agosto 
de 2022até 23 de fevereiro de 2023, nos termos do art. 57, inciso ii, da 
lei federal nº 8.666/93, contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. 
contratada: c. d. costa Eireli, cNPJ: 23.465.147/0001-52
ESPÉCIE: 1º aditivo ao contrato Nº 2021210802, referente ao Pregão n° 
029/2021. o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato de 23 de agosto de 2022 até 23 de fevereiro de 2023, 
nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, contratante: 
fundo Municipal de Educação de capitão Poço. contratada: ff comércio E 
locação de automoveis Eireli, cNPJ: 12.625.256/0001-73
ESPÉCIE: 1º aditivo ao contrato Nº 2021230803, referente ao Pregão n° 
029/2021. o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato de 23 de agosto de 2022 até 23 de fevereiro de 2023, 
nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, contratante: 
fundo Municipal de saúde de  capitão Poço. contratada: ff comércio E 
locação de automoveis Eireli, cNPJ: 12.625.256/0001-73
ESPÉCIE: 1º aditivo ao contrato Nº 2021230804, referente ao Pregão n° 
029/2021. o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato de 23 de agosto de 2022 até 23 de fevereiro de 2023, 
nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, contratante: 
fundo Municipal de assistência social e cidadania. contratada: ff comér-
cio E locação de automoveis Eireli, cNPJ: 12.625.256/0001-73
ESPÉCIE: 1º aditivo ao contrato Nº 2021230805, referente ao Pregão n° 
029/2021. o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato de 23 de agosto de 2022 até 23 de fevereiro de 2023, 
nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, contratante: 
Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratada: ff coMÉrcio E locação 
de automoveis Eireli, cNPJ: 12.625.256/0001-73
ESPÉCIE: 1º aditivo ao contrato Nº 2021230806, referente ao Pregão n° 
029/2021. o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato de 23 de agosto de 2022 até 23 de fevereiro de 2023, 
nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, contratante: 
fundo Municipal de Meio ambiente. contratada: ff comércio e locação de 
automoveis Eireli, cNPJ: 12.625.256/0001-73.

Protocolo: 842976

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
RETIFICAÇÃO

Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, no dia 22/08/2022, pg. 
99. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022-SEMAIC. 
ONDE SE LÊ: as propostas comerciais serão recebidas a partir das 09h00m 
do dia 02/09/2022 até as 11h00m do dia 02/09/2022, por meio do ende-
reço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o link “regis-
tro de proposta”, podendo os interessados cadastrar ou substituir propos-
tas no sistema eletrônico; as propostas serão abertas às 11h30m do dia 
04/05/2022 (horário de brasília). LEIA-SE: as propostas comerciais serão 
recebidas a partir das 09h00m do dia 22/08/2022 até as 11h00m do dia 
02/09/2022, por meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, 
onde se encontra o link “registro de proposta”, podendo os interessados ca-
dastrar ou substituir propostas no sistema eletrônico; as propostas serão 
abertas às 11h30m do dia 02/09/2022 (horário de brasília). demais infor-
mações permanecem inalterada. conceição do araguaia-Pa, 22 de agosto 
de 2022. Heloisa Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL.

Protocolo: 842977

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2022-PMGP
A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PA, através da comis-
são Permanente de licitação torna público para conhecimento dos interes-
sados que estará realizando licitação na modalidade concorrência, do tipo 
Menor Preço global, objetivando a contratação de empresa para execução 

de prolongamento da av. tancredo neves no município de goianésia do 
Pará - Pa, conforme convênio nº 233/2022, processo nº 2021/792462 fir-
mado entre a secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras 
públicas - sEdoP e prefeitura municipal de goianésia do Pará. abertura 
em 22/09/2022 as 09hs00min. as sessões públicas de julgamento serão 
realizadas nas dependências da Prefeitura Municipal, na sala da comissão 
Permanente de licitação - cPl, situada na rua Pedro soares, s/N, colegial, 
no dia, hora e local citados neste aviso, em que serão recebidos os enve-
lopes de proposta e habilitação. o Edital e seus anexos estão à disposição 
de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, 
das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, 
através do E-mail: cplpmgp@gmail.com e https://www.tcm.pa.gov.br/por-
tal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras.  MARCIO ANDERSON COSTA E 
SOUZA. Presidente da CPL.

Protocolo: 842978

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 5º termo aditivo de prazo de 05 (cinco) meses a partir de 
01/09/2022 aos contratos nº 20200134 e 20200135, oriundos da con-
corrência nº 3/2019-02-PMgP. Francisco David Leite Rocha, Prefeito 
Municipal.

Protocolo: 842979
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE 002/2022-SEMSA/CPL-CC

A Prefeitura Municipal de Igarapé Miri, por meio da secretaria Mu-
nicipal de saúde, torna público que realizará licitação: carta convite nº 
002/2022-sEMsa/cPl-cc, para reforma e ampliação do centro de Especia-
lidade flor do Miriti. abertura da sessão dia 29/08/2022 às 9h30. Mais infor-
mações no e-mail: cpl.igmiri.pa@gmail.com. igarapé-Miri (Pa), 22 de agosto 
de 2022. Nazianne Barbosa Pena - Secretaria Municipal de Saúde.

Protocolo: 842980
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022-CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº083/2022

Objeto: contratação de empresa especializada para construção de obras 
de artes na Estrada transgarimpeira, no Município de itaituba-Pa. tipo: 
Menor Preço global. data de abertura: 23/09/2022, às 10:00 hora local. 
acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informa-
ções/solicitações referente ao edital: dicoM, e-mail: licita2017.itb@gmail.
com, localizada na rod. transamazônica c/ 10ª rua anexo ao ginásio Mu-
nicipal de itaituba-Pa. À Comissão.

Protocolo: 842981
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

RETIFICAÇÃO  
EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N° 18.347/2022-PMM-CEL/SEVOP/PMM. 
Objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa coM vistas a PrEstaÇÃo dE sEr-
viÇos gráficos EM baNNErs E faiXas; aQUisiÇÃo dE MatEriais dE 
EXPEdiENtE; caMisEtas, tEcidos E viaMENtos; baNdEiras E Mas-
TROS; DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS À SEMANA DA PÁTRIA, 
coordENados PEla sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - sEMEd. 
Publicado na ioEPa dia 19.08.2022 - Protocolo: 841853. Onde se lê: PrE-
gÃo PrEsENcial Nº 047/2022-cEl/sEvoP/PMM. Leia-se: PrEgÃo PrE-
sENcial Nº 054/2022-cEl/sEvoP/PMM.

Protocolo: 842982

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022-CEL/SEVOP/PMM, 

PROCESSO N° 19.558/2022-PMM - Tipo Menor Preço. Data da Ses-
são: 05/09/2022 - 09h (horário local). objeto: coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa EsPEcialiZada Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos MÉdicos 
EsPEcialiZados EM UNidadE dE tEraPia iNtENsiva - Uti (MÉdico 
iNtENsivista/coordENador, MÉdico iNtENsivista rotiNEiro E 
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MEdico cliNico) coM caPacidadE dE 10 lEitos. integra do Edital 
e informações: sala da cEl/sEvoP/PMM - Prédio da sEvoP, rod. br 
230 - Km 5,5 - bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no 
portal do tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. Ass.: Higo 
Nogueira - Pregoeiro-CEL/SEVOP.

Protocolo: 842985

EXTRATO DO TERMO DE 
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 075/2021-SEMED/PMM  
Processo Licitatório nº 6.720/2021-PMM - Tomada de Preços 
n° 012/2021-CEL/SEVOP/PMM. do obJEto: coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa dE ENgENHaria Para EXEcUÇÃo dos sErviÇos dE rEforMa 
da Escola MUNiciPal dE ENsiNo fUNdaMENtal dr. iNácio dE soUZa 
Moita, localiZada Na rUa d, QUadra NortE, lotE EsPEcial, bairro 
KM 07, MUNicÍPio dE Marabá/Pa. da caUsa: as partes rescindem, ami-
gavelmente, o presente contrato de execução de serviços, firmado em 04 
de agosto de 2021, tendo em vista que não há mais interesse das partes 
na continuidade do mesmo. contratada: a aMÂNcio NEto EirEli. cNPJ: 
83.858.456/0001-14. assinatura: 19/08/2022. Marilza de Oliveira Leite 
- Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DO TERMO DE 
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 080/2021-SEMED/PMM  
Processo Licitatório nº 9.545/2021-PMM - Tomada de Preços 
n° 020/2021-CEL/SEVOP/PMM. do obJEto: coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa dE ENgENHaria Para EXEcUÇÃo dos sErviÇos dE coNs-
trUÇÃo dE cobErtUra E rEforMa da QUadra da EMEf lUZia NU-
NEs fErNaNdEs, localiZada Na folHa 28, QUadra 40, lotEs 06/07, 
bairro Nova Marabá, MUNicÍPio dE Marabá/Pa. da caUsa: as partes 
rescindem, amigavelmente, o presente contrato de execução de serviços, 
firmado em 20 de agosto de 2021, tendo em vista que não há mais interes-
se das partes na continuidade do mesmo. contratada: a aMÂNcio NEto 
EirEli. cNPJ: 83.858.456/0001-14. assinatura: 19/08/2022. Marilza de 
Oliveira Leite - Secretária Municipal de Educação.

Protocolo: 842986

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 20.704/2022-PMM  

Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 053/2022-CEL/SEVOP/PMM - 
Tipo Menor Preço Global. data da sessão: 12/set/2022 - 09:00h (ho-
rário local). objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENgENHaria Para 
EXEcUÇÃo dE (lotE 1) galEria PlUvial dE coNcrEto arMado Na 
rUa rEcifE E rio dE JaNEiro do bairro caraJás 2 No NUclEo ci-
dadE Nova; E (lotE 2) drENagEM Na rUa v-181 folHa 18 NUclEo 
Nova Marabá; E rUa cUrsiNo dE aZEvEdo NUclEo Morada Nova, 
MUNicÍPio dE Marabá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital 
e informações: sala da cEl/sEvoP/PMM - Prédio da secretaria Municipal 
de viação e obras Públicas - sEvoP, rod. br 230 - Km 5,5 - bairro Nova 
Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: 
sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do tcM/Pa, ou pelo Portal 
da transparência/Marabá. Franklin Carneiro da Silva - Presidente da 
CEL/SEVOP/PMM.

