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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei coMPLeMeNtar Nº 142, de 16 de deZeMBro de 2021*
institui o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará; al-
tera e revoga dispositivos da lei complementar Estadual n° 039, de 09 de 
janeiro de 2002; revoga dispositivos da lei Estadual n° 4.491, de 28 de 
novembro de 1973, da lei Estadual n° 5.162-a, de 16 de outubro de 1984 
e da lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985.
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei complementar:

tÍtULo i
do sisteMa de ProteÇÃo sociaL dos MiLitares do 

estado do ParÁ
art. 1º  Esta lei complementar cria o Sistema de Proteção Social dos Mi-
litares do Estado Pará, ao qual estão sujeitos os Policiais Militares e Bom-
beiros Militares do Estado do Pará, ativos, inativos e seus pensionistas, 
estabelecido pelos arts. 24-a a 24-J do decreto-lei nº 667, de 02 de julho 
de 1969, regulamentando o inciso XXi do art. 22 da constituição federal, 
com redação dada pela Emenda constitucional nº 103, de 12 de novembro 
de 2019.
Parágrafo único.  o regime jurídico dos militares temporários será regulado 
em lei.
art. 2º  o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado Pará é o con-
junto integrado de direitos, serviços e ações permanentes e interativos, de 
remuneração, pensão militar, saúde e assistência, de caráter retributivo, 
nos termos desta Lei Complementar e das regulamentações específicas e 
de acordo com as seguintes finalidades: 
i - proporcionar benefício de inatividade ao militar e de pensão militar para 
os beneficiários previstos nesta Lei Complementar; 
ii - garantir o pagamento da remuneração da inatividade decorrente de ato 
de concessão praticado pelas autoridades competentes; 
III - dar cobertura aos eventos de incapacidade definitiva para o serviço 
ativo, invalidez, morte e idade avançada; e 
iV - suprir as necessidades de saúde e assistência aos militares estaduais 
e seus dependentes. 
Parágrafo único.  São princípios básicos do Sistema de Proteção Social dos 
Militares do Estado Pará: 
i - custeio dos benefícios de inatividade e pensão militar mediante contri-
buições obrigatórias dos militares estaduais, ativos e inativos, e dos pen-
sionistas; e 
II - cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do paga-
mento da remuneração da inatividade e da pensão militar, sem natureza 
contributiva, pelo Tesouro Estadual.

tÍtULo ii
da assistÊNcia aos MiLitares, a seUs dePeNdeNtes e aos 

BeNeFiciÁrios de PeNsÃo MiLitar esPeciaL
(redação dada pela Lei complementar nº 149, de 2022)

caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais

art. 3º  o Estado proporcionará assistência ao militar, aos seus depen-
dentes e aos beneficiários de pensão militar especial, de acordo com as 
normas estabelecidas no presente Título.  (redação dada pela lei comple-
mentar nº 149, de 2022)
art. 4º  São considerados dependentes do militar, desde que assim decla-
rados por ele na organização militar competente:
i - o cônjuge ou o companheiro com quem viva em união estável, na cons-
tância do vínculo; e
II - o filho ou o enteado:
a) menor de 21 (vinte e um) anos de idade; ou
b) inválido.
§ 1º  Podem, ainda, ser considerados dependentes do militar, desde que 
não recebam rendimentos e sejam declarados por ele na organização mi-
litar competente:  
I - o filho ou o enteado estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos de idade;
ii - o pai e a mãe; e
iii - o tutelado ou o curatelado inválido ou menor de 18 (dezoito) anos de 
idade que viva sob a sua guarda por decisão judicial.
§ 2º   a condição de dependente pode subsistir após a morte do militar, 
desde que aquele seja beneficiário de pensão militar.
art. 5º  a inscrição dos dependentes mencionados na alínea “b” do inciso ii 
do caput do art. 4º e nos incisos i, ii e iii do § 1º do art. 4º desta lei com-
plementar depende de comprovação dos requisitos especificados em rela-
ção a cada classe, devendo se fazer acompanhar dos documentos exigidos 
por regulamento.  (redação dada pela lei complementar nº 149, de 2022)
Parágrafo único.  a comprovação da união estável é imprescindível para efeito 
de inscrição como beneficiário da assistência, na forma do regulamento.

caPÍtULo ii
das coNtriBUiÇÕes

art. 6º  as contribuições ao Sistema de Proteção Social dos Militares do 
Estado do Pará para custeio a assistência aos militares, da ativa e na inati-
vidade, e a seus dependentes são:
i - contribuição do militar para o fundo de assistência Social da Polícia 
Militar (faSPM);

ii - contribuição do militar por cada dependente cadastrado no fundo de 
assistência Social da Polícia Militar (faSPM);
iii - contribuição do militar para o fundo de Saúde da Polícia Militar (fUNSaU);
iV - adicional da contribuição do militar por cada dependente cadastrado 
no fundo de Saúde da Polícia Militar (fUNSaU); e
V - contribuição do Tesouro Estadual, na forma do regulamento.
Parágrafo único.  os fundos de que trata os incisos do caput deste artigo 
são destinados aos policiais e bombeiros militares do Estado do Pará.
art. 7º  a contribuição mensal do militar para fundo de assistência Social da 
Polícia Militar (faSPM) corresponde a 2% (dois por cento) do soldo do militar.
Parágrafo único.  o gozo dos benefícios instituídos com recursos do fundo 
de assistência Social da Polícia Militar (faSPM) é exclusivo do militar que 
for contribuinte, excetuando-se as ações de responsabilidade do Estado.
Art. 8º  A assistência aos dependentes do militar fica condicionada a con-
tribuição para o fundo de assistência Social da Polícia Militar (faSPM), de 
acordo com os seguintes percentuais:
i - 2% (dois por cento) do soldo do militar para os dependentes previstos 
nos incisos i e ii do caput do art. 4º desta lei complementar; e
ii - 1% (um por cento) do soldo do militar para cada dependente previsto 
no § 1º do art. 4º desta lei complementar.
art. 9º  Para a constituição do fundo de Saúde da Polícia Militar (fUNSaU), 
visando, especialmente, à cobertura da assistência aos dependentes, cada 
militar contribuirá com valores a serem estabelecidos pelo conselho de 
administração do referido fundo, acrescido de dotações orçamentárias 
provenientes do Tesouro Estadual.
Parágrafo único.  Para cada um dos dependentes que vier a ser cadastrado 
no fundo de Saúde da Polícia Militar (fUNSaU), o militar pagará um adi-
cional da sua contribuição, cujo valor será estabelecido pelo conselho de 
administração.
art. 10.  o militar ao ser transferido para a inatividade somente será ex-
cluído como contribuinte do fundo de assistência Social da Polícia Militar 
(faSPM) e/ou do fundo de Saúde da Polícia Militar (fUNSaU) se assim o 
requerer por escrito.
§ 1º  caso a exclusão não seja requerida na forma do caput deste artigo, o 
militar continuará contribuindo automaticamente, resguardando, portanto, 
manifestação inicial materializada no requerimento de inclusão nos res-
pectivos fundos.
§ 2º  Havendo descontinuidade do desconto da contribuição, dada a mu-
dança do órgão pagador, o militar continuará coberto pelos atendimentos 
do fundo de assistência Social da Polícia Militar (faSPM) e/ou do fundo de 
Saúde da Polícia Militar (fUNSaU) até que o desconto se regularize.
§ 3º  Todas as mensalidades não recolhidas por conta da descontinuidade refe-
rida no § 2º deste artigo, serão lançadas imediatamente após a regularização.

caPÍtULo iii
da assistÊNcia sociaL

art. 11.  as ações prioritárias da assistência social aos militares e seus 
dependentes destinam-se ao atendimento de programas de assistência à 
educação, ao lazer, à habitação e ao funeral, na forma do regulamento.
Parágrafo único.  o regulamento poderá prever ações complementares às 
ações prioritárias previstas no caput deste artigo, com vistas a oferecer 
outros benefícios assistenciais aos contribuintes do fundo de assistência 
Social da Polícia Militar (faSPM).
art. 12.  as despesas decorrentes dos serviços de assistência social presta-
dos aos militares e seus dependentes serão providas pelo fundo de assis-
tência Social da Polícia Militar (faSPM), cujos recursos são provenientes do 
Tesouro Estadual, de contribuições dos militares, de transferências federais 
e de convênios e serão alocados no orçamento Geral do Estado, em unida-
de orçamentária criada especificamente para esse fim.
Parágrafo único.  o montante dos recursos do Tesouro Estadual que cons-
tituírem receita do fundo de assistência Social da Polícia Militar (faSPM), 
será definido pela lei orçamentária de cada exercício.

seção i
do Funeral

(redação dada pela Lei complementar nº 149, de 2022)
art. 13.  o Estado assegurará, independentemente de contribuição, serviço 
de assistência funeral ao militar falecido por meio de recurso alocado no 
orçamento do fundo de assistência Social da Polícia Militar (faSPM). 
Parágrafo único.  a assistência funeral constitui-se no conjunto de medidas 
adotadas pelo Estado, quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento 
condigno do militar.
art. 14.  o militar falecido em serviço terá todas as despesas com os servi-
ços funerários custeadas integralmente pelo Estado, inclusive as referentes 
ao traslado do local do óbito para o local de sepultamento e as decorrentes 
da necessidade de urna e serviços especiais.
art. 15.  o Estado pagará, por meio do fundo de assistência Social da Polí-
cia Militar (faSPM), um auxílio-funeral correspondente a 2 (dois) soldos do 
posto de capitão, quando o militar falecer fora de serviço.
§ 1º  Na hipótese do caput deste artigo, os dependentes do militar falecido 
poderão optar, mediante formulário próprio, pela prestação do serviço de as-
sistência funeral até o valor limite estabelecido, a ser realizada por empresa 
contratada pelo fundo de assistência Social da Polícia Militar (faSPM).
§ 2º  caso não seja realizada a opção referida no § 1º deste artigo, devem 
ser observadas as seguintes providências para a concessão do auxílio-funeral:
i - após o sepultamento do militar, deverá a pessoa que o custeou, median-
te a apresentação do atestado de óbito, solicitar o reembolso da despesa, 
comprovando-a com recibos em seu nome, dentro de 30 (trinta) dias, sen-
do-lhe, em seguida, reconhecido o crédito e paga a importância corres-
pondente aos recibos até o valor-limite estabelecido no caput deste artigo; 
ii - caso a despesa com o sepultamento, paga de acordo com o inciso i 
deste parágrafo, seja inferior ao valor do auxílio-funeral estabelecido, a di-
ferença será paga aos beneficiários habilitados à pensão militar, mediante 
petição à autoridade competente; e/ou
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III - decorrido o prazo fixado no inciso I deste parágrafo, sem reclamação 
do auxílio-funeral por quem o haja custeado, será o mesmo pago aos bene-
ficiários habilitados à pensão militar, mediante petição à autoridade com-
petente, no prazo de até 5 (cinco) anos a contar da data do óbito do militar.
Art. 16.  Fica autorizada a aquisição de coroa de flores às expensas do 
Estado, com a finalidade de prestar homenagem póstuma aos militares 
falecidos fora de serviço, desde que contribuintes do fundo de assistência 
Social da Polícia Militar (faSPM).
art. 17.  o Estado poderá pagar auxílio-funeral no valor de 2 (dois) salários 
mínimos vigentes no país ao militar na hipótese de falecimento de depen-
dente que seja contribuinte do fundo de assistência Social da Polícia Militar 
(faSPM), na forma do regulamento.

seção ii
do auxílio-morte

(incluída pela Lei complementar nº 149, de 2022)
art. 17-a.  a cobertura por acidente de trabalho de que trata o inciso iii do 
caput do art. 48 da Constituição Estadual será concedida aos beneficiários 
de pensão militar especial, sob a forma de auxílio-morte.  (incluído pela lei 
complementar nº 149, de 2022)
Parágrafo único.  as expressões “acidente de trabalho” e “acidente em 
serviço” são equivalentes para fins de concessão do auxílio de que trata 
o caput deste artigo.  (incluído pela lei complementar nº 149, de 2022)
Art. 17-B.  Os beneficiários de pensão militar especial farão jus ao pa-
gamento de auxílio-morte no valor de r$ 70.000,00 (setenta mil reais), 
em parcela única, após o registro da pensão militar especial pelo Tribunal de 
contas do Estado do Pará.  (incluído pela lei complementar nº 149, de 2022)
§ 1º  as despesas decorrentes do auxílio-morte serão de responsabilidade 
exclusiva do Estado do Pará, mediante a alocação de recursos ao instituto 
de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (iGEPPS), 
nos termos do art. 41 desta lei complementar.  (incluído pela lei comple-
mentar nº 149, de 2022)
§ 2º  o valor referido no caput deste artigo será objeto de rateio entre os 
beneficiários da pensão militar especial, na forma do art. 30 desta Lei Com-
plementar.  (incluído pela lei complementar nº 149, de 2022)
§ 3º  compete ao instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará (iGEPPS), a gestão, a concessão e o pagamento de au-
xílio-morte aos beneficiários de pensão militar especial.  (Incluído pela Lei 
complementar nº 149, de 2022)

caPÍtULo iV
da assistÊNcia À saÚde

art. 18.  o Estado proporcionará aos militares e seus dependentes assis-
tência à saúde, assim entendida como conjunto de atividades relaciona-
das com a conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços 
profissionais de saúde, bem como o fornecimento, a aplicação de meios, 
os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários, por meio 
das organizações dos serviços de saúde da Polícia Militar do Pará e corpo 
de Bombeiros Militar do Pará e das organizações de saúde do Estado, na 
forma do regulamento.
Parágrafo único.  Nas localidades onde não houver organização de saúde 
do Estado, ou quando a complexidade do caso exigir, os militares poderão 
ser internados ou realizar o tratamento necessário em organizações de 
saúde particulares, na forma do regulamento.
art. 19.  o militar da ativa, quando acidentado em serviço ou portador de 
doença decorrente ou adquirida em serviço, terá tratamento e hospitaliza-
ção totalmente custeados pelo Estado.
§ 1º  o militar da ativa ou na inatividade não enquadrado no caput deste 
artigo terá tratamento e hospitalização custeados pelo Estado, na forma do 
regulamento.  (incluído pela lei complementar nº 149, de 2022)
§ 2º  fica assegurado ao militar da ativa ou na inatividade o atendimento 
emergencial em hospitais da rede particular mais próxima do local de ocor-
rência de acidente em serviço, até a estabilização do seu quadro clínico, 
na ausência de hospitais das redes estadual e/ou municipal ou de hospitais 
conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS).  (incluído pela lei comple-
mentar nº 149, de 2022)
§ 3º  as despesas decorrentes do atendimento emergencial de que trata 
o § 2º deste artigo serão pagas pela respectiva corporação Militar ao hos-
pital da rede particular, após a apresentação de Nota fiscal e/ou outros 
documentos relativos à prestação do serviço, nos quais constem a discri-
minação do gasto efetuado durante a internação no referido nosocômio, na 
forma do regulamento.  (incluído pela lei complementar nº 149, de 2022)
art. 20.  as despesas decorrentes dos serviços de assistência à saúde 
prestados aos militares e seus dependentes serão providas pelo fundo de 
Saúde da Polícia Militar (fUNSaU), cujos recursos são provenientes do Te-
souro Estadual, de contribuições dos militares, de transferências federais e 
de convênios e serão alocados no orçamento Geral do Estado, em unidade 
orçamentária criada especificamente para esse fim.
Parágrafo único.  o montante dos recursos do Tesouro Estadual que consti-
tuírem receita do Fundo de Saúde da Polícia Militar (FUNSAU), será definido 
pela lei orçamentária de cada exercício.
art. 21.  o militar contribuinte do fundo de Saúde da Polícia Militar (fUN-
SAU), ficará isento de qualquer indenização pelas despesas decorrentes da 
assistência à saúde prevista neste capítulo.

tÍtULo iii
da GestÃo das reserVas reMUNeradas, reForMas, aUXÍLio

-acideNte e PeNsÕes MiLitares
(redação dada pela Lei complementar nº 149, de 2022)

caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais

art. 22. a gestão dos benefícios referentes à inatividade e pensão militares 
compete ao instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Es-
tado do Pará (iGEPPS), sob a orientação superior do conselho Estadual do 
Sistema de Proteção Social dos Militares, compreendendo:

i - quanto ao segurado:
a) reserva; e
b) reforma.
c) auxílio-acidente;  (incluída pela lei complementar nº 149, de 2022)
II - quanto aos beneficiários:
a) pensão militar por morte;
b) pensão militar por extravio; e
c) pensão militar especial.
§ 1º  Benefícios são prestações de caráter pecuniário a que faz jus o segu-
rado ou seus beneficiários, conforme a respectiva titularidade.
§ 2º  os benefícios serão concedidos nos termos da constituição federal, 
da constituição Estadual e da legislação infraconstitucional em vigor apli-
cáveis aos militares, observados os regramentos introduzidos por esta lei 
complementar.
art. 23. Para o cumprimento do disposto no art. 22 desta lei complemen-
tar, compete ao instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará (iGEPPS):
i - executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de 
concessão de reserva remunerada, reforma, auxílio-acidente e pensão; 
(redação dada pela lei complementar nº 149, de 2022)
ii - executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e 
beneficiários;
iii - processar a concessão e o pagamento de reserva remunerada, refor-
ma, auxílio-acidente e pensão;  (redação dada pela lei complementar nº 
149, de 2022)
iV - acompanhar o Plano de custeio do Sistema de Proteção Social dos 
Militares do Estado do Pará; e
V - gerenciar o fundo contábil-financeiro do Sistema de Proteção Social dos 
Militares do Estado do Pará.
art. 24.  compete ao conselho Estadual do Sistema de Proteção Social dos Militares:
i - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicá-
veis ao Sistema de Proteção Social dos Militares;
II - definir, observando a legislação de regência, as diretrizes e regras 
relativas à aplicação dos recursos econômico-financeiros do Sistema de 
Proteção Social dos Militares, à política de benefícios e à adequação entre 
o plano de custeio e de benefícios;
iii - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão do Siste-
ma de Proteção Social dos Militares;
iV - apreciar e aprovar, anualmente, os planos e programas de benefícios 
e custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares;
V - apreciar e aprovar as propostas de programação orçamentária do Sis-
tema de Proteção Social dos Militares;
VI - acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais por ele defi-
nidos, a execução dos planos, programas e orçamentos do Sistema de 
Proteção Social dos Militares;
VII - acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao Siste-
ma de Proteção Social dos Militares;
Viii - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de 
contas do Estado, podendo, para tanto, contratar auditoria externa, a cus-
to do fundo do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará;
iX - elaborar e aprovar seu regimento interno e eventuais alterações;
X - manifestar-se em caráter deliberativo sobre a aplicação das normas 
do sistema de proteção social referente a conflitos de interpretação dela 
decorrentes; e
Xi - deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao 
Sistema de Proteção Social dos Militares.
Parágrafo único.  as decisões proferidas pelo conselho deverão ser publi-
cadas no Diário Oficial do Estado.
art. 25.  o conselho Estadual do Sistema de Proteção Social dos Militares, 
órgão superior de deliberação colegiado, terá 15 (quinze) membros efeti-
vos e respectivos suplentes, nomeados pelo Governador do Estado, com a 
seguinte composição:
i - o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará, que o presidirá;
ii - o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará;
iii - o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará;
iV - o chefe da casa-Militar da Governadoria;
V - o Secretário de Estado de Planejamento e de administração;
Vi - o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social; 
Vii - o Secretário de Estado da fazenda; 
Viii - o chefe do departamento-Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará; 
iX - o diretor de Pessoal do corpo de Bombeiros Militar do Pará;
X - 2 (dois) militares representando os segurados ativos; 
Xi - 2 (dois) militares representando os segurados inativos; 
XII - 1 (um) representante dos beneficiários de pensão militar; e
Xiii - 1 (um) representante indicado pelas associações de militares.
§ 1º  Todos os membros deverão ter formação de nível superior.
§ 2º  cada um dos membros natos elencados nos incisos i a iX do caput 
deste artigo deverá indicar como suplente, preferencialmente, seu substi-
tuto legal em casos de impedimentos, ausências ou licenças. 
§ 3º  Os representantes dos segurados e beneficiários de pensão militar, 
bem como seus suplentes, serão indicados conjuntamente pelos coman-
dantes-Gerais da Polícia Militar e do corpo de Bombeiros Militar, mediante 
proposição escrita remetida ao Governador do Estado em até 15 (quinze) 
dias úteis, contados da publicação de edital específico no Diário Oficial do 
Estado, respeitando procedimento constante de regulamentação.
§ 4º  os integrantes do conselho Estadual do Sistema de Proteção Social 
dos Militares, na qualidade de representante dos militares deverão contar 
com, no mínimo, 10 (dez) anos de efetivo serviço nas corporações.
§ 5º  o representante a que se refere o inciso Xiii do caput deste artigo 
será eleito por meio de procedimento previsto em regulamento, sendo que 
as associações representativas: 
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i - devem estar constituídas há pelo menos 5 (cinco) anos; 
ii - somente podem ser compostas por militares ativos e inativos; e 
iii - não podem possuir qualquer natureza sindical.
art. 26.  o mandato dos membros do conselho Estadual do Sistema de 
Proteção Social dos Militares é de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos 
uma única vez, por igual período, à exceção dos referidos nos incisos de 
i a Viii do caput do art. 25 desta lei complementar que terão assen-
to enquanto investidos nos cargos especificados, dada sua qualidade de 
membros natos.
Parágrafo único.  a participação no conselho Estadual do Sistema de Prote-
ção Social dos Militares não será remunerada, sendo considerada atividade 
de relevante interesse público.
art. 27.  o conselho Estadual do Sistema de Proteção Social dos Militares 
reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por mês, e extraordinariamente 
quando convocado, com a presença da maioria absoluta de seus conse-
lheiros, e deliberará por maioria simples, salvo exceção prevista nesta lei 
complementar ou em seu regulamento.
art. 28.  o presidente do conselho Estadual do Sistema de Proteção Social 
dos Militares terá direito à voz e voto, inclusive de desempate.