Protocolo: 842990

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 075-2022-CPL/PMM 

Processo Licitatório nº 16.805/2022-PMM. objeto: rEgistro dE 
PrEÇos Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE MatEriais dE coNsUMo odoN-
tolÓgicos Para fabricaÇÃo dE PrÓtEsE dENtária Para atENdEr a 
PoPUlaÇÃo dE Marabá/Pa. Uasg: 927495 onde sagrou vencedora a em-
presa: aHcor coMErcio dE ProdUtos odoNtologicos ltda inscrita 
no cNPJ sob nº 37.556.213/0001-04, vencedora dos itens: 02, 03, 12, 13, 
19, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 50, 61, 
62, perfazendo o valor total de r$ 24.442,90 (vinte e quatro mil, quatro-
centos e quarenta e dois reais e noventa centavos), pelo que HoMologo 
o resultado. Marabá 22/08/2022 - Luciano Lopes Dias - Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SMS - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 842991

EXTRATOS DE TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação referente ao CONVITE Nº 004/2022-CEL/
PMM, Processo n° 11.743/2022-PMM, objeto: coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa dE ENgENHaria Para coNstrUÇÃo dE UMa PraÇa Na vila Jo-
siNÓPolis, No MUNicÍPio dE Marabá - Pa, conforme Edital e seus ane-
xos; adjudicado e Homologado a empresa: a J l b coNstrUÇÕEs EirEli 
- EPP, cNPJ: 26.863.021/0001-24, vencedora com o valor: r$ 316.628,78. 
assinatura: em 19/08/2022, Secretário Municipal de Obras - FÁBIO 
CARDOSO MOREIRA - Secretário.

Termo de Homologação referente ao CONVITE Nº 006/2022-CEL/
PMM, Processo n° 11.745/2022-PMM, objeto: coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa dE ENgENHaria Para a EXEcUÇÃo da obra dE drENagEM 
Na avENida boa EsPEraNÇa, bairro libErdadE, NÚclEo cidadE 
Nova, MUNicÍPio dE Marabá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adju-
dicado e Homologado a empresa: c f s loPEs sErviÇos EirEli, cNPJ: 
29.527.610/0001-20, vencedora com o valor: r$ 312.291,80. assinatura: 
em 19/08/2022, Secretário Municipal de Obras - FÁBIO CARDOSO 
MOREIRA - Secretário.

Protocolo: 842987

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Muaná, no uso de suas atribuições, homologa 
o resultado do julgamento e adjudica a licitação: Modalidade: credencia-
mento nº 01/2022. Processo nº 20220601.001. objeto: contratação de 
Pessoa física para Prestação do serviço de transporte Escolar. com valor 
global de r$ 3.647.772,00. data da Homologação: 28 de agosto de 2022.

EDER AZEVEDO MAGALHÃES
PrEfEito MUNiciPal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
EXTRATO DE CONTRATO

CREDENCIAMENTO Nº 01/2022. PROCESSO Nº 20220601.001
Objeto: contratação de Pessoa física para Prestação do serviço de trans-
porte Escolar
Contratante: Prefeitura Municipal de Muaná/ secretaria Municipal de Edu-
cação - sEMEc.
contrato. nº. 170/2022 - contratado: José Maria Pacheco barbosa 
(cPf:774.685.202-59, rota 01 r$ 1.264,00); contrato. nº. 171/2022 
rota 02 - flávio coutinho brabo (cPf: 032.674.802-48, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 172/2022 rota 03- Maria Emília santos Machado (cPf: 
449.954.662-16, r$ 1.264,00); contrato. nº. 173/2022 rota 04 - Jeremias 
do amaral tavares (cPf: 549.476.182-72, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
174/2022 rota 05 - andrei Machado de souza (cPf: 081.268.742-60, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 175/2022 rota 06 - arinaldo barata Nunes (cPf: 
045.564.832-80, r$ 1.264,00); contrato. nº. 176/2022 rota 07 - lean-
dro Machado coutinho (cPf: 095.202.152-80, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
177/2022 rota 08 - romax santos dos santos (cPf: 049.123.842-83, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 178/2022 rota 09 - aldinei silva dos santos (cPf: 
549.476.502-49, r$ 1.264,00); contrato. nº. 179/2022 rota 10 - Mes-
sias dos anjos freitas (cPf: 710.596.142-27, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
180/2022 rota 11 - lauro dalton barbosa reis (cPf: 922.602.502-97, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 181/2022 rota 12 - Jesus Nunes ferreira (cPf: 
010.520.572-92, r$ 1.264,00); contrato. nº. 182/2022 rota 13 - Eduar-
do dos reis barbosa (cPf: 019.309.242-59, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
183/2022 rota 14 - dimerson Eduardo g. teixeira (cPf: 823.253.752-34, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 184/2022 rota 15 - sebastião ferreira do 
Nascimento (cPf: 582.905.162-15, r$ 1.264,00); contrato. nº. 185/2022 
rota 16 - Edivan Machado Machado (cPf: 047.467.052-08, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 186/2022 rota 17 - raimunda Nonata dos santos barbosa da 
silva (cPf: 010.520.572-92, r$ 1.264,00); contrato. nº. 188/2022 rota 
19 - luane E. s. melo savelarinho (cPf: 000.850.852-60, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 189/2022 rota 20 - Ednei brabo costa (cPf: 736.395.912-
91, r$ 1.895,00); contrato. nº. 190/2022 rota 21 - Miguel valdinei Pa-
checo dos santos (cPf: 301.133.002-63, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
191/2022 rota 22 - raimundo Nonato Maciel Poça (cPf: 174.663.342-53, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 192/2022 rota 23 - Hoandreson  Maciel co-
elho (cPf: 000.075.832-90, r$ 1.264,00); contrato. nº. 193/2022 rota 
24 - Manoel de Jesus Poça Poça (cPf: 057.146.012-70, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 194/2022 rota 25 - José Marcelo dos santos de Moraes (cPf: 
048.482.312-48, r$ 1.264,00); contrato. nº. 195/2022 rota 26 - sebas-
tião teixeira carneiro (cPf: 858.544.172-00, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
196/2022 rota 27 - Mario Jorge da silva Paes (cPf: 963.859.362-87, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 197/2022 rota 28 - Max simião da silva Paz 
(cPf: 940.393.212-00, r$ 1.264,00); contrato. nº. 198/2022 rota 29 
- Hernane monteiro (cPf: 035.269.612-55, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
199/2022 rota 30 - Moacir da silva barbosa (cPf: 709.558.042-13, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 200/2022 rota 31 - raimundo robson Moraes 
silva (cPf: 922.446.452-15, r$ 1.264,00); contrato. nº. 201/2022 rota 
32 - ademar brabo rodrigues (cPf: 010.102.232-83, r$ 1.264,00); con-
trato. nº. 202/2022 rota 33 - abel de Jesus Moraes (cPf: 001.460.162-11, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 204/2022 rota 35 - Nilson Maia ferreira (cPf: 
197.740.872-91, r$ 1.264,00); contrato. nº. 205/2022 rota 36 - Marce-
lino Magno Pereira Junior (cPf: 355.558.152-04, r$ 1.264,00); contrato. 
nº. 206/2022 rota 37 - benedito drago costa (cPf: 789.086.802.25, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 207/2022 rota 38 - adamor Magno leal (cPf: 
002.119.182-45, r$ 1.264,00); contrato. nº. 208/2022 rota 39 - Júlio 
teixeira de Melo Neto (cPf: 909.646.672-15, r$ 1.264,00); contrato. 
nº. 209/2022 rota 40 - iranilde ferreira Melo (cPf: 900.404.572-49, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 210/2022 rota 41 - Edivaldo Poça ramos (cPf: 
086.966.632-09, r$ 1.264,00); contrato. nº. 211/2022 rota 42 - Mario 
do socorro Pacheco Martins (cPf: 365.538.372-15, r$ 1.264,00); con-
trato. nº. 212/2022 rota 43 - valmir Magno ferreira (cPf: 931.723.972-
20, r$ 1.264,00); contrato. nº. 213/2022 rota 44 - Mateus vinicius ramos 
Matos (cPf: 550.556.132-20, r$ 1.264,00); contrato. nº. 214/2022 rota 
45 - Marcio rosa Pacheco (cPf: 015.240.522-48, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
215/2022 rota 46 - Everaldo barbosa lucas (cPf: 850.001.832-15, r$ 1.264,00);
contrato. nº. 216/2022 rota 47 - ilo rodrigues de Mendonça (cPf: 
243.309.492-53, r$ 1.264,00); contrato. nº. 217/2022 rota 48 - roberto 
vale de souza (cPf: 051.049.742-00, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
218/2022 rota 49 - raimundo diemerson c. Mourão (cPf: 549.530.572-
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87, r$ 1.264,00); contrato. nº. 219/2022 rota 50 - raimundo silva (cPf: 
924.538.922-87, r$ 1.264,00); contrato. nº. 220/2022 rota 51 - Mario 
calandrine sidonio Junior (cPf: 882.069.122-15, r$ 1.264,00); contrato. 
nº. 221/2022 rota 52 - raimundo do socorro correa conceição (cPf: 
480.806.682-87, r$ 1.264,00); contrato. nº. 222/2022 rota 53 - Mizael 
correa ribeiro (cPf: 021.285.212-46, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
223/2022 rota 54 - Zaqueu andrade Espirito santo (cPf: 048.945.252-32, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 224/2022 rota 55 - idenilson rodrigues da 
silva (cPf: 571.456.402-04, r$ 1.264,00); contrato. nº. 225/2022 rota 
56 - Manoel raimundo silveira coelho (cPf: 658.078.812-00, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 226/2022 rota 57 - Naur calandrini Peixoto (cPf: 
172.771.592-68, r$ 1.264,00); contrato. nº. 227/2022rota 58 - Everaldo 
souza de oliveira (cPf: 488.926.962-20, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
228/2022 rota 59 - valdinei de Nazaré da costa conceição (cPf: 
009.961.792-75, r$ 1.264,00); contrato. nº. 229/2022 rota 60 - Elias 
amaral de souza (cPf: 380.207.182-49, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
230/2022rota 61 - Horácio Neto Pena de almeida (cPf: 726.136.452-53, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 231/2022 rota 62 - José luiz Martina da Poça 
(cPf: 026.510.662-14, r$ 1.264,00); contrato. nº. 232/2022 rota 63 - 
renato teixeira Magno (cPf: 984.768.902-49, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
233/2022 rota 64 - Paulo sergio andrade da silva (cPf: 394.844.322-04, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 235/2022rota 66 - gerson da costa valente 
Neto (cPf: 079.109.022-12, r$ 1.264,00); contrato. nº. 236/2022 rota 
67 - benedito Magno barbosa (cPf: 266.544.332-00, r$ 1.264,00); con-
trato. nº. 237/2022 rota 68 - cleiton barbosa costa (cPf: 013.182.432-
54, r$ 1.264,00); contrato. nº. 238/2022 rota 69 - renildo rodrigues 
valente (cPf: 082.813.472-84, r$ 1.264,00); contrato. nº. 239/2022 
rota 70 - Paulo sergio soares da costa (cPf: 260.636.972-68, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 240/2022 rota 71 - aleandro de Matos Miranda 
(cPf: 705.740.812-91, r$ 1.264,00); contrato. nº. 241/2022 rota 72 - 
raimundo teixeira lopes (cPf: 354.939.172-20, r$ 1.264,00); contrato. 
nº. 242/2022 rota 73 - Max Nonato dos santos (cPf: 646.605.802-15, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 243/2022 rota 74 - aldinei ferreira rodrigues 
(cPf: 705.739.722-49, r$ 1.264,00); contrato. nº. 244/2022 rota 75 - 
Edilson rodrigues contente (cPf: 976.579.302-25, r$ 1.264,00); contra-
to. nº. 245/2022 rota 76 - cleber luiz barbosa costa (cPf: 681.691.592-
53, r$ 1.264,00); contrato. nº. 246/2022 rota 77 - João Paulo Magno dias 
(cPf: 946.829.842-68, r$ 1.264,00); contrato. nº. 247/2022 rota 78 - 
agostinho de Nazaré barbosa belém (cPf: 953.654.352-49, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 249/2022 rota 80 - Jiovan souza batista (cPf: 672.204.362-
20, r$ 1.895,00); contrato. nº. 250/2022 rota 81 - luiz Henrique valente 
Maués (cPf: 054.513.902-31, r$ 1.264,00); contrato. nº. 251/2022 rota 
82 - luiz luan cardoso viana (cPf: 549.446.602-78, r$ 1.264,00); con-
trato. nº. 252/2022 rota 83 - Marianita alfaia vasconcelos (cPf: 
016.595.172-90, r$ 1.264,00); contrato. nº. 253/2022 rota 84 - rosemi-
ro alfaia vasconcelos (cPf: 689.909.952-72, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
254/2022 rota 85 - lilia rodrigues valente (cPf: 083.590.722-80, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 255/2022 rota 86 - bordalo farias viana (cPf: 
227.245.912-91, r$ 1.264,00); contrato. nº. 257/2022 rota 88 - izonilde 
teixeira barbosa (cPf: 088.401.352-49, r$ 1.895,00); contrato. nº. 
258/2022 rota 89 - Enoque Pantoja amoras (cPf: 905.348.242-34, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 259/2022 rota 90 - irineu Junior de Moraes tei-
xeira (cPf: 858.536.312-68, r$ 1.264,00); contrato. nº. 260/2022 rota 
91 - ronaldo coelho Pantoja (cPf: 002.948.012-43, r$ 1.264,00); contra-
to. nº. 262/2022 rota 93 - Mauricio batista azevedo filho (cPf: 
046.988.382-07, r$ 1.264,00); contrato. nº. 263/2022 rota 94 - Messias 
ferreira de Moraes (cPf: 017.686.412-18, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
264/2022 rota 95 - raimundo dos anjos silveira (cPf: 703.078.352-27, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 265/2022 rota 96 - Jetulio de assis Pereira 
(cPf: 022.484.022-36, r$ 1.264,00); contrato. nº. 266/2022 rota 97 - 
vital dos santos Paixão (cPf: 017.060.792-57, r$ 1.264,00); contrato. 
nº. 267/2022 rota 98 - denivaldo dias Moreira (cPf: 027.687.272-02, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 268/2022 rota 99 - adilson de souza bonneterre 
(cPf: 014.068.602-98, r$ 1.264,00); contrato. nº. 269/2022 rota 100 - 
Manoel de Jesus das Neves farias (cPf: 913.524.792-49, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 270/2022 rota 101 - João de souza Martins (cPf: 
333.235.182-68, r$ 1.264,00); contrato. nº. 271/2022 rota 102 - cleinil-
son da costa Martins (cPf: 539.970.342-53, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
272/2022 rota 103 - carlos clei Pereira barreto (cPf: 906.777.812-53, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 273/2022 rota 104 - benedito serrão chaves 
(cPf: 563.057.962-20, r$ 1.264,00); contrato. nº. 274/2022 rota 105 - 
Elton Pereira barreto (cPf: 049.609.142-54, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
275/2022 rota 106 - Elielson lobato costa (cPf: 005.435.082-42, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 277/2022 rota 108 - aldo da silva santos (cPf: 
538.820.912-15, r$ 1.264,00); contrato. nº. 278/2022 rota 109 - van-
derson costa freitas (cPf: 550.606.922-72, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
279/2022 rota 110 - osvaldo de Jesus do vale ferreira (cPf: 549.486.302-
68, r$ 1.264,00); contrato. nº. 280/2022 rota 111 - ana Kelly da silva 
gomes (cPf: 014.547.002-46, r$ 1.895,00); contrato. nº. 281/2022 rota 
112 - valdemar teixeira ferreira (cPf: 921.973.532-68, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 282/2022 rota 113 - benedito Moraes Pantoja (cPf: 
698.039.352-91, r$ 1.264,00); contrato. nº. 283/2022 rota 114 - sula-
mita sena da silva (cPf: 758.657.772-20, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
284/2022 rota 115 - salatiel ferreira (cPf: 047.406.072-12, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 285/2022 rota 116 - Jonilson dos santos tavares (cPf: 
711.229.882-22, r$ 1.264,00); contrato. nº. 286/2022 rota 117 - João 
batista tavares (cPf: 698.104.602-44, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
287/2022 rota 118 - raimundo Pinto costa (cPf: 024.906.292-55, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 288/2022 rota 119 - ademil brito Nascimento 