caPÍtULo ii
dos seGUrados

art. 29.  São segurados obrigatórios os militares do Estado ativos, da re-
serva remunerada e os reformados.
Art. 30.  São considerados segurados, na qualidade de beneficiários da 
pensão militar, na seguinte ordem de prioridade e condições:
i - primeira ordem de prioridade:
a) cônjuge ou companheiro ou que comprove união estável como entidade familiar;
b) pessoa separada de fato, separada judicialmente ou divorciada do insti-
tuidor, ou ex-convivente, desde que perceba pensão alimentícia;
c) filhos ou enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte 
e quatro) anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, en-
quanto durar a invalidez; e
d) menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se 
estudante universitário, até 24 (vinte e quatro) anos de idade ou, se invá-
lido, enquanto durar a invalidez;
ii - segunda ordem de prioridade: a mãe e o pai que comprovem depen-
dência econômica do militar; e
iii - terceira ordem de prioridade: o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos 
de idade ou, se estudante universitário, até 24 (vinte e quatro) anos de 
idade, e o inválido, enquanto durar a invalidez, comprovada a dependência 
econômica do militar.
§ 1º  A concessão da pensão aos beneficiários de que tratam as alíneas “a” 
e “c” do inciso I do caput exclui desse direito os beneficiários referidos nos 
incisos ii e iii do caput deste artigo.
§ 2º  A pensão será concedida integralmente aos beneficiários referidos 
na alínea “a” do inciso i do caput deste artigo, exceto se for constatada a 
existência de beneficiário que se enquadre no disposto nas alíneas “b”, “c” 
e “d” do referido inciso.
§ 3º  No caso de mais de 1 (um) beneficiário do inciso I do caput deste 
artigo, o beneficiário referido na alínea “a” fará jus à metade do benefício 
e os beneficiários referidos nas alíneas “c” e “d” repartirão igualmente a 
outra metade do benefício, observado o § 4º deste artigo.
§ 4º  a cota destinada à pessoa separada de fato, separada judicialmente 
ou divorciada do instituidor, ou ao ex-convivente, desde que perceba pen-
são alimentícia, corresponderá à pensão alimentícia arbitrada, na forma 
da lei civil.
§ 5º  No caso de beneficiário inválido para fins de inscrição e concessão do 
benefício, a incapacidade permanente será apurada por perícia médica de 
Junta Militar de Saúde, na forma do regulamento.
§ 6º  a invalidez deverá ser contemporânea à instituição do benefício.
§ 7º  o regulamento disporá sobre a comprovação de dependência econô-
mica, quando exigida.
art. 31.  a qualidade de segurado representa condição essencial para aferi-
ção de qualquer direito ou prestação previstos no Título iV desta lei com-
plementar.
art. 32.  No que se refere aos segurados referidos no art. 29 desta lei 
complementar a inscrição é automática, resultando do início do exercício 
no posto ou graduação.
Art. 33.  Os beneficiários referidos no art. 30 desta Lei Complementar 
deverão ser inscritos pelo segurado, permitindo-se que promovam sua pró-
pria inscrição, se o militar tiver falecido sem tê-la efetivado.
art. 34.  Perderá a qualidade de segurado:
I - o segurado obrigatório ou o beneficiário que vier a falecer;
ii - o segurado obrigatório que for demitido, licenciado ou excluído a bem 
da disciplina;
III - filho ou enteado até 21 (vinte e um) anos de idade que não comprove 
estar regulamente matriculado em curso de nível superior, salvo se for 
inválido;
IV - o filho ou enteado de qualquer condição que alcançar 24 (vinte e qua-
tro) anos, mesmo que esteja regularmente matriculado em curso de nível 
superior, salvo se for inválido;
V - o cônjuge pelo abandono do lar reconhecido por sentença judicial tran-
sitada em julgado, anulação do casamento, separação judicial, divórcio 
ou separação de fato, salvo se lhe tiver sido assegurada a percepção de 
alimentos;
Vi - o companheiro pela cessação da união estável com o militar e não lhe 
for assegurada a prestação de alimentos;
Vii - o enteado e o menor tutelado com a perda da dependência econômi-
ca, a percepção de alimentos, a percepção de renda mensal própria ou pro-
veniente de seus genitores superior a 50% (cinquenta por cento) do limite 
estabelecido para os benefícios do regime Geral de Previdência Social ou o 
recebimento de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos;

Viii - o cônjuge ou companheiro do militar falecido, pelo casamento ou 
pelo estabelecimento de união estável; e
iX - o maior inválido, pela cessação da incapacidade permanente.
§ 1º  a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à inativi-
dade, para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, 
segundo a legislação em vigor à época em que estes foram atendidos, 
salvo na hipótese do inciso ii do caput deste artigo.
§ 2º  Não será concedida pensão militar aos beneficiários do militar que 
falecer após a perda desta qualidade, salvo se preenchidos os requisitos 
para obtenção da inatividade, na forma do § 1º deste artigo.
§ 3º  Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o beneficiário perderá, 
também, a qualidade de segurado.
art. 35.  Não se poderá, para efeito dos direitos ou prestações previstos 
no Título iV desta lei complementar, considerar normas de inscrição no 
Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará e de perda da 
condição de segurado ou beneficiário distintas das que estão estabelecidas 
neste Título.

caPÍtULo iii
das coNtriBUiÇÕes

art. 36.  as contribuições devidas ao Sistema de Proteção Social dos Mili-
tares do Estado do Pará para custeio da inatividade e pensão militares são:
I - contribuição dos segurados ativos, inativos e dos beneficiários de pen-
são militar à razão de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) sobre 
a totalidade da base de contribuição;
ii - contribuição mensal do Estado, à razão de 18% (dezoito por cento), in-
cidente sobre a mesma base de cálculo das contribuições dos segurados; e
iii - contribuição complementar do Estado, para cobertura de eventual di-
ferença entre o valor das contribuições, relacionadas nos incisos i e ii, arre-
cadadas no mês anterior, e o valor necessário ao pagamento dos benefícios.
§ 1º  O 13º (décimo terceiro) salário será considerado para fins de incidên-
cia da contribuição a que se refere esta lei complementar.
§ 2º  Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências 
financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remune-
ração da inatividade, que não tem natureza contributiva.
Art. 37.  Para fins da contribuição prevista no inciso I do caput do art. 36 
desta lei complementar, considera-se base de cálculo:
i - quanto ao segurado ativo, o soldo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei, excluído o seguinte:
a) diárias para viagens;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede;
c) indenização de transporte;
d) salário-família;
e) auxílio-alimentação;
f) auxílio-fardamento;
g) auxílio-transporte;
h) gratificação de complementação de jornada operacional; e
i) parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança.
II - quanto ao segurado inativo e aos beneficiários de pensão militar, o 
valor integral do benefício.
Parágrafo único.  Quando o segurado inativo ou o beneficiário da pensão 
militar for portador de doença incapacitante prevista no regulamento a 
que se refere o inciso V do art. 89 desta lei complementar, a contribuição 
incidirá apenas sobre as parcelas de remuneração de reserva e de reforma 
e de pensões que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime Geral de Previdência Social.