(cPf: 358.899.032-68, r$ 1.264,00); contrato. nº. 289/2022 rota 120 - 
aldecir da costa batista conceição (cPf: 545.173.972-20, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 290/2022 rota 121 - deyvite Pereira santos (cPf: 
014.288.412-02, r$ 1.264,00); contrato. nº. 291/2022 rota 122 - germa-
no cardoso da silva (cPf: 261.373.722-00, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
292/2022 rota 123 - saul cardoso da silva (cPf: 184.187.242-34, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 293/2022 rota 124 - Nelton tavares belo (cPf: 
023.420.082-01, r$ 1.264,00); contrato. nº. 294/2022 rota 125 - antô-
nio  calandrini Peixoto filho (cPf: 804.687.642-91, r$ 1.264,00); contra-
to. nº. 295/2022 rota 126 - ananias da silva Nascimento (cPf: 
549.373.452-49, r$ 1.264,00); contrato. nº. 296/2022 rota 127 - 
549.373.452-49 (cPf: 984.178.002-04, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
297/2022 rota 128 - Judicledson ferreira da silva (cPf: 700.759.772-65, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 298/2022 rota 129 - adailton soares de oli-
veira (cPf: 047.684.962-45, r$ 1.264,00); contrato. nº. 299/2022 rota 
130 - Elino da costa batista (cPf: 539.963.722-65, r$ 1.264,00); contra-
to. nº. 300/2022 rota 131 - idelfonso Medeiros da silva (cPf: 014.204.602-
77, r$ 1.264,00); contrato. nº. 301/2022 rota 132 - Pedro lima dos san-
tos (cPf: 528.603.292-34, r$ 1.264,00); contrato. nº. 302/2022 rota 133 
- Manoel Maria Rufino Pires (CPF: 050.375.512-50, R$ 1.264,00); Contra-
to. nº. 304/2022 rota 135 - romário barbosa leal (cPf: 047.067.522-56, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 305/2022 rota 136 - arlindo Martins correia 
(cPf: 008.316.672-65, r$ 1.895,00); contrato. nº. 306/2022 rota 137 - 
gilberto Novaes de ferreira (cPf: 992.991.512-53, r$ 1.895,00); contra-
to. nº. 307/2022 rota 138 - sandoval Pereira barbosa (cPf: 756.423.362-
15, r$ 1.895,00); contrato. nº. 308/2022 rota 139 - Jorge luiz Moraes da 
silva Junior (cPf: 701.766.712-34, r$ 1.895,00); contrato. nº. 309/2022 
rota 140 - obdan faria Magno (cPf: 897.039.872-49, r$ 1.264,00); con-
trato. nº. 310/2022 rota 141 - Jurandir Malato Negrão (cPf: 560.392.392-
04, r$ 1.264,00); contrato. nº. 311/2022 rota 142 - fernando Pereira 
ramos (cPf: 014.620.382-80, r$ 1.264,00); contrato. nº. 312/2022 rota 
143 - Ender de Jesus Pimenta sidonio (cPf: 001.117.122-70, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 313/2022 rota 144 - raimundo silva teixeira (cPf: 
857.641.592-53, r$ 1.264,00); contrato. nº. 314/2022 rota 145 - silvio 
Martins Pimenta (cPf: 355.042.692-53, r$ 1.895,00); contrato. nº. 
316/2022 rota 147 - Edvan conceição soares (cPf: 800.633.492-70, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 317/2022 rota 148 - graziele da silva Paes (cPf: 
010.324.932-06, r$ 1.895,00); contrato. nº. 318/2022 rota 149 - carlos 
alberto cardoso amoras (cPf: 809.621.812-34, r$ 1.264,00); contrato. 
nº. 319/2022 rota 150 - Moises do Espirito s. conceição (cPf: 004.660.052-
37, r$ 1.264,00); contrato. nº. 320/2022 rota 151 - izael coelho Pereira 
(cPf: 824.451.502-30, r$ 1.264,00); contrato. nº. 321/2022 rota 152 - 
José roberto formigosa feliz (cPf: 966.053.912-68, r$ 1.264,00); con-
trato. nº. 322/2022 rota 153 - Maik Magno coelho (cPf: 701.887.232-42, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 323/2022 rota 154 - Marcelo silva Paes (cPf: 
017.456.022-24, r$ 1.264,00); contrato. nº. 325/2022 rota 156 - Wen-
dell azevedo de souza (cPf: 014.469.462-07, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
326/2022 rota 157 - Elton oliveira Pereira (cPf: 969.374.242-72, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 327/2022 rota 158 - Pedro Paulo oliveira Marinho 
sá (cPf: 867.595.902-87, r$ 1.264,00); contrato. nº. 328/2022 rota 159 
- regina do socorro farias Pereira (cPf: 830.110.992-00, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 329/2022 rota 160 - cecilio oliveira costa (cPf: 563.690.852-
00, r$ 1.264,00); contrato. nº. 330/2022 rota 161 - francisco carlos 
oliveira Pereira (cPf: 020.694.422-50, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
331/2022rota 162 - Humberto de sá campelo (cPf: 831.289.862-88, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 332/2022 rota 163 - Paulo oliveira fusco (cPf: 
009.937.722-14, r$ 1.264,00); contrato. nº. 333/2022 rota 164 - valdir 
Espirito santo da costa (cPf: 939.597.452-49, r$ 1.264,00); contrato. 
nº. 334/2022 rota 165 - anderson brabo vilhena (cPf: 016.110.282-48, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 335/2022 rota 166 - Jhulliane soares (cPf: 
036.201.712-38, r$ 1.264,00); contrato. nº. 336/2022 rota 167 - Manoel 
ramon lobato coelho (cPf: 997.211.472-49, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
337/2022 rota 168 - João Maria oliveira cardoso (cPf: 693.020.222-34, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 338/2022 rota 169 - Paulo Edson ferreira 
Melo (cPf: 550.059.502-49, r$ 1.264,00); contrato. nº. 339/2022 rota 
170 - raimundo silva de sousa (cPf: 918.604.232-72, r$ 1.264,00); con-
trato. nº. 340/2022 rota 171 - ronivaldo oliveira cabral (cPf: 969.563.132-
00, r$ 1.264,00); contrato. nº. 341/2022 rota 172 - Elisana Pereira Perei-
ra (cPf: 016.831.892-05, r$ 1.264,00); contrato. nº. 342/2022 rota 173 
- andreia de Jesus Pinheiro Pereira (cPf: 717.409.962-91, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 343/2022 rota 174 - rogerio  rodrigues coelho (cPf: 
918.601.212-43, r$ 1.264,00); contrato. nº. 344/2022 rota 175 - deivi-
son Pereira Magno (cPf: 049.326.442-64, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
345/2022 rota 176 - raimundo Jr de Melo ferreira (cPf: 046.707.482-89, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 346/2022 rota 177 - irineu Nazareno oliveira 
cardoso (cPf: 011.404.122-99, r$ 1.264,00); contrato. nº. 347/2022 
rota 178 - Josué Machado Pereira (cPf: 048.495.122-08, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 348/2022 rota 179 - reilson teixeira Martins (cPf: 
049.878.582-31, r$ 1.264,00); contrato. nº. 349/2022 rota 180 - cleber 
andrade teixeira (cPf: 811.071.882-58, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
350/2022 rota 181 - olivandro da silva farias (cPf: 550.655.202-59, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 351/2022 rota 182 - Paulo farias ramos (cPf: 
704.049.252-00, r$ 1.264,00); contrato. nº. 352/2022 rota 183 - Maria-
no do Espirito santo barbosa (cPf: 041.145.062-09, r$ 1.264,00);contra-
to. nº. 353/2022 rota 184 - isaias ferreira de Moraes (cPf: 949.817.102-
59, r$ 1.264,00); contrato. nº. 354/2022 rota 185 - Emanoel faria silva 
coelho (cPf: 732.903.432-00, r$ 1.264,00); contrato. nº. 355/2022 rota 
186 - Joas lameira ferreira (cPf: 049.569.682-00, r$ 1.264,00); contra-
to. nº. 356/2022 rota 187 - alessandro gomes Monteiro (cPf: 023.287.702-
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58, r$ 1.264,00); contrato. nº. 357/2022 rota 188 - sharlon do vale 
campos (cPf: 051.895.532-05, r$ 1.264,00); contrato. nº. 358/2022 
rota 189 - Elison de Jesus silva de santana (cPf: 550.657.402-91, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 359/2022 rota 190 - Ueverton barbosa brito 
(cPf: 075.719.642-02, r$ 1.264,00); contrato. nº. 360/2022 rota 191 - 
otacilio savelarinho borges (cPf: 236.537.282.15, r$ 1.264,00); contra-
to. nº. 361/2022 rota 192 - guilherme soares Pantoja (cPf: 903.605.912-
72, r$ 1.264,00); contrato. nº. 362/2022 rota 193 - Jaci Pantoja Pereira 
(cPf: 298.442.582-00, r$ 1.264,00); contrato. nº. 363/2022 rota 194 - 
Jesus de Nazaré Pantoja brito (cPf: 723.513.732-00, r$ 1.264,00); con-
trato. nº. 364/2022 rota 195 - francinete Pantoja da silva (cPf: 
031.214.432-67, r$ 1.264,00); contrato. nº. 365/2022 rota 196 - orival 
do socorro correa teixeira (cPf: 355.587.922-72, r$ 1.264,00); contrato. 
nº. 366/2022 rota 197 - raimundo da costa chermont (cPf: 031.837.782-
97, r$ 1.264,00); contrato. nº. 367/2022 rota 198 - rosildo Pereira Pam-
plona (cPf: 880.401.272-20, r$ 1.264,00); contrato. nº. 368/2022 rota 
199 - Edson franco cardoso (cPf: 700.768.432-70, r$ 1.264,00); contra-
to. nº. 369/2022 rota 200 - valdionete dos santos (cPf: 782.607.012-00, 
r$ 1.264,00); contrato. nº. 370/2022 rota 201 - Edson da costa vale 
(cPf: 877.299.892-04, r$ 1.264,00); contrato. nº. 371/2022 rota 202 - 
adalberto Maciel cabral (cPf: 956.083.892-04, r$ 1.264,00); contrato. 
nº. 372/2022 rota 203 - Ediberto de Nazaré barbosa farias (cPf: 
037.732.032-33, r$ 1.264,00); contrato. nº. 373/2022 rota 204 - adria-
no da silva Maciel (cPf: 021.654.382-76, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
374/2022 rota 205 - dilael Nunes gomes (cPf: 858.546.202-78, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 375/2022 rota 206 - suzana Melo gomes (cPf: 
947.783.102-68, r$ 1.264,00); contrato. nº. 376/2022 rota 207 - clau-
decir amaral da silva (cPf: 099.386.232-20, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
377/2022 rota 208 - francisco afonso dos santos gomes (cPf: 
881.165.062-34, r$ 1.264,00); contrato. nº. 378/2022 rota 209 - doni-
zete freitas dos santos (cPf: 048.801.432-86, r$ 1.264,00); contrato. 
nº. 379/2022 rota 210 - aldir Pureza amaral (cPf: 021.185.762-93, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 380/2022 rota 211 - rafael Nunes amaral (cPf: 
700.749.562-13, r$ 1.264,00); contrato. nº. 381/2022 rota 212 - Manoel 
Messias limas dos santos (cPf: 970.192.832-68, r$ 1.264,00); contrato. 
nº. 382/2022 rota 213 - roberto gemaque dos Prazeres (cPf: 549.441.472-
87, r$ 1.895,00); contrato. nº. 383/2022 rota 214 - Elias coutinho Pure-
za (cPf: 006.716.042-52, r$ 1.264,00); contrato. nº. 384/2022 rota 215 
- gerson amaral Pontes (cPf: 900.898.122-04, r$ 1.264,00); contrato. 
nº. 385/2022 rota 216 - José augusto barata coutinho (cPf: 041.702.712-
54, r$ 1.264,00); contrato. nº. 386/2022 rota 217 - fagner batista soa-
res (cPf: 009.984.422-61, r$ 1.264,00); contrato. nº. 387/2022 rota 
218 - aldinei da silva corrêa (cPf: 014.843.712-59, r$ 1.264,00); contra-
to. nº. 388/2022 rota 219 - celso Junior de avis (cPf: 094.128.392-51, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 389/2022 rota 220 - ademias da silva Ponte dos 
reis (cPf: 050.038.292-13, r$ 1.264,00); contrato. nº. 390/2022 rota 
221 - adnilson Machado da silva aires (cPf: 858.916.902-25, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 391/2022 rota 222 - celso silva rodrigues (cPf: 
984.520.702-25, r$ 1.264,00); contrato. nº. 392/2022 rota 223 - Wagner 
santana Peixoto (cPf: 549.390.702-04, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
393/2022 rota 224 - daniel lima leal (cPf: 463.206.872-15, r$ 1.264,00); 
contrato. nº. 394/2022 rota 225 - Jeremias correa sidônio (cPf: 
013.334.602-10, r$ 1.264,00); contrato. nº. 395/2022 rota 226 - Edinal-
do rodrigues da costa (cPf: 045.939.232-80, r$ 1.264,00);contrato. nº. 
396/2022 rota 227 - obdenes faria Magno (cPf: 957.653.362-72, r$ 
1.264,00); contrato. nº. 397/2022 rota 228 - antônio Norberto c. bastos 
Paes (cPf: 211.955.792-68, r$ 1.264,00);contrato. nº. 398/2022 rota 
229 - José trindade gonçalvez (cPf: 019.152.112-47, r$ 1.264,00);con-
trato. nº. 399/2022 rota 230 - carlos afonso coutinho Pereira (cPf: 
771.364.032-00, r$ 1.264,00);contrato. nº. 400/2022 rota 231 - regi-
naldo corrêa gama (cPf: 805.181.502-59, r$ 1.264,00); contrato. nº. 
401/2022 rota 232 - reinaldo coelho tavares (cPf: 969.270.972-87, r$ 
1.264,00);contrato. nº. 402/2022 rota 233 - ilailson sebastião teixeira 
faria (cPf: 024.521.642-16, r$ 1.264,00);contrato. nº. 403/2022 rota 
234 - Euclides felicidade ferreira rodrigues (cPf: 174.342.202-44, r$ 
1.264,00); contrato. nº.404/202  rota 235 - dete barbosa ferreira (cPf: 
014.280.912-89, r$ 1.264,00). vigência: 01/08/2022 à 01/08/2023.

Protocolo: 842992

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 2022-1908-001 CPL/PMO, decorrente do Processo li-
citatório tomada de Preço nº 002/2022. objeto: realização das obras de 
construção do centro integrado de fisioterapia, Município de ourém/Pa, 
com recursos oriundos da secretaria de Estado de desenvolvimento Urba-
no e obras Públicas - sEdoP, nos termos do convênio nº 110/2022, adju-
dicado no dia 17/08/2022 e Homologado no dia 17/08/2022. contratante: 
Prefeitura Municipal de ourém, contratado(a): aoki & souza Engenharia 
ltda - Epp cNPJ: 21 250.517/0001-09. valor do contrato: r$1.154.000,00 
(um milhão e cento e cinquenta e quatro mil reais). data da assinatura 
do contrato: 19/08/2022. vigência:  (duzentos e setenta) dias, contados 
a partir da data da sua formalização.Francisco Roberto Uchoa Cruz - 
Prefeito.

Protocolo: 842994

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

EXTRATO DE CONTRATOS
PROCESSO N.º 020/2022 CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA N.º 001/2022PMPD
OBJETO: 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, operação e manutenção das uni-
dades integrantes do sistema físico, operacional e gerencial de produção e 
distribuição de água, coleta, afastamento, tratamento e disposição final de 
esgoto sanitário, incluindo a cobrança direta aos usuários dos serviços, abran-
gendo ainda estudos técnicos, aquisição de equipamentos e o atendimento 
aos usuários, bem como a prestação de serviços complementares, pelo prazo 
de 30 (trinta) anos.; coNtrataNtE:  PrEfEitUra MUNiciPal dE PaU d’ar-
co; coNtrato adMiNistrativo N.º 2022180 coNtratada: saNNortE 
saNEaMENto aMbiENtal EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscri-
ta no cNPJ sob n° 32.888.004/0001-44; valor total:o valor do presente 
CONTRATO, para todos os fins e efeitos de direito, corresponde ao somatório 
das projeções de receitas provenientes da cobrança das tarifas e da re-
muneração pelos sErviÇos coMPlEMENtarEs, que ao longo do prazo 
de concessão corresponde a r$ 97.025.950,88 (Noventa e sete milhões e 
vinte e cinco mil novecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos). 
PraZo dE coNcEssÃo: o prazo necessário para efetuar os investimen-
tos no SISTEMA e amortizá-los, fixado em 30 (trinta) anos a contar da 
data da emissão da ordEM dE sErviÇo; assiNatUra do coNtrato: 
16/08/2022; dotaÇÃo orÇaMENtário: Exercício 2022.

Protocolo: 842995

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 001.220822-SEMECD. Origem: Dispensa nº 031/2022-Se-
mecd. contratante: secretaria Municipal de Educação e cultura - semecd. 
contratado: reinaldo r almeida Peças, inscrita no cNPJ: 34.166.013/0001-
57. objeto: contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços 
Mecânicos automotivos, destinado Para Manutenção dos transportes de Estu-
dantes atendidos Pela secretaria Municipal de Educação e cultura de rurópo-
lis/Pa. valor: r$ 99.600,00 (Noventa e nove mil e seiscentos reais), sobre os 
valores do efetivo recebimento dos pretendidos pelo contrato. Exercício: 2022 
- secretaria Municipal de Educação e cultura - sEMEcd. 12.361.0005.2.024 
- Manutenção das atividades da semecd. 33.90.39.00 - outros serv. de ter-
ceiros Pessoa Jurídica. 15001001 - fonte. vigência: 22 de agosto de 2022 a 
22 de dezembro de 2022. data da assinatura: 22 de agosto de 2022. Aluizio 
R. Costa Pires - Presidente da Comissão de Licitação.

Protocolo: 842997

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021-2022-PMSIP

A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna publico que 
realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico srP, que tem como ob-
jeto registro de Preços para a aquisição, sob demanda, de equipamentos 
de informática, a fim de atender às necessidades de todas as secretarias 
que compõem a administração pública municipal de santa izabel do Pará; 
sEssao PÚblica: 02 de setembro de 2022, às 10:00hs, horário de brasí-
lia, www.comprasnet.gov.br. Edital disponível: Endereço eletrônico: http://
www.comprasnet.gov.br (Uasg 455288) e tcM Pa – informações e-mail: 
pregoeiropmsip@gmail.com.

Rosinaldo Ferreira de Freitas-PrEgoEiro cPl/PMsiP.
Protocolo: 842824

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO 

registro de Preços originário de Pregão Eletrônico nº 029/2022. objeto 
registro de Preço Para futura e eventual contratação de serviços de re-
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alização de levantamento de saúde de atenção básica com aplicação de 
Testes Rápidos e Inquérito Epidemiólogico, Visando a Identificação e Ocor-
rência de doenças constantes do guia Nacional de vigilância epidemiológi-
ca Para Prevenção, controle e Planejamento de ações, objetivando atender 
as Necessidades da secretaria Municipal de saúde de santa Maria do Pará. 
contratante fundo Municipal de saúde. contrato nº 20220210. contrata-
da: Heal institute ltda, cNPJ/cPf (Mf) sob o nº cNPJ 46.536.577/0001-
13. valor r$ 803.840,00 (oitocentos e três mil, oitocentos e quarenta re-
ais). vigência: 18/08/2022 a 31/12/2022.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
Termo aditivo ao Contrato nº 20210336.  Contratante: Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Pará, cnpj 05.149.174/0001-34. contra-
tado: costa & PaEs ltda, inscrito(a) No cnpj 08.602.474/0001-15. ob-
jeto: contratação de serviços em Publicação de atos Normativos: aviso de 
licitação, Homologação, Termo de Ratificação, Termo aditivo, extrato da 
ata de registro de Preço, extrato de Contrato, em Jornais Oficiais e Jornais 
de grande circulação No estado do Pará, visando atender as Necessidades 
da Prefeitura de santa Maria do Pará/Pa. Prorrogação do prazo da vigência 
contratual. fundamento legal: reger-se-á pelas normas gerais da lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. vigência: 01/06/2022 a 
03/10/2022. data de assinatura: 01/06/2022.
Termo Aditivo ao Contrato nº 20210337.  Contratante: Fundo Mu-
nicipal de educação, cNPJ 31.416.912/0001-72. contratado: costa & 
PaEs ltda, inscrito(a) no cNPJ 08.602.474/0001-15. objeto: contratação 
de serviços em Publicação de atos Normativos: aviso de licitação, Homo-
logação, Termo de Ratificação, Termo aditivo, extrato da ata de registro de 
Preço, extrato de Contrato, em Jornais Oficiais e Jornais de Grande Circu-
lação No estado do Pará, visando atender as Necessidades da secretaria 
Municipal de educação de santa Maria do Pará/Pa.. Prorrogação do prazo 
da vigência contratual. fundamento legal: reger-se-á pelas normas ge-
rais da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. vigência: 
01/06/2022 a 03/10/2022. data de assinatura: 01/06/2022.
Termo Aditivo ao Contrato nº 20210338.  Contratante: Fundo Mu-
nicipal de assistência Social, cNPJ 18.172.112/0001-95. contratado: 
costa & PaEs ltda, inscrito(a) no cNPJ 08.602.474/0001-15. objeto: 
contratação de serviços em Publicação de atos Normativos: aviso de lici-
tação, Homologação, Termo de Ratificação, Termo aditivo, extrato da ata 
de registro de Preço, extrato de Contrato, em Jornais Oficiais e Jornais de 
grande circulação No estado do Pará, visando atender as Necessidades 
da secretaria Municipal de assitência social de santa Maria do Pará/Pa. 
Prorrogação do prazo da vigência contratual. fundamento legal: reger-
se-á pelas normas gerais da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações. vigência: 01/06/2022 a 03/10/2022. data de assinatura: 
01/06/2022.
Termo Aditivo ao Contrato nº 20210339.  Contratante: Fundo Muni-
cipal de Saude, cNPJ-Mf, Nº 11.481.192/0001-11. contratado: costa & 
PaEs ltda, inscrito(a) no cNPJ 08.602.474/0001-15. objeto: contratação 
de serviços em Publicação de atos Normativos: aviso de licitação, Homo-
logação, Termo de Ratificação, Termo aditivo, extrato da ata de registro de 
Preço, extrato de Contrato, em Jornais Oficiais e Jornais de Grande Circu-
lação No estado do Pará, visando atender as Necessidades da secretaria 
Municipal de saúde de santa Maria do Pará/Pa. Prorrogação do prazo da 
vigência contratual. fundamento legal: reger-se-á pelas normas gerais 
da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. vigência: 
01/06/2022 a 03/10/2022. data de assinatura: 01/06/2022.