caPÍtULo iV
do recoLHiMeNto

Art. 38.  As contribuições devidas pelos segurados e beneficiários de pen-
são militar serão descontadas de ofício pelos setores encarregados do pa-
gamento das respectivas remunerações e pensões e recolhidas ao ins-
tituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará 
(iGEPPS) até o 12º (décimo segundo) dia do mês subsequente, sob pena 
de responsabilidade civil, penal e administrativa do responsável pelo órgão 
inadimplente.
art. 39.  as contribuições devidas pelo Estado deverão ser recolhidas mensal-
mente ao instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do 
Pará (iGEPPS) até o 12° (décimo segundo) dia do mês subsequente. 
art. 40.  as contribuições não recolhidas nos prazos estabelecidos nesta lei 
Complementar ficam sujeitas a juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 
mês e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao consumidor 
Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(iBGE), ou outro índice que venha a substituí-lo.
art. 41.  a Secretaria de Estado de Planejamento e administração (SE-
Plad), alocará ao instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará (IGEPPS), mensalmente, os recursos financeiros neces-
sários ao pagamento dos benefícios de proteção social.
art. 42.  Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento do militar, 
o cálculo da contribuição de que trata este Título será feito com base na 
remuneração do posto ou graduação de que o militar for titular.
art. 43.  Na cessão, quando o pagamento da remuneração seja ônus do 
cessionário, será de responsabilidade desse órgão ou entidade:
i - o desconto da contribuição devida pelo segurado;
ii - o custeio da contribuição devida pelo órgão de origem; e
iii - o repasse das contribuições, de que tratam os incisos i e ii, ao instituto 
de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (iGEPPS). 
§ 1º  caso o cessionário não efetue o repasse das contribuições ao instituto 
de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (iGEPPS), 
nos prazos de que tratam os arts. 38 e 39 desta lei complementar, caberá 
ao órgão de origem efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores.
§ 2º  o termo, ato ou outro documento de cessão ou afastamento do mi-
litar com ônus para o cessionário deverá prever a responsabilidade deste 
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pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições ao Sistema de 
Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, conforme valores informa-
dos mensalmente pelo órgão de origem.
art. 44.  Não incidirão contribuições para o Sistema de Proteção Social dos 
Militares do Estado do Pará sobre as parcelas remuneratórias não compo-
nentes da remuneração do posto ou graduação, pagas pelo ente cessioná-
rio ao militar cedido ou transferido para a reserva remunerada em virtude 
do exercício de mandato eletivo.
art. 45.  o militar afastado ou licenciado temporariamente do exercício do 
posto ou graduação sem recebimento de remuneração pelo Estado somen-
te contará o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins 
de reserva remunerada ou reforma, mediante o recolhimento mensal das 
contribuições.
Parágrafo único.  a contribuição efetuada pelo militar na situação de que 
trata o caput deste artigo não será computada para efeito de cumprimento 
do requisito de tempo de atividade de natureza militar exigido para conces-
são de benefício de proteção social.

caPÍtULo V
do PLaNo de cUsteio do sisteMa de ProteÇÃo sociaL 

dos MiLitares do estado do ParÁ
art. 46.  o Plano de custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares 
do Estado do Pará será aprovado pelo conselho Estadual do Sistema de 
Proteção Social dos Militares, anualmente, constando obrigatoriamente, a 
programação e o correspondente regime financeiro, devendo ser revisto 
sempre que houver revisão de remuneração dos inativos e beneficiários 
da pensão militar.

caPÍtULo Vi
do FUNdo do sisteMa de ProteÇÃo sociaL 

dos MiLitares do estado do ParÁ
art. 47.   fica instituído o fundo do Sistema de Proteção Social dos Mili-
tares do Estado do Pará, de natureza contábil, vinculado ao instituto de 
Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (iGEPPS), 
com a finalidade de prover recursos, exclusivamente, para o pagamento 
dos benefícios relativos à inatividade e pensão militar.
Parágrafo único.  Os militares ficam vinculados ao Fundo do Sistema de 
Proteção Social dos Militares do Estado do Pará a partir de seu ingresso na 
respectiva corporação, na forma da lei.
art. 48.  constituem receita ou patrimônio do fundo do Sistema de Prote-
ção Social do Militares dos Estado do Pará:
I - as contribuições dos militares, ativos e inativos, bem como dos benefi-
ciários de pensão militar, nos termos do inciso i do caput do art. 36 desta 
lei complementar;
ii - as contribuições do Estado do Pará, nos termos dos incisos ii e iii do 
caput do art. 36 desta lei complementar;
iii - as doações, legados e rendas extraordinárias ou eventuais;
iV - os rendimentos de seu patrimônio, tais como os obtidos com aplicações 
financeiras ou com o recebimento de contrapartida pelo uso de seus bens;
V - os recursos provenientes de convênios, contratos, acordos ou ajustes 
de prestação de serviços;
Vi - os recursos de operações de crédito decorrentes de empréstimos e 
financiamentos junto a organismos nacionais e internacionais para capita-
lização do fundo;
VII - os recursos oriundos da compensação financeira entre o Regime Ge-
ral de Previdência Social e o Sistema de Proteção Social dos Militares, na 
forma prevista na legislação federal; e
Viii - demais dotações orçamentárias.
art. 49.  observadas as diretrizes de investimento estabelecidas pelo con-
selho Estadual de Proteção Social dos Militares, a aplicação dos recursos 
do fundo do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, 
instituído por esta lei complementar, obedecerá às normas estabelecidas 
pelo conselho Monetário Nacional, sendo expressamente vedado:
i - a utilização de recursos para empréstimos de qualquer natureza, inclu-
sive à União, Estados, distrito federal, Municípios, entidades de adminis-
tração indireta, bem como aos segurados e beneficiários de pensão militar;
ii - a aplicação dos recursos em títulos públicos, à exceção daqueles de 
emissão do Governo federal;
iii - a aplicação de recursos em operações ativas que envolvam interes-
ses do Estado, bem como na utilização para aquisição de bens e valores 
mobiliários do Estado, de suas autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista; e
iV - a utilização de recursos do fundo para custeio de despesas adminis-
trativas acima de 2% (dois por cento) do valor total das despesas com 
remuneração e pensões dos segurados vinculados ao Sistema de Proteção 
Social dos Militares instituído por esta lei complementar, relativamente ao 
exercício financeiro anterior.
Art. 50.  As aplicações financeiras dos recursos do Fundo do Sistema de 
Proteção Social dos Militares do Estado do Pará serão realizadas direta-
mente ou por intermédio de instituições especializadas credenciadas para 
esse fim pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará (iGEPPS), após aprovação pelo conselho Estadual de Prote-
ção Social dos Militares, de acordo com as seguintes diretrizes:
i - garantia real de investimento;
ii - segurança e rentabilidade de capital;
iii - liquidez; e
iV - atualização monetária e juros.
Parágrafo único.  Poderá ser instituído pelo conselho Estadual de Proteção 
Social dos Militares comitê de investimentos destinado a orientar as apli-
cações financeiras de que trata o caput deste artigo.
art. 51.  as receitas, as rendas e os resultados das aplicações dos re-
cursos disponíveis serão empregados exclusivamente na consecução das 
finalidades previstas nesta Lei Complementar, no aumento do valor real do 
patrimônio do fundo do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado 

do Pará na obtenção de recursos destinados ao custeio de suas atividades 
finalísticas, permitida, no entanto, a remuneração da instituição financeira 
que aplicar os recursos e ativos do Fundo, nos termos definidos pelo Con-
selho Estadual de Proteção Social dos Militares
art. 52.  a gestão do fundo do Sistema de Proteção Social dos Militares do 
Estado do Pará deverá, dentre outros princípios aplicáveis à administração 
pública, obedecer:
i - às diretrizes gerais de gestão, investimento e alocação dos recursos 
aprovados pelo conselho Estadual de Proteção Social dos Militares;
ii - o sistema de registro contábil individualizado de cada militar e do Es-
tado do Pará; e
iii - ao pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do 
sistema ora instituído.
Art. 53.   O exercício financeiro coincidirá com o ano civil e a contabilidade 
obedecerá às normas gerais públicas da administração financeira.
Art. 54.   Os orçamentos, a programação financeira e o balanço do Fundo 
do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará obedecerão 
aos padrões e às normas instituídos por legislação específica, ajustados às 
suas peculiaridades.
Parágrafo único.  Ao final de cada exercício financeiro, deverá ser realiza-
do o balanço geral, elaborado por entidades ou profissionais legalmente 
habilitados.
art. 55.  as importâncias devidas ou recebidas a mais pelos segurados 
ou seus dependentes serão ressarcidas ao fundo do Sistema de Proteção 
Social dos Militares do Estado do Pará, podendo ser parceladas na forma 
do regulamento.
art. 56.  os saldos positivos do fundo do Sistema de Proteção Social dos 
Militares do Estado do Pará, apurados em balanço ao final de cada exer-
cício financeiro, serão transferidos para o exercício seguinte, a crédito do 
correspondente fundo.
art. 57.  o fundo do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do 
Pará terá contabilidade própria, em unidade gestora vinculada ao instituto 
de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (iGEPPS), 
cujo Plano Geral de contas discriminará as receitas realizadas e despesas 
incorridas, as reservas técnicas, as provisões, os saldos patrimoniais e ou-
tros elementos, de forma a possibilitar o acompanhamento permanente 
do seu desempenho e a sistemática avaliação de sua situação financeira, 
econômica e patrimonial.

tÍtULo iV
da iNatiVidade, do aUXÍLio-acideNte e da PeNsÃo MiLitar

(redação dada pela Lei complementar nº 149, de 2022)
caPÍtULo i

disPosiÇÕes Gerais
art. 58. a transferência para a inatividade e a pensão militar são de 
competência exclusiva do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção 
Social do Estado do Pará (IGEPPS), mediante publicação de ato específico 
no Diário Oficial do Estado.

caPÍtULo ii
da reMUNeraÇÃo Na iNatiVidade

seção i
disposições Preliminares

art. 59.  remuneração na inatividade é a retribuição pecuniária que o mili-
tar percebe na inatividade, quer na reserva remunerada, quer na situação 
de reformado, também designada de proventos.
Parágrafo único.  o soldo constitui a parcela básica da remuneração a que 
faz jus o militar na inatividade, sendo o seu valor igual ao estabelecido para 
o soldo do militar da ativa do mesmo posto ou graduação.
art. 60.  a remuneração na inatividade, calculada com base na remunera-
ção do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transfe-
rência para a inatividade remunerada, a pedido, pode ser:
i - integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) 
anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de ati-
vidade de natureza militar; ou
ii - proporcional, com base em tantas cotas de remuneração do posto ou 
da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a ina-
tividade sem atingir o referido tempo mínimo. 
§ 1º  o tempo de serviço a ser cumprido pelos militares que ingressaram 
no serviço ativo até o dia 31 de dezembro de 2021, para ter direito à 
remuneração integral, será de 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e 
cinco) anos, se mulher, devendo cumprir o tempo de serviço faltante para 
atingir os referidos tempos, acrescido do percentual previsto no art. 24-G 
do decreto-lei nº 667, de 1969.
§ 2º  É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remu-
nerada aos militares e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer 
tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2021, os 
requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses 
benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na 
data de atendimento dos requisitos.
art. 61.  a remuneração do militar reformado por incapacidade permanen-
te decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral, calculada 
com base na remuneração do posto ou da graduação que possuir por oca-
sião da transferência para a inatividade remunerada.
art. 62.  a remuneração na inatividade é irredutível e deve ser revista au-
tomaticamente na mesma data da revisão da remuneração dos militares da 
ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa 
do correspondente posto ou graduação.
art. 63.  a remuneração na inatividade é devida aos militares quando fo-
rem desligados da ativa em virtude de:
i - reserva remunerada;
ii - reforma; e
iii - retorno à inatividade, inclusive após ter sido convocado para o serviço 
ativo, quando já se encontrava na reserva remunerada.
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Parágrafo único.  o militar de que trata o caput deste artigo continuará a 
perceber a sua remuneração até o mês anterior ao da publicação da por-
taria de transferência para a inatividade, excluídas as parcelas e benefícios 
cujo recebimento está condicionado ao efetivo exercício da atividade de 
natureza militar, na forma da lei.
art. 64.  No caso de retorno à atividade por meio da convocação, nos ter-
mos dos arts. 72, 73 e 78 desta lei complementar, o militar poderá optar 
entre a remuneração da ativa ou inatividade.
art. 65.  cessa o direito à percepção da remuneração na inatividade na data:
i - do falecimento;
II - do ato de demissão, para o Oficial militar; e
iii - do ato de exclusão ou licenciamento a bem da disciplina da corporação 
Militar, para o Praça.

seção ii
do regime remuneratório da inatividade

art. 66.  o regime remuneratório do militar inativo é composto das seguin-
tes parcelas:
i - soldo integral ou cotas de soldo;
II - gratificações, nos percentuais previstos em lei:
a) gratificação de risco de vida;
b) gratificação de habilitação militar;
c) gratificação de tempo de serviço;
d) gratificação de serviço ativo;
e) gratificação de localidade especial;
f) gratificação de representação por graduação; e
g) gratificação de tropa.
§ 1º  VETado. (Ver Mensagem nº 102/2021-GG)
§ 2º  as parcelas de que trata o caput deste artigo integrarão a remune-
ração na inatividade de acordo com a hipótese de passagem à inatividade, 
previstas neste Título.
§ 3º  Por ocasião de sua passagem para a inatividade, o militar tem direito 
a tantas cotas de soldo quantos forem os anos de serviço, computáveis 
para a inatividade, até o máximo de:
i - 35 (trinta e cinco) anos, para os militares estaduais de carreira do servi-
ço ativo, que tenham ingressado a partir de 1º de janeiro de 2022; 
ii - 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, 
para os militares que tenham ingressado até 16 de dezembro de 2019, 
e tenham direito adquirido na concessão de transferência para a reserva 
remunerada, desde que tenham sido cumpridos os referidos tempos de 
serviço, até 31 de dezembro de 2021; e
iii - 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, 
acrescido do percentual de que trata o art. 24-G do decreto-lei nº 667, de 
1969, para os militares de carreira do serviço ativo que tenham ingressado 
até 31 de dezembro de 2021, e que não tenham cumprido os requisitos do 
inciso ii deste parágrafo.
§ 4º  Para efeito de contagem dessas cotas, a fração de tempo igual ou 
superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada 1 (um) ano.
§ 5º  a remuneração dos militares integrantes da reserva remunerada 
e reformados pelo atingimento dos limites etários de permanência res-
pectivos não sofrem qualquer tipo de acréscimo ou redução de vantagem 
pecuniária.
§ 6º  Para efeito de cálculo o soldo será dividido em cotas de soldo, cor-
respondendo cada uma a 1/35 (um trinta e cinco avos) de seu valor para 
os militares de carreira do serviço ativo que ingressem a partir de 1º de 
janeiro de 2022.
§ 7º  Para efeito de cálculo o soldo será dividido em cotas de soldo, cor-
respondendo cada uma a 1/30 (um trinta avos) de seu valor, se homem e 
1/25 (um vinte e cinco avos), se mulher, para os militares de carreira do 
serviço ativo que tenham ingressado até 31 de dezembro de 2021. 

caPÍtULo iii
da reserVa reMUNerada

art. 67. a passagem do militar à situação de inatividade, mediante trans-
ferência para a reserva remunerada se efetua:
i - a pedido; ou
ii - de ofício.
art. 68.  a transferência para a reserva remunerada observará as seguintes 
diretrizes:
i - a transferência para a reserva remunerada do militar que tenha reali-
zado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 (seis) meses, por 
conta do Tesouro Estadual, deverá ocorrer após 3 (três) anos de seu térmi-
no, sob pena de ter que indenizar todas as despesas correspondentes à re-
alização do referido estágio ou curso, inclusive as diferenças de vencimen-
tos, observado o devido processo legal pela corporação Militar de origem;
ii - não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pedido, 
ao militar que estiver cumprindo penalidade de qualquer natureza;
iii - a transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida 
ao militar independentemente de estar respondendo a inquérito ou proces-
so em qualquer jurisdição; e
iV - o período compreendido entre a data de desaquartelamento do militar, nos 
termos do art. 323 da constituição Estadual, e a data da publicação do ato de 
transferência para a reserva não será considerado tempo de efetivo serviço.
Art. 69.  A transferência para a reserva remunerada, de ofício, verificar-
se-á sempre que o militar incidir em um dos seguintes casos:
i - atingir as seguintes idades limites:
a) para os Oficiais dos Quadros de Combatentes, de Saúde, Complementar 
e de capelão:
1. coronel PM/BM - 67 anos;
2. Tenente-coronel PM/BM - 65 anos;  (redação dada pela lei complemen-
tar nº 149, de 2022)
3. Major PM/BM - 64 anos;  (redação dada pela lei complementar nº 149, 
de 2022)

4. capitão PM/BM - 56 anos;  (redação dada pela lei complementar nº 
149, de 2022)
5. 1º Tenente PM/BM - 56 anos; ou  (redação dada pela lei complementar 
nº 149, de 2022)
6. 2º Tenente PM/BM - 56 anos;  (redação dada pela lei complementar 
nº 149, de 2022)
b) para os Oficiais dos Quadros de Administração e Especialistas:
1. capitão PM/BM - 65 anos;  (redação dada pela lei complementar nº 
149, de 2022)
2. 1º Tenente PM/BM - 65 anos; ou  (redação dada pela lei complementar 
nº 149, de 2022)
3. 2º Tenente PM/BM - 65 anos; ou  (redação dada pela lei complementar 
nº 149, de 2022)
c) para os Praças:
1. Subtenente PM/BM - 65 anos;  (redação dada pela lei complementar 
nº 149, de 2022)
2. 1º Sargento PM/BM - 65 anos;  (redação dada pela lei complementar 
nº 149, de 2022)
3. 2º Sargento PM/BM - 65 anos;  (redação dada pela lei complementar 
nº 149, de 2022)
4. 3º Sargento PM/BM - 56 anos;  (redação dada pela lei complementar 
nº 149, de 2022)
5. cabo PM/BM - 56 anos; ou  (redação dada pela lei complementar nº 
149, de 2022)
6. Soldado PM/BM - 56 anos;  (redação dada pela lei complementar nº 
149, de 2022)
ii - ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou não, em razão de licença para 
tratar de interesse particular; 
iii - ultrapassar 2 (dois) anos contínuos em razão de licença para trata-
mento de saúde de pessoa de sua família;
iV - ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou não, em virtude de ter passado a 
exercer cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, inclu-
sive da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no inciso XVi do 
art. 37 da constituição federal, com prevalência da atividade militar;
V - tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil permanente, 
ressalvada a hipótese prevista no inciso XVi do caput do art. 37 da consti-
tuição federal, com prevalência da atividade militar;  (redação dada pela 
lei complementar nº 149, de 2022)
Vi - ser diplomado em cargo eletivo, na forma prevista em lei; ou  (reda-
ção dada pela lei complementar nº 149, de 2022)
Vii - atingir 35 (trinta e cinco) anos de efetivo serviço, independentemente 
dos limites de idade elencados no inciso i do caput deste artigo.  (incluído 
pela lei complementar nº 149, de 2022)
§ 1º  a transferência para a reserva remunerada de ofício será processada 
na medida em que o militar for enquadrado em um dos incisos do caput 
deste artigo, ficando na condição de agregado, na forma da lei, até a data 
indicada no ato oficial de transferência para a inatividade, e o tempo nessa 
condição será considerado como serviço ativo, para todos os efeitos.
§ 2º  o ato de transferência para a reserva remunerada não terá efeitos 
retroativos, salvo na hipótese do inciso Vi do caput deste artigo, que terá 
eficácia a partir da data da diplomação.
art. 70.  o militar empossado em cargo público permanente estranho à 
sua carreira, ressalvadas as hipóteses de acumulação de cargos prevista 
no inciso XVi do art. 37 da constituição federal, será transferido para re-
serva de ofício e fará jus ao posto ou graduação ocupada no momento da 
passagem para a inatividade.
Parágrafo único.  o militar transferido para a reserva, na forma 
do caput deste artigo, deverá observar o disposto no § 10 do art. 37 da 
constituição federal. 
art. 71.  a transferência do militar para a reserva remunerada pode ser 
suspensa na vigência do estado de guerra, estado de sítio ou em estado 
de emergência, em caso de mobilização e de imperiosa necessidade de 
segurança pública.