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 024/2022, oriunda do Pregão Ele-
trônico nº 020/2022, para aquisição de Medicamentos de uso Médico 
Hospitalar, objetivando atender as necessidades do fundo Municipal de 
saúde do Município de santa Maria do Pará/Pa. vencedoras: bragantina 
distribuidora de Medicamentos ltda - cNPJ: 07.832.455/0001-12. valor 
total r$ 30.924,60(trinta mil novecentos e vinte e quatro reais e ses-
senta centavos); Paramed distribuidora de Medicamentos ltda c.N.P.J nº 
16.647.278/0001-95. valor r$ 112.996,36(cento e doze mil, novecentos 
e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) e r s lobato Neto Eireli 
c.N.P.J nº 38.028.373/0001-43. valor total 296.756,18 (duzentos e no-
venta e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos). 
vigência: 22/08/2022 a 22/08/2023. Alcir Costa da Silva - Prefeito Mu-
nicipal de Santa Maria do Pará.

Protocolo: 842998

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA Nº 026/2022/SEMURB
O Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, do Mu-
nicípio de Santarém - PA, decreto nº 013/2021-gaP/PMs, no uso de 
suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 
8666/93 e alterações posteriores. resolve: art. 1º - fica constituído como 
fiscal de contrato de empresa para aquisição de fardamentos de primei-
ra necessidade para a sEMUrb. a sra. Janice Paiva de sousa, decreto 
nº0305/2022 gaP/PMs, lotado nesta secretaria Municipal de Urbanismo e 

serviços Públicos - sEMUrb. art. 2° Na ausência do fiscal, fica designa-
do como fiscal substituto o Sr. Flavio Ricardo Costa Nascimento, Decreto 
nº779/2021 gaP/PMs, lotado nesta secretaria Municipal de Urbanismo e 
serviços Públicos - sEMUrb. art. 3º Esta portaria produz efeito na data 
de sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. rEgis-
trE-sE E PUbliQUE-sE, dÊ-sE ciÊNcia E cUMPra-sE.  santarém, 19 de 
agosto de 2022-Jean Murilo Machado Marques - Secretário Municipal 
de Urbanismo e Serviços Públicos.

Protocolo: 843000

PREFEITURA DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT

EXTRATO DE PORTARIA
Extrato de Portaria para fiscal de Contrato nº. 037/2022-SMT Objeto: 
designar os servidores José Mairton ferreira - Matrícula 85937 e Marcos 
Williams cavalcante gonçalves - Matrícula 88651 para exercerem a função 
de fiscais titular e fiscal substituto da Contratação de empresa para forne-
cimento de material semafórico.

Protocolo: 843001

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMSA
AVISO DE SUSPENSÃO 

Pregão Eletrônico SRP Nº 027/2022 - SEMSA. objeto registro de Pre-
ço Para Eventual e futura aquisição de Equipamentos de odontológia Para 
atenção basica e centros de Especialidade da semsa, visando atender a 
secretaria Municipal de saúde. Motivo do Evento de suspensão: correção 
do Edital, tendo em vista que foram realizados as devidas alterações no 
termo de referência. a nova data da sessão pública será informada atra-
vés dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Gledson 
Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS.

Protocolo: 843002

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA
Aviso de licitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2022
Concessão para exploração da infraestrutura e da prestação dos servi-
ços públicos de recuperação, melhoria, manutenção, conservação e ope-
ração da Estrada vicinal transiriri, entre o Porto da balsa santa rosa e o 
limite entre os municípios de são félix do Xingu - Pa e altamira - Pa, com 
extensão 188,39 km. abertura: 27/09/2022 às 08h30m. Edital: depar-
tamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de 
março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mail licitação.
pmsfx@hotmail.com.

JOAO CLEBER DE SOUSA TORRES
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 843004

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2022-027

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de ma-
teriais esportivos. data, Hora, local: 05/09/2022 às 09h00min na sala 
da cPl da Prefeitura Mul de são geraldo do araguaia/Pa. contato fone 
(94) 99231 2699. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo 
endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edital disponí-
vel ainda para download no portal da transparência PMsaga, site: http://
www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do tcM/Pa, site: https://
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do Araguaia - PA, 
22 de agosto de 2022. Pregoeiro - Adir Carrafa - CPL - PMSAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2022-028

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa especializada em serviços de confecção/malharia. data, Hora, lo-
cal: 05/09/2022 às 14h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de são ge-
raldo do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e informações: 
das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao interes-
sado que se identificar. Edital disponível ainda para download no portal da 
transparência PMsaga, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br 
e portal do tcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. 
São Geraldo do Araguaia - PA, 22 de agosto de 2022. Pregoeiro - 
Adir Carrafa - CPL - PMSAGA.

Protocolo: 843005
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DA PONTA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA torna pública a re-
alização do Pregão Eletrônico nº 2022.00021/PMsJP, cujo objeto é aquisição 
de 50.000 litros de óleo diesel s-10 para a manutenção e recuperação da 
trafegabilidade de rodovias e estradas vicinais - convênio nº 153/2022. data 
da abertura: 06/09/2022. Hora: 09h:00min. Edital disponível: no Mural de 
licitações do tcM/Pa. Floriano de Jesus Coelho. Prefeito Municipal.

Protocolo: 843006
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022/PE
A PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE PIRABAS, através da secre-
taria Municipal de saúde, por intermédio da Pregoeira, tatiana s. Martins 
e Equipe de apoio, tornam público a rEPUblicaÇÃo do Pregão Eletrônico 
n°010/2022-PE, para abertura no dia 02/09/2022 ás 09:00h, o objeto: 
aQUisiÇÃo dE MatErial PErMaNENtE, bEM coMo: Mobiliários di-
VERSOS, ELETROELETRÔNICO, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA-
dos, EQUiPaMENtos MÉdico-HosPitalarEs-odoNtolÓgicos E Ma-
tEriais dE fisiotEraPia, Para atENdEr as NEcEssidadEs do fUNdo 
MUNiciPal dE saÚdE dE sÃo JoÃo dE Pirabas. o recebimento de pro-
postas será até 8h50min e início da sessão às 9h00min do dia 02/09/2022. 
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados a par-
tir da publicação deste aviso, podendo ser consultado ou retirado no site 
da Prefeitura Municipal de são João de Pirabas: www.saojoaodepirabas.
pa.gov.br, no Portal dos Jurisdicionados do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br 
e no Portal de compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
informações poderão ser obtidas na sala de licitações desta Prefeitura, 
em horário expediente, sendo das 08h00min às 12h00min, ou por e-mail 
licitapmpirabas@outlook.com ou pelo telefone n° (91) 91-985091600. Or-
denadora de Despesas: Merian Benoliel Gomes - Secretária Muni-
cipal de Saúde.

Protocolo: 843007
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Município de São Miguel do Guamá-PA, torna público a prorrogação 
do Pregão Eletrônico srP nº 047/2022 cujo objeto é a registro de preços 
para futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de infor-
mática, para atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos 
municipais de são Miguel do guamá/Pa, pelo princípio da conveniência 
e da oportunidade. a nova data da sessão Pública será em 29/08/2022 
às 14:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.comprasgoverna-
mentais.gov.br, Uasg: 980551, Edital e anexos: https://www.saomiguel-
doguama.pa.gov.br, Portal tcM/Pa, E-mail cPl: smg.pregao@gmail.com, 
diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 
08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna pú-
blico a retificação da publicação do aviso de licitação, referente ao Pregão 
Eletrônico srP 044/2022 que tem por objeto a contratação de serviços 
oftalmológicos, aos usuários do sistema único de saúde - sus, discrimina-
dos nos códigos e procedimentos constantes na “tabela de procedimen-
tos” fornecido pelo ministério da saúde, objetivando atender necessidades 
da secretaria municipal de saúde de são Miguel do guamá-pa, circulada 
em 19/08/22 no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União e Jornal 
amazônia, como segue: Onde se lê: a abertura da sessão pública será em 
31/08/22 às 08:00 horas, leia-se: a abertura da sessão pública será em 
01/08/22 às 08:00 horas. Permanecendo inalteradas as demais informações.

Eduardo Sampaio Gomes Leite
Prefeito

Protocolo: 843008

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
AVISO DE RATIFICAÇÃO

A Secretária Municipal de Educação RATIFICA a Dispensa de Licita-
ção 025/2022. objeto: locação de 01 (um) imóvel para o funcionamento 
da Escola Municipal de Ensino fundamental Jornalista rômulo Maiorana, 
na comunidade de limondeua, no município de viseu/Pa. Em nome de 
benedita de fátima costa da silva oliveira, cPf n° 591.416.112-68. valor 
global r$ 37.344,00. assinatura: 19/07/2022.

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2022

Objeto: locação de 01 (um) imóvel para o funcionamento da Esco-
la Municipal de Ensino fundamental Jornalista rômulo Maiorana, na co-
munidade de limondeua, no município de viseu/Pa. termo de contrato 
262/2022/cPl. locatário: fundo de Manut. e desenvolvimento da Edu-
cação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu. CNPJ: 
30.879.826/0001-33. locadora: benedita de fátima costa da silva oli-
veira, cPf n° 591.416.112-68. valor mensal r$ 3.112,00, valor global r$ 
37.344,00. vigência: 20/07/2022 a 20/07/2023. fundamento legal com 
base no art. 24, inciso X, da lei 8.666/93.

Ângela Lima da Silva
fundo de Manut. e desenvolvimento da Educação básica 

e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu.
cNPJ: 30.879.826/0001-33

AVISO DE RATIFICAÇÃO
O Secretário Municipal de Saúde RATIFICA a Dispensa de Licitação 
026/2022. objeto: locação de um novo prédio para o funcionamento da 
central de abastecimento farmacêutico - caf em atendimento as neces-
sidades da secretaria Municipal de saúde no município de viseu/Pa. Em 
nome de oscarina rosa de Jesus ferreira, cPf n° 482.796.252-91. valor 
global r$ 14.640,00. assinatura: 17/08/2022.