seção Única
da convocação Para o serviço ativo

art. 72. o militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o 
serviço ativo por ato do Governador do Estado para:
I - compor Conselho de Justificação;
ii - ser encarregado de inquérito Policial Militar ou incumbido de outros 
procedimentos administrativos, na falta de Oficial da ativa em situação 
hierárquica compatível com a do Oficial envolvido; e/ou
iii - realizar tarefas, por prazo certo.
§ 1º  o militar convocado nos termos do caput deste artigo terá os direitos e 
deveres dos da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, 
a que não concorrerá, e contará como acréscimo esse tempo de serviço.
§ 2º  Na hipótese do inciso iii do caput deste artigo, a convocação terá 
prazo fixado no ato que a efetivar e observará o seguinte:
i - havendo conveniência para a corporação Militar, a convocação poderá 
ser renovada; e
II - se concluída a tarefa antes do prazo fixado, o militar será dispensado 
ou ser-lhe-á atribuído outro encargo de interesse da corporação, respeita-
do o prazo estabelecido no ato da convocação.
art. 73.  a convocação poderá também ser efetuada nos seguintes casos:
I - em se tratando de Oficiais, para:
a) compor comissões de estudos ou grupos de trabalhos, em atividades de 
planejamento administrativo ou setorial;
b) prestar assessoria ou acompanhar atividades especializadas ou peculia-
res, de caráter temporário, e que escapem às atribuições normais e espe-
cíficas dos órgãos de direção da respectiva Corporação Militar; e/ou
c) exercer o planejamento e comando das ações operacionais a serem 
desenvolvidas pelo militar convocado.
ii - em se tratando de Praças, para:
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a) constituir o suporte necessário ao desempenho das tarefas tratadas no 
inciso i; e/ou
b) integrar a segurança patrimonial e/ou o policiamento interno em órgão 
ou entidade da administração pública.
Parágrafo único.  a convocação prevista no caput deste artigo será efetivada:
i - com ônus total para o Tesouro Estadual, nos casos previstos nas alíneas 
“a” e “b” do inciso i e na alínea “a” do inciso ii; ou
ii - mediante convênio, nos casos previstos na alínea “c” do inciso i e na 
alínea “b” do inciso ii.
art. 74.  a convocação somente poderá ser efetuada mediante aceitação 
voluntária do militar.
Parágrafo único.  fica vedada a convocação de militares que ingressaram 
na reserva na forma dos incisos V e Vi do art. 69 desta lei complementar.
art. 75.  o militar da reserva remunerada convocado nos termos dos arts. 
72 e 73 desta lei complementar não sofrerá alteração de sua situação 
jurídica e, durante a convocação, fará jus a:
i - uniformes e equipamentos, nos casos da alínea “c” do inciso i e da alí-
nea “b” do inciso ii do art. 73;
ii - alimentação; e
iii - diárias, ajudas de custo e transporte, quando em deslocamento, face 
à realização de tarefas fora da sede.
§ 1º  o uniforme e o equipamento serão os de uso regulamentar, forneci-
dos pelo órgão superior da corporação Militar.
§ 2º  a alimentação será proporcionada nas mesmas condições da que é 
fornecida ao pessoal ativo no desempenho da atividade do designado.
§ 3º  as diárias, a ajuda de custo e o transporte serão proporcionados nas 
condições e valores estabelecidos na legislação de remuneração para a 
situação hierárquica alcançada em atividade.
art. 76.  a convocação de militares da reserva remunerada será propos-
ta pelo comandante-Geral da respectiva corporação ao chefe do Poder 
Executivo, de forma justificada e instruída com prova de aprovação em 
inspeção de saúde realizada por Junta Militar de Saúde.
Parágrafo único.  o chefe do Poder Executivo, caso concorde com a convo-
cação, expedirá o ato pertinente.
art. 77.  os militares convocados nos termos dos arts. 72 e 73 desta lei 
complementar poderão ser dispensados:
i - a pedido; ou
II - ex officio:
a) por conclusão do prazo de convocação;
b) por haverem cessado os motivos da convocação;
c) por interesse ou conveniência da administração, a qualquer tempo; ou
d) por ter sido julgado fisicamente incapaz para o desempenho do ato ou 
tarefa para o qual foi convocado, em inspeção de saúde realizada por Junta 
Militar de Saúde, a qualquer tempo.
art. 78.  além das hipóteses de convocação previstas nos arts. 72 e 73 
desta lei complementar, o militar da reserva remunerada poderá ser con-
vocado, mediante aceitação voluntária, por ato do Governador do Estado, 
permanecendo na inatividade, nos seguintes casos:
i - assessoria militar e guarda nas sedes e órgãos dos Poderes da União, 
do Estado e dos Municípios;
ii - assessoria militar e guarda na sede do Tribunal de contas do Estado;
iii - assessoria militar e guarda na sede do Tribunal de contas dos Municípios;
iV - assessoria militar e guarda na sede do Ministério Público;
V - guarda e serviços referentes à atividade-meio na Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social (SEGUP) e nas corporações Militares;
Vi - guarda nos estabelecimentos penais;
Vii - condução de veículos do Sistema de Segurança Pública, em ativida-
de-meio; ou
Viii - condução e operação de veículos de grande porte como ônibus, cami-
nhões e cavalos mecânicos com carretas, nas corporações Militares.
§ 1º  compete ao comandante da respectiva corporação Militar a expe-
dição dos atos necessários à efetivação dos militares convocados nas as-
sessorias, que poderá implicar a substituição dos militares da ativa pelos 
convocados nas respectivas assessorias.
§ 2º  a convocação será por prazo certo, em período que não exceda a 2 
(dois) anos, podendo ser renovada sucessivamente por igual período, até 
o limite de idade de 65 (sessenta e cinco) anos.
§ 3º  o militar da reserva remunerada não poderá ser convocado para o 
exercício das atividades previstas no caput deste artigo, após cessado o 
prazo estabelecido no § 2º deste artigo.
art. 79.  É condição para a convocação prevista no art. 78 desta lei com-
plementar que o militar:
i - tenha passado para a reserva remunerada, no mínimo, no comporta-
mento “bom”;
ii - tenha, no momento da convocação, as seguintes idades limites:
a) para Oficiais superiores: 63 anos;
b) para Capitães e Oficiais subalternos: 63 anos; ou
c) para Praças: 63 anos.
iii - seja considerado apto em inspeção de saúde por Junta Militar de Saúde;
iV - seja considerado apto em teste de aptidão física; e
V - obtenha o parecer favorável do comandante-Geral.
Parágrafo único.  O convocado ficará administrativamente vinculado ao 
setor de pessoal da respectiva corporação Militar, que manterá cadastro 
atualizado dos interessados em serem convocados.
art. 80.  o planejamento e a supervisão dos convocados, nos termos do 
art. 78 desta lei complementar, far-se-á de acordo com decreto do chefe 
do Poder Executivo, que especificará, em especial, o seguinte:
i - critérios para inscrição e formação dos cadastros;
ii - padrões de treinamento;
iii - normas de divulgação aos militares da reserva;
iV - critérios para uso de uniforme;
V - critérios para o teste de aptidão física;

Vi - critérios para a inspeção de saúde;
Vii - critérios para uso de armamento; e
Viii - forma dos atos de convocação e dispensa.
art. 81.  o militar convocado nos termos do art. 78 desta lei complemen-
tar não sofrerá alteração em sua situação jurídico-funcional e, durante a 
designação, fará jus a:
i - auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, correspondente a 2 
(dois) soldos de seus respectivos postos ou graduações, o qual não será 
base de cálculo para quaisquer vantagens, inclusive as decorrentes de 
tempo de serviço, e não será passível de incorporação;
ii - auxílio-fardamento, pago uma vez por ano, no valor referente a 1 (um) 
soldo do seu respectivo posto ou graduação;
iii - armamento e equipamentos, quando for o caso;
iV - auxílio-alimentação, nos mesmos padrões pagos aos militares ativos;
V - diárias e transporte, quando em deslocamento, em face da realização de 
tarefas fora da sede do Município, proporcionados nas condições e valores 
estabelecidos na legislação para a mesma situação hierárquica em atividade;
Vi - férias remuneradas; e
Vii - 13º salário.
art. 82.  o militar convocado nos termos do art. 78 desta lei complemen-
tar poderá ser dispensado:
i - a pedido; ou
II - ex officio:
a) por conclusão do prazo de convocação;
b) por interesse ou conveniência da administração;
c) por ter obtido dispensa de saúde por mais de 60 (sessenta) dias, contí-
nuos ou não, no período de 1 (um) ano;
d) por ter sido julgado incapaz para o desempenho da designação, em 
inspeção realizada por Junta Militar de Saúde, anualmente ou extraordi-
nariamente; ou
e) ter atingido 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
art. 83.  o número máximo de militares convocados, nos termos do art. 
78 desta lei complementar, não poderá exceder 5% (cinco por cento) do 
efetivo fixado em lei.
art. 84.  as despesas decorrentes da convocação prevista no art. 78 desta 
lei complementar correrão à conta de dotações orçamentárias próprias 
de cada Poder, órgão ou entidade beneficiado pela prestação do serviço, 
incluindo:
i - auxílio mensal;
ii - diárias e transporte;
iii - auxílio-alimentação; e
iV - auxílio-fardamento.
art. 85.  as convocações previstas nesta Seção sujeitam o militar:
i - ao cumprimento das normas disciplinares em vigor na respectiva cor-
poração Militar; e
ii - às normas administrativas e de serviço em vigor no Poder, órgão ou 
entidade onde tiver atuação.

caPÍtULo iV
da reForMa

art. 86.  a passagem do militar à situação de inatividade, mediante refor-
ma, será sempre de ofício, e ocorrerá nas seguintes hipóteses:
i - atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remu-
nerada:
a) para Oficiais superiores: 72 anos;
b) para Capitães e Oficiais subalternos: 68 anos;
c) para Subtenentes, 1º Sargento e 2º Sargento: 68 anos; ou
d) para 3º Sargento, cabo e Soldado: 68 anos;
II - ser julgado incapaz definitivamente para o serviço da respectiva Cor-
poração Militar;
iii - estar agregado há mais de 2 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz, 
temporariamente, mediante homologação de Junta Militar de Saúde, con-
forme regulamentação, mesmo que se trate de moléstia curável;
iV - ser condenado à pena de reforma prevista no código Penal Militar, por 
sentença transitada em julgado; e
V - ser punido com a reforma administrativa disciplinar.
Parágrafo único.  o ato de reforma não terá efeitos retroativos, salvo nas 
hipóteses dos incisos I e III do caput deste artigo, que terá eficácia a partir 
da data de aniversário do militar ou da data da declaração de incapacidade 
definitiva por Junta Militar de Saúde, na forma do regulamento.
art. 87.  No caso do inciso i do caput do art. 86 desta lei complementar, 
deverá ser observado o seguinte:
i - o instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do 
Pará (iGEPPS), mensalmente, organizará a relação de militares que atingi-
ram o limite de permanência na reserva remunerada;
ii - a reforma será automática e declarada por ato, com vigência a partir da 
data em que o militar tiver completado o limite de permanência na reserva 
remunerada; e
iii - a situação de inatividade do militar da reserva remunerada não so-
frerá solução de continuidade, exceto quanto às condições de mobilização 
estabelecidas em lei
art. 88.  o militar reformado na forma do inciso V do caput do art. 86 
desta lei complementar não terá alterado o fundamento de sua reforma, 
salvo decisão administrativa ou judicial que modifique a pena disciplinar, 
na forma da lei.
Art. 89.  A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:
i - ferimento recebido em operações militares ou manutenção da ordem pública;
ii - enfermidade contraída em operações militares ou na manutenção da 
ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas 
situações;
iii - acidente em serviço;
iV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com 
relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço;
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V - doenças que incapacitem definitiva, total e permanentemente para 
qualquer atividade remunerada, conforme previsto em regulamento; ou
Vi - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa 
e efeito com o serviço.
§ 1º  os casos de que tratam os incisos i a iV do caput deste artigo serão 
objeto de apuração administrativa, na forma do regulamento, observando-
se os seguintes prazos:
i - 1 (um) dia útil para comunicar o acidente; e
ii - 90 (noventa) dias úteis para requerer a instauração de apuração.
§ 2º  o militar julgado incapaz por um dos motivos constantes nos incisos i 
ao Vi do caput deste artigo somente poderá ser reformado após a homolo-
gação, por Junta Militar de Saúde, da inspeção de saúde que concluir pela 
incapacidade definitiva, na forma do regulamento.
Art. 90.  O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos 
motivos constantes dos incisos i a V do caput do art. 89 desta lei comple-
mentar será reformado com qualquer tempo de serviço.
Art. 91.  O militar que, em inspeção de saúde, for julgado incapaz definitiva-
mente para o serviço e vier a falecer antes da efetivação de sua reforma, será 
considerado reformado para todos os efeitos legais, a contar da data do óbito.
Art. 92.  O militar reformado por incapacidade definitiva e que ainda não 
atingiu o limite de idade de permanência no serviço ativo será submetido, 
periodicamente, à inspeção de saúde por Junta Militar de Saúde, na forma 
do regulamento, e, se julgado apto, será revertido ao serviço ativo e em-
pregado na atividade-meio.
Parágrafo único.  realizada a inspeção de saúde referida no caput deste 
artigo e constatado o agravamento da incapacidade, o militar fará jus ao 
reenquadramento legal da reforma e à revisão da respectiva remuneração, 
desde que comprovada relação com a causa originária.
Art. 93.  O militar julgado incapaz definitivamente por doença mental por 
Junta Militar de Saúde, nos casos em que necessária a curatela e enquanto 
não ocorrer a designação judicial do curador, poderá ser representado por 
dependente indicado no art. 4º desta lei complementar, desde que este 
comprove a responsabilidade pelos cuidados com o militar.
§ 1º  Quando não houver dependentes, outros parentes ou responsáveis, 
a respectiva corporação Militar poderá adotar as providências necessárias 
junto às instituições competentes para a interdição judicial do militar e/ou 
a garantia de seu tratamento em instituição apropriada.
§ 2º  Na hipótese do caput deste artigo, deverá ser observado o seguinte:
i - somente após a interdição judicial o processo de reforma deverá ser 
encaminhado ao instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará (iGEPPS); e
ii - o ato de reforma não poderá ser revisto em razão do reestabelecimento 
da saúde do militar.
art. 94.  concedida a reforma, será o ato publicado, implantado na folha 
de pagamento e apreciado, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas 
do Estado. 
Parágrafo único.  caso seja denegado o registro do ato pelo Tribunal de con-
tas do Estado, o benefício será cancelado até a folha de pagamento do mês 
subsequente à data de publicação da decisão no Diário Oficial do Estado. 
art. 95.  a remuneração do militar reformado por uma das situações pre-
vistas nos incisos i a V do caput do art. 89 desta lei complementar é 
composta da seguinte forma:
i - soldo integral do posto ou graduação ocupado quando da transferência 
para a inatividade; e
II - gratificações, nos percentuais previstos em lei:
a) gratificação de risco de vida;
b) gratificação de habilitação militar;
c) gratificação de tempo de serviço;
d) gratificação de serviço ativo;
e) gratificação de localidade especial;
f) gratificação de representação por graduação; e
g) gratificação de tropa.
art. 96.  a remuneração do militar reformado por uma das situações pre-
vistas no inciso Vi do caput do art. 89 desta lei complementar é composta 
da seguinte forma:
i - quando julgado incapaz para o serviço militar, podendo prover meios 
para sua subsistência:
a) soldo proporcional ao tempo de serviço referente ao posto ou graduação 
ocupado na ativa; e
b) gratificações, nos percentuais previstos em lei:
1. gratificação de risco de vida;
2. gratificação de habilitação militar; e
3. gratificação de tempo de serviço.
ii - quando julgado inválido, impossibilitado total e permanentemente para 
qualquer trabalho, não podendo prover meios para sua subsistência:
a) soldo integral do posto ou graduação ocupado quando da transferência 
para inatividade; e
b) gratificações, nos percentuais fixados em lei:
1. gratificação de risco de vida;
2. gratificação de habilitação militar;
3. gratificação de serviço ativo;
4. gratificação de localidade especial;
5. gratificação de tempo de serviço;
6. gratificação de representação por graduação; e
7. gratificação de tropa.
art. 97.  a remuneração do militar punido com a reforma administrativa 
disciplinar é composta da seguinte forma:
i - soldo proporcional ao tempo de serviço referente ao posto ou graduação 
ocupado na ativa; e
II - gratificações, nos percentuais previstos em lei:
a) gratificação de risco de vida;
b) gratificação de habilitação militar; e
c) gratificação de tempo de serviço.

seção Única
da readaptação

Art. 98.  O militar declarado incapaz definitivamente poderá requerer a permanência 
no serviço ativo, com emprego na atividade-meio, no mesmo posto ou graduação, 
hipótese em que será readaptado, na forma prevista em regulamento.
§ 1º  o disposto no caput deste artigo somente se aplica em caso de in-
capacidade física.
§ 2º  o militar deverá ser readaptado em atividade compatível com a sua 
capacidade física, desde que julgado apto, por Junta Militar de Saúde, para 
o exercício da nova atividade, atendida a conveniência do serviço.
§ 3º  o readaptado poderá ser reavaliado a qualquer tempo pela Junta Mi-
litar de Saúde, por solicitação do chefe de departamento-Geral ou diretor 
de Pessoal ou por manifestação fundamentada do comandante, chefe ou 
diretor do militar.  
§ 4º  Não sendo possível a manutenção da readaptação, o militar será refor-
mado, a qualquer tempo, por meio de avaliação de Junta Militar de Saúde.  
§ 5º  O militar, uma vez readaptado, ficará sujeito à reforma, caso incorra 
em outra hipótese de passagem à situação de inatividade.

caPÍtULo iV-a
do aUXÍLio-acideNte

(incluído pela Lei complementar nº 149, de 2022)
art. 98-a.  a cobertura por acidente de trabalho de que trata o inciso iii do 
caput do art. 48 da constituição Estadual será concedida ao militar refor-
mado por incapacidade definitiva, em consequência de uma das hipóteses 
dos incisos i a iV do caput do art. 89 desta lei complementar, sob a forma 
de auxílio-acidente.  (incluído pela lei complementar nº 149, de 2022)
§ 1º  as expressões “acidente de trabalho” e “acidente em serviço” são 
equivalentes para fins de concessão do auxílio de que trata o caput deste 
artigo.  (incluído pela lei complementar nº 149, de 2022)
§ 2º  Para efeito de concessão de auxílio-acidente, considera-se acidente 
em serviço as hipóteses previstas no § 2º do art. 107 desta lei comple-
mentar.  (incluído pela lei complementar nº 149, de 2022)
Art. 98-B.  O militar reformado por incapacidade definitiva, em consequên-
cia de uma das hipóteses dos incisos i a iV do caput do art. 89 desta lei 
complementar, fará jus ao pagamento de auxílio-acidente no valor de r$ 
30.000,00 (trinta mil reais), em parcela única, após finalizada a apuração 
a que se refere o § 1º do art. 89 desta lei complementar.  (incluído pela 
lei complementar nº 149, de 2022)
Parágrafo único.  as despesas decorrentes do auxílio-acidente serão de 
responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, mediante a alocação de re-
cursos ao instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado 
do Pará (iGEPPS), nos termos do art. 41 desta lei complementar.  (inclu-
ído pela lei complementar nº 149, de 2022)
art. 98-c.  compete ao instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção 
Social do Estado do Pará (iGEPPS), a gestão, a concessão e o pagamento 
de auxílio-acidente, uma vez concluídos os procedimentos de reforma e a 
apuração a que se refere o § 1º do art. 89 desta lei complementar.  (in-
cluído pela lei complementar nº 149, de 2022)