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2022

Objeto: locação de um novo prédio para o funcionamento da central de 
abastecimento farmacêutico - caf em atendimento as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde no município de viseu/Pa. termo de con-
trato 274/2022/cPl. locatária: secretaria Municipal de saúde, cNPJ: 
11.984.819/0001-57. locadora: oscarina rosa de Jesus ferreira, cPf n° 
482.796.252-91. valor mensal r$ 1.220,00, valor global r$ 14.640,00. 
vigência: 18/08/2022 a 18/08/2023. fundamento legal com base no art. 
24, inciso X, da lei 8.666/93.

Fernando dos Santos Vale
secretaria Municipal de saúde
cNPJ: 11.984.819/0001-57

AVISO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
1° Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 349/2021/CPL ref.: Dispen-
sa de Licitação 028/2021. objeto: locação de 01 (um) imóvel o qual se 
destina para o funcionamento da agência comunitária dos correios na vila 
de fernandes belo (Zona rural), no município de viseu. conforme acordo 
de cooperação técnica de agência dos correios comunitário N° 6/2020.  
locatária: secretaria Municipal de administração, cNPJ: 04.873.618/0001-
17. locador: José Melquior de oliveira cruz Junior, cPf: 005.837.442-65. 
data de assinatura: 10/08/2022. vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023. 
consoante com o art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
1° Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 350/2021/CPL ref.: Dispen-
sa de Licitação 029/2021. objeto: locação de 01 (um) imóvel o qual se 
destina para o funcionamento da casa de apoio e Hospedagem da Polícia 
Militar - PM - curupaiti, neste município de viseu, Estado do Pará. con-
forme acordo de cooperação técnica n° 010/2021.  locatária: secretaria 
Municipal de administração, cNPJ: 04.873.618/0001-17. locador: adelson 
Nilton de oliveira, cPf: 154.556.292-04. data de assinatura: 10/08/2022. 
vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023. consoante com o art. 57, inciso ii 
da lei 8.666/93.
1° Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 351/2021/CPL ref.: Dis-
pensa de Licitação 030/2021. objeto: locação de 01 (um) imóvel o 
qual se destina para o funcionamento da casa de apoio e Hospedagem da 
Polícia Militar - PM - KM 74, vila Nazaré, neste município de viseu, Estado 
do Pará. conforme acordo de cooperação técnica n° 010/2021.  locatá-
ria: secretaria Municipal de administração, cNPJ: 04.873.618/0001-17. 
locadora: vandelia oliveira siqueira, cPf: 807.028.642-34. data de assi-
natura: 10/08/2022. vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023. consoante com 
o art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
1° Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 352/2021/CPL ref.: Dispen-
sa de Licitação 031/2021. objeto: locação de 01 (um) imóvel o qual se 
destina para o funcionamento da casa de apoio e Hospedagem da Polícia 
Militar - PM - na comunidade de fernandes belo, neste município de viseu, 
Estado do Pará. conforme acordo de cooperação técnica n° 010/2021.  
locatária: secretaria Municipal de administração, cNPJ: 04.873.618/0001-
17. locador: delcy alves Paixão, cPf: 104.146.303-00. data de assinatu-
ra: 10/08/2022. vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023. consoante com o 
art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
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1° termo aditivo de Prazo ao contrato 359/2021/cPl ref.: dispensa de 
licitação 038/2021. objeto: locação de 01 (um) imóvel o qual se destina 
para o funcionamento da agência comunitária dos correios, na vila Nazaré 
do KM 74, no município de viseu. conforme acordo de cooperação técnica 
de agência dos correios comunitário N° 5/2020.  locatária: secretaria Mu-
nicipal de administração, cNPJ: 04.873.618/0001-17. locador: alcione ca-
valcante oliveira, cPf: 399.938.412-34. data de assinatura: 10/08/2022. 
vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023. consoante com o art. 57, inciso ii 
da lei 8.666/93.

Edilton Tavares Mendes
secretaria Municipal de administração

cNPJ: 04.873.618/0001-17

AVISO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
1° Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 353/2021/CPL ref.: Dispen-
sa de Licitação 032/2021. objeto: locação de 01 (um) imóvel o qual se 
destina para o funcionamento da casa dos Professores do sistema de or-
ganização Modular de Ensino Médio - soME na vila do curupaiti (Zona ru-
ral), no município de viseu. de acordo com o convênio seduc N° 282/2018 
- de cooperação técnica.  locatário: fundo Municipal de Educação, cNPJ: 
21.036.567/0001-98. locador: Juvenal Eduardo santos gama, cPf: 
704.274.192-71. data de assinatura: 10/08/2022. vigência: 10/08/2022 
a 10/08/2023. consoante com o art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
1° Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 355/2021/CPL ref.: Dispen-
sa de Licitação 034/2021. objeto: locação de 01 (um) imóvel o qual se 
destina para o funcionamento da casa dos Professores do sistema de or-
ganização Modular de Ensino Médio - soME na vila de Japim, nesta cidade 
de viseu. conforme termo de cooperação técnica n° 282/2018 - sEdUc.  
locatário: fundo Municipal de Educação, cNPJ: 21.036.567/0001-98. lo-
cador: Weverton daylon Pereira da silva, cPf: 133.906.126-02. data de 
assinatura: 10/08/2022. vigência: 10/08/2022 a 10/08/2023. consoante 
com o art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
1° Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 360/2021/CPL ref.: Dis-
pensa de Licitação 039/2021. objeto: locação de 01 (um) imóvel o 
qual se destina para o funcionamento da casa dos Professores do sis-
tema de organização Modular de Ensino Médio - soME na vila de cris-
tal (Zona rural), no município de viseu. conforme acordo de cooperação 
técnica n° 282/2018 - sEdUc.  locatário: fundo Municipal de Educação, 
cNPJ: 21.036.567/0001-98. locador: cesar augusto da silva ribeiro, cPf: 
318.281.082-00. data de assinatura: 10/08/2022. vigência: 10/08/2022 a 
10/08/2023. consoante com o art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.

TERMO DE REALINHAMENTO DE VALOR
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022-SRP

ESPÉCIE: 1º termo aditivo de reajuste/realinhamento de Preço referente 
aos contratos do Pregão Eletrônico 006/2022 srP. objeto: contratação de 
empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender o Progra-
ma Nacional de alimentação Escolar - PNaE, da rede pública de ensino do 
município de viseu - Pa.  data da assinatura: 01/08/2022. consoante com 
o art. 65, inciso ii, alínea “d” e § 8° da lei federal n° 8.666/93.
aos itens 001, 005, 006, 009, 012, 014, 017, 021, 022, 023 e 025 do con-
trato Nº 053/2022/cPl, contratante: fundo Municipal de Educação, cNPJ: 
21.036.567/0001-98. contratado: gN comercio de alimentos Eireli, cNPJ: 
18.659.534/0001-90. valor global realinhado r$ 1.082.182,30.
aos itens 002; 003; 004; 008; 016; 018, 020 e 024 do contrato Nº 054/2022/
cPl, contratante: fundo Municipal de Educação, cNPJ: 21.036.567/0001-
98. contratado: Meio a Meio viseu ltda, cNPJ: 26.862.636/0001-36. valor 
global realinhado r$ 1.507.618,80.

Ângela Lima da Silva
fundo Municipal de Educação
cNPJ: 21.036.567/0001-98

Protocolo: 843010

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2022-053-PMVX  

OBJETO: aquisição de equipamentos diversos (tipo eletrodomésticos e 
outros). abErtUra: 05/09/2022, às 09:00 horas. local P/ rEtirada E 
iNforMaÇÕEs: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço 
eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderão ser lidos ou 
obtidas cópias na sede do departamento de suprimentos e serviços, situ-
ado na avenida Manoel félix de farias s/n, bairro centro, vitória do Xingu/
Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vitória do Xingu/Pa, 22/08/2022. Joaquim 
dos Santos Mendes - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 9/2022-054-SEMMA  
OBJETO: aquisição de equipamentos (triturador de galhos). abErtUra: 
05/09/2022, às 09:00 horas. local P/ rEtirada E iNforMaÇÕEs: o 
Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, Erro! a 
referência de hiperlink não é válida. www.licitanet.com.br e também pode-
rão ser lidos ou obtidas cópias na sede do departamento de suprimentos 
e serviços, situado na avenida Manoel félix de farias s/n, bairro cen-
tro, vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vitória do Xingu/Pa, 
22/08/2022. Cleonice da Silva Soares - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 9/2022-055-PMVX  
OBJETO: aquisição de caminhão com carroceria de madeira, conforme 
coNvÊNio Nº. 077/2022-sEdaP; abErtUra: 05/09/2022, às 09:00 ho-
ras. local P/ rEtirada E iNforMaÇÕEs: o Edital estará disponibilizado, 
na íntegra, no endereço eletrônico, Erro! a referência de hiperlink não é 
válida. www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias 
na sede do departamento de suprimentos e serviços, situado na avenida 
Manoel félix de farias s/n, bairro centro, vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 
12:00 horas. vitória do Xingu/Pa, 22/08/2022. Tales Duan dos Santos 
Sales - Pregoeiro.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 2/2022-015-PMVX  
OBJETO: reforma e ampliação da Escola Estadual Padre Eurico, no muni-
cípio de vitória do Xingu/Pa, conforme coNvÊNio Nº. 059/2022-sEdUc. 
abErtUra: 08/09/2022, às 09:00 horas. local P/ rEtirada E iNfor-
MaÇÕEs: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrôni-
co, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderão ser lidos ou obtidas 
cópias na sede do departamento de suprimentos e serviços, situado na 
avenida Manoel félix de farias s/n, bairro centro, vitória do Xingu/Pa, das 
08:00 às 12:00 horas. vitória do Xingu/Pa, 22/08/2022. Marcelo Andoke 
- Presidente da CPL.

Protocolo: 843012

.

.

PARTICULARES
.

LAURA DE OLIVEIRA CARVALHO 
Portador do CPF 012.060.922-38 

torna publico que requereu à secretaria de gestão do Meio ambiente e 
turismo/sEMat- anapu-Pa, a licença de atividade rural-lar, para ativi-
dade de agropecuária do imóvel faZENda rEcaNto, br 230 km 75 faixa 
direita, anapu-Pa. área para licenciamento é 138,3 ha.  foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 842983

.

.

EMPRESARIAL
.

MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA 
situada avenida sergio Henn, nº 3150, Nova república, santarém,/Pa, tor-
na público que requereu da sEMas, renovação da lo 12509/2020, através 
do processo nº 2022/25075, para atividade de  briQUEtEira/PEllEts.

Protocolo: 842988

CONCESSÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO
GUARÁ PARK LTDA 

CNPJ: 10.638.730/0001-76 
torna público que requereu à secretaria Municipal de Meio ambiente - 
sEMMa / santa izabel do Pará, a licença de operação (l.o), para a ativida-
de de ParQUE tEMatico/divErsÃo, com o endereço rod br 316, KM 52, 
s/N, ZoNa rUral, através do processo n° 086/2022 e foi lhe concedida a 
l.o N° 77/2022.

Protocolo: 842999

A ATEM’S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A. 
CNPJ: 03.987.364/0011-77 

torna público que recebeu da secretaria Estadual de Meio ambiente e 
sustentabilidade - sEMas a licença Prévia n° 1910/2022, para a atividade 
de USINA TERMOELÉTRICA À GÁS NATURAL LIQUEFEITO no Município de 
saNtarÉM Pa.

Protocolo: 843011
DENDÊ DO PARÁ S.A. 

torna público que requereu à sEMMa/santa bárbara do Pará a renova-
ção da lar nº048/2021 p/ cultura de ciclo longo da fazenda Paricatuba-
denpasa i, mun. de santa bárbara do Pará, sob o protocolo nº 099/2022.

Protocolo: 843009

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

A Câmara Municipal de Baião/PA, torna público que Homologou o Pro-
cesso licitatório na Modalidade: Pregão Presencial n PP/2022.001-cMb srP, 
objeto: rEgistro dE PrEco ParafUtUra coNtratacao dE EMPrEsa 
Para aQUisicao dE gENEros aliMENticios, EXPEdiENtEE MatErial 
dE liMPEZa, Para atENdEr as NEcEssidadEs da caMara MUNiciPal 
dEbaiao/Pa. vencedoras: J dE c f da silva JUNior, inscrita sob cNPJ n. 
24.437.999/0001-07, com o valor total de: r$ 379.037,50 (trezentos e se-
tenta e nove mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). siNEZio liNs 
dE olivEira NEto EirEli, inscrita sob cNPJ n. 29.077.456/0001-31, com 
o valor total de: r$ 33.502,40 (trinta e três mil e quinhentos e dois reais 
e quarenta centavos), Acima classificadas e vencedoras do certame, para 
realizar o objeto desta licitação. baião - Pa, 17 de agosto de 2022.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA Nº 0817001/2022, ORIGEM: PP/2022.001-CMB SRP, objeto: rE-
gistro dE PrEco ParafUtUra coNtratacao dE EMPrEsa Para aQUi-
sicao dE gENEros aliMENticios, EXPEdiENtEE MatErial dE liMPE-
Za, Para atENdEr as NEcEssidadEs da caMara MUNiciPal dEbaiao/
Pa. fornecedores registrados: J dE c f da silva JUNior, inscrita sob 
cNPJ n. 24.437.999/0001-07, vencedor dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 
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10, 11, 12, 14, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 51, 
52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100 e 102, com o valor total de: r$ 379.037,50 (trezentos 
e setenta e nove mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), siNEZio 
liNs dE olivEira NEto EirEli, inscrita sob cNPJ n. 29.077.456/0001-
31, vencedora dos itens 06, 08, 09, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56 e 57 
com o valor total de: r$ 33.502,40 (trinta e três mil e quinhentos e dois 
reais e quarenta centavos), acima classificadas e vencedoras para realizar 
o objeto desta licitação. vigência: 12 Meses após assinatura da ata. data 
da assinatura: 17 de agosto de 2022.
Lucivaldo Cruz Aragão - Presidente da Câmara.

Protocolo: 843015

RIOPEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE APARAS DE PAPEL LTDA 
CNPJ: 05.006.978/0001-84 

torna público que solicitou da sEMMa/ananindeua, a renovação da l.o nº 
l11121 para atividade de recuperação de áreas degradadas, na rua Jardim 
Providencia Nº 207, águas lindas através do processo n° r084222.

Protocolo: 843016

LAMINADOS DE MADEIREIRA PARA EIRELI 
Empresa localizada rod br 163, s/N, KM 25, galPÃo 04, bairro tabocal, 
santarem-pa,  cEP 68.030-992, inscrita no cNPJ 21.018.423/0001-09 e 
inscrição Estadual 15.461.893-4, vEM torNar PUblico QUE Protoco-
loU PEdido dE rENovaÇÃo dE sUa l.o - lENcENcia dE oPEraÇÃo 
Protocolo Nº 2022/0000025371,  EM 20/07/2022.

Protocolo: 843019

CIA AGROPECUARIA N. SRA APARECIDA LTDA
CNPJ: 31.647.574/0001-80 

Proprietária do Rancho Canto Bello, localizada no município de ipixuna do 
Pará, torna público que requereu à secretaria Municipal de Meio ambiente 
-sEMMa a renovação da licença de atividade rural (lar) nº 12/2021 para 
a atividade de cUltUra dE ciclo cUrto e boviNocUltUra.

Protocolo: 843020

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
Publica-se a Homologação sendo a contratante Câmara Municipal de 
Igarapé-Açu cNPJ: 04.554.168/0001-08, Pregão nº 001/2022/cMia/srP/
PP, obj: contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de combus-
tível (gasolina) para atender as necessidades da câmara Municipal de igarapé
-açu/Pa, contratado: lima aguiar comercio ltda cNPJ: 04.552.469/0001-94.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 001/2022/PP obj: contratação de Pessoa Jurídica para o 
fornecimento de combustível (gasolina) para atender as necessidades da 
câmara Municipal de igarapé-açu/Pa. contratada: lima aguiar comercio 
ltda cNPJ: 04.552.469/0001-94. vigência: 10/08/22 à 10/08/23. valor 
r$ 115.600,00 (cento e quinze mil e seiscentos reais).
Alcione Freitas Mergulhão - Presidente da Câmara

Protocolo: 843021

A WINITY S.A. 
Inscrita no CNPJ nº 34.622.881/0001-02 

torna público que requereu a licença Prévia e a licença de instalação para 
uma estação rádio base (Erb) de telefonia celular localizado na travessa 
Piquiá esquina com rua Zuleide santana s/N°, vila Murú - cEP: 68.488-
000 - breu branco, junto à secretaria Municipal de Meio ambiente e sane-
amento - sEMasa.

Protocolo: 843024

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA 
Inscrita no CNPJ 16.587.135/0001-35 

torna público que obteve junto a secretaria Municipal de Meio ambiente e 
sustentabilidade, a licença Prévia n° 0011/2022 e a licença de instalação 
n° 0011/2022 para a atividade de torre de telefonia Móvel (br57812-a), 
localizada na av. fernando guilhon n°5200, bairro centro - Marituba/Pa, 
sob do processo Nº 025/2022.

Protocolo: 843025

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)
A empresa E. DE O. MEIRELES & CIA POSTOS NOVA VIDA LTDA ME

POSTO NOVA VIDA 
Inscrita no CNPJ: 04.210.075/0001-58, Inscrição Estadual: 15.294.619-5, 
situada na rua cristo rei, Nº 60, rio vErdE, Parauapebas/Pa torna pú-
blico que está requerendo a licença de operação para a atividade de Em-
presa transportadora de substâncias e produtos perigosos (combustível).
Parauapebas, 19 de Agosto de 2022.

Protocolo: 843026

A VALE S.A. 
CNPJ 33.592.510/0372-36

torna público que requereu junto ao instituto chico Mendes de biodiver-
sidade - icMbio, a renovação da autorização direta - ad n° 47/2020 para 
a realização da Pesquisa Mineral no alvo salobo satélite, localizado no 
município de Marabá - Pa.

A VALE S.A. 
CNPJ 33.592.510/0372-36 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambien-
te de curionópolis, a licença de operação - lo n° 033/2022, válida até 
06/07/2023, para a realização da Pesquisa Mineral no alvo baleia, localiza-
do no município de curionópolis - Pa.

A VALE S.A. 
CNPJ 33.592.510/0372-36 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambien-
te de curionópolis, a licença de operação - lo n° 038/2022, válida até 
07/08/2023, para a realização da Pesquisa Mineral no alvo lago grande, 
localizado no município de curionópolis - Pa.

Protocolo: 843027

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0122017/05
Objeto: 5º termo aditivo de alteração contratual - do objeto e serviços, 
referente a cláusula segunda e da vigencia, referente a cláusula décima, 
Prorrogando a vigência, Por igual e sucessivo Período de 12 (doze) Meses, 
conforme Estabelecido no contrato nº 012/2017, cujo objeto e contrata-
ção de agência e Propaganda Para Prestação de serviços de Publicidade, 
celebrado entre a câmara Municipal de castanhal e a empresa sN Mídia, 
Produção e assessoria de Marketing Eireli - Me, cNPJ nº 08.218.610/0001-
78. valor total: r$ 287.000,00. fundamentação legal: inciso ii, artigo 57, 
da lei n. º 8.666/93, referente ao prazo e para o acréscimo de serviço o 
amparo legal está no § 1º, inciso i do art. 65 da lei 8.666/93 e conforme 
previsto em cláusulas do contrato. Sérgio Leal Rodrigues - Presidente 
da Câmara de Castanhal.

Protocolo: 843028
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