caPÍtULo V
das PeNsÕes MiLitares

seção i
da Pensão Militar por Morte

art. 99.  o falecimento do militar, ativo ou inativo, implica a concessão do 
benefício de pensão militar por morte, que será igual à remuneração inte-
gral do militar, excluída a parcela de auxílio-invalidez.
§ 1º  até o esgotamento do prazo previsto no inciso i do caput do art. 
100, a remuneração do militar falecido será paga, de modo provisório, aos 
beneficiários do rol do inciso I do art. 30 desta Lei Complementar e que te-
nham sido inscritos em vida pelo militar, na forma desta lei complementar 
e do regulamento.
§ 2º  Não efetuado o requerimento de pensão no prazo do estipulado no 
inciso I do caput do art. 100 desta Lei Complementar, os beneficiários 
ficam sujeitos à obrigação de devolução dos valores recebidos, na forma 
do regulamento.
Art. 100.  A pensão militar por morte será devida ao conjunto de beneficiários 
de acordo com o rol definido no art. 30 desta Lei Complementar, a contar: 
i - do óbito, quando requerida em até 90 (noventa) dias;
ii - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso i; 
iii - da data do cancelamento de benefício inacumulável, quando houver.
§ 1º  Se o beneficiário for absolutamente incapaz à data do óbito, não 
tem início a contagem do prazo previsto no inciso i do caput deste artigo, 
enquanto perdurar essa condição jurídica
§ 2º  Na hipótese do § 1º deste artigo, o prazo somente começará a ser 
contado quando cessada a causa impeditiva da prescrição, retroagindo-se 
os efeitos financeiros da pensão à data do óbito ou à do requerimento, 
conforme o caso.
§ 3º  os valores recebidos na forma do § 1º do art. 99 desta lei comple-
mentar são considerados como adiantamento da pensão militar.
§ 4º  a pensão militar poderá ser requerida a qualquer tempo, porém as 
prestações mensais se sujeitam ao prazo de prescrição quinquenal.
art. 101.  o benefício da pensão militar por morte é irredutível e deve ser 
revisto automaticamente, na mesma data da revisão das remunerações 
dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração 
do militar da ativa do posto ou graduação que lhe deu origem.
§ 1º  A perda da qualidade de um dos beneficiários não implicará a rever-
são da sua respectiva cota aos demais.
§ 2º  Com a extinção da cota do último beneficiário, extingue-se a pensão.
art. 102.  a concessão da pensão militar por morte não será protelada pela 
falta de habilitação de outro possível beneficiário.
§ 1º  Qualquer inscrição ou habilitação posterior, que importe em exclusão 
ou inclusão de beneficiário, só produzirá efeito a contar da data da respec-
tiva inscrição ou requerimento.
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§ 2º  o cônjuge ausente, nos termos da lei federal nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, não exclui do direito à pensão militar por morte o compa-
nheiro ou companheira, que somente fará jus ao benefício, a partir da data 
de sua efetiva inscrição ou requerimento.
§ 3º  Protocolado requerimento para inclusão no rateio de pensão militar 
por morte, o instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará (iGEPPS), procederá de ofício à habilitação provisória do 
requerente, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros 
beneficiários, vedado o pagamento da respectiva cota até conclusão do 
processo administrativo
Art. 103.  Ajuizada a ação para reconhecimento da condição de benefi-
ciário, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de 
pensão militar por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores 
com outros beneficiários, vedado o pagamento da respectiva cota até o 
trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão 
judicial em contrário.
§ 1º  Nas ações em que o instituto de Gestão Previdenciária e de Prote-
ção Social do Estado do Pará (iGEPPS), for parte, este poderá proceder 
de ofício à habilitação provisória da referida pensão, exclusivamente para 
efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação 
das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito 
em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial 
em contrário.
§ 2º  Julgada improcedente a ação prevista no caput ou no § 1º deste ar-
tigo, o valor retido será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao consu-
midor (INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(iBGE), ou por outro índice que venha a substituí-lo para reajustamento de 
benefícios e será pago de forma proporcional aos demais beneficiários, de 
acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios.
§ 3º  Em qualquer caso, fica assegurada ao Instituto de Gestão Previden-
ciária e de Proteção Social do Estado do Pará (iGEPPS), a cobrança dos 
valores indevidamente pagos em função de nova habilitação.
art. 104.   concedida a pensão militar por morte, será o ato publicado, 
implantado na folha de pagamento e apreciado, para fins de registro, pelo 
Tribunal de contas do Estado. 
Parágrafo único.  caso seja denegado o registro do ato pelo Tribunal de con-
tas do Estado, o benefício será cancelado até a folha de pagamento do mês 
subsequente à data de publicação da decisão no Diário Oficial do Estado.

seção ii
da Pensão Militar por extravio

art. 105.  a pensão militar por extravio será devida uma vez comprovado 
o estado de extraviado ou de morte presumida em virtude de catástrofe, 
acidente ou desastre, na forma das leis aplicáveis aos militares.
§ 1º  No caso de desaparecimento do militar por motivo de catástrofe, 
acidente ou desastre, a pensão será devida, mediante o processamento da 
justificação, nos termos da lei federal.
§ 2º  decorridos 6 (seis) meses do primeiro dia do desaparecimento ou 
extravio, terá início a habilitação dos beneficiários à pensão militar e será 
cessado o pagamento da remuneração, quando se iniciará o pagamento da 
pensão militar, na forma do regulamento.
§ 3º  Na hipótese de reaparecimento do militar, assim apurado na forma da 
lei, deverá ser efetuado o pagamento da diferença entre a remuneração a 
que faria jus e a pensão paga a seus beneficiários, se for o caso.
§ 4º  Exceto na hipótese de desaparecimento, extravio ou deserção, a con-
cessão da pensão aos beneficiários do militar ficará condicionada à decla-
ração judicial de morte presumida, nos termos do disposto na lei federal 
nº 10.406, de 2002.
art. 106.  À pensão militar por extravio aplica-se o disposto na Seção i 
deste capítulo, no que for compatível.

seção iii
da Pensão Militar especial

Art. 107.  A pensão militar especial será devida ao conjunto de beneficiá-
rios, de acordo com o rol definido no art. 30 desta Lei Complementar, do 
militar morto em uma das seguintes hipóteses:
i - em campanha ou em ato de serviço;
ii - em decorrência de ferimentos ou doenças derivados das condições 
inerentes ao serviço, assim reconhecidos por Junta Militar de Saúde; ou
iii - por acidente em serviço.
§ 1º  Para efeito de concessão de pensão militar especial, considera-se 
acidente em serviço o estritamente ocorrido nas seguintes circunstâncias:
i - por fato relacionado, mediata ou imediatamente, com as atribuições 
militares, ainda que ocorrido em horário ou local diverso daquele determi-
nado para o exercício de suas funções;
ii - em decorrência de agressão sofrida e não provocada pelo militar, no 
exercício regular de suas atribuições funcionais;
iii - por situação ocorrida no percurso da residência para o trabalho e vice-
versa, desde que ligada diretamente à atividade exercida;
iV - em treinamento; e/ou
V - em represália, por sua condição de militar.
§ 2º  Não se aplica o disposto neste artigo quando o acidente for resultado 
de crime, transgressão disciplinar, imprudência, imperícia, negligência ou 
desídia imputados ao militar morto.
§ 3º  as circunstâncias do óbito do militar deverão ser apuradas pela res-
pectiva corporação, que se pronunciará sobre a efetiva ocorrência de uma 
das hipóteses previstas no caput deste artigo.
art. 108.  a pensão militar especial é acumulável com as demais pensões 
militares previstas nesta lei complementar.
Parágrafo único.  a pensão militar especial é inacumulável com qualquer 
benefício previdenciário.
art. 109.  a pensão militar especial é composta das seguintes parcelas:
i - soldo integral ou cotas de soldo; e
II - gratificações, nos percentuais previstos em lei:

a) gratificação de risco de vida;
b) gratificação habilitação militar; e
c) gratificação de tempo de serviço.
§ 1º  Se ocorrer a promoção post mortem do militar, o valor do soldo será 
o do novo posto ou graduação.
§ 2º  as parcelas que compõem a pensão especial militar devem considerar 
os valores previstos na norma que vigorava na data do óbito do militar.
§ 3º  os percentuais e os valores obedecerão à legislação própria de cada parcela.
§ 4º  Excluem-se da composição da pensão militar especial as vantagens 
de natureza indenizatória, bem como as vantagens que decorrem especifi-
camente da atividade, na forma da lei.
art. 110.  a pensão militar especial será reajustada pelo Índice Nacional 
de Preços ao consumidor (iNPc), publicado pelo instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), ou por outro índice que venha a substituí-lo.
Art. 111.  A pensão militar por morte será devida ao conjunto de beneficiários 
de acordo com o rol definido no art. 30 desta Lei Complementar, a contar: 
i - do óbito, quando requerida em até 90 (noventa) dias;
ii - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso i; e
iii - da data do cancelamento de benefício inacumulável, quando houver.
§ 1º  Se o beneficiário for absolutamente incapaz à data do óbito, não 
tem início a contagem do prazo previsto no inciso i do caput deste artigo, 
enquanto perdurar essa condição jurídica.
§ 2º  Na hipótese do § 1º deste artigo, o prazo somente começará a ser 
contado quando cessada a causa impeditiva da prescrição, retroagindo-se 
os efeitos financeiros da pensão à data do óbito ou à do requerimento, 
conforme o caso.
§ 3º  o direito de requerer a pensão militar especial prescreve em 5 (cinco) anos.
Art. 112.  Farão jus à pensão militar especial os beneficiários do militar da 
reserva remunerada convocado, nos termos desta lei complementar, que 
venha a falecer em serviço.
art. 113.  a pensão militar especial será concedida por ato do chefe do 
Poder Executivo, que será publicado no Diário Oficial do Estado.
§ 1º  Uma vez publicado o ato concessivo, a pensão militar especial será 
implantada na folha de pagamento e apreciada pelo Tribunal de contas do 
Estado, para fins de registro. 
§ 2º  caso seja denegado o registro do ato pelo Tribunal de contas do 
Estado, o benefício será cancelado até a folha de pagamento do mês sub-
sequente à data de publicação da decisão no Diário Oficial do Estado.
art. 114.  À pensão militar especial aplica-se o disposto na Seção i deste 
capítulo, no que for compatível.

caPÍtULo Vi
das disPosiÇÕes coMUNs À reserVa reMUNerada, reForMa 

e PeNsÕes MiLitares
Art. 115.  Os benefícios serão modificados ou extintos, de acordo com a lei 
vigente ao tempo da ocorrência do fato modificativo ou extintivo, ressal-
vado o direito adquirido.
Art. 116.  Os benefícios serão pagos diretamente ao titular ou beneficiário, 
salvo em caso de extravio, moléstia contagiosa ou impossibilidade de lo-
comoção, quando serão pagos a procurador com instrumento público, cujo 
mandato não terá prazo superior a 6 (seis) meses.
Art. 117.  O pagamento devido ao beneficiário civilmente incapaz será feito 
ao seu representante legal, admitindo-se, na falta deste e por período não 
superior a 6 (seis) meses, o pagamento a herdeiro legítimo, civilmente 
capaz, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento.
Parágrafo único.  o procurador se sujeita à responsabilidade civil e criminal 
pelo recebimento indevido do benefício, bem como pela falta de comuni-
cação de qualquer ato que invalide o seu instrumento ou o próprio faleci-
mento do representado.
Art. 118.  O militar inativo e o beneficiário de pensão militar deverão fazer, 
anualmente, a prova de vida perante o instituto de Gestão Previdenciária e 
de Proteção Social do Estado do Pará (iGEPPS), na forma do que dispuser 
o regulamento.
art. 119.  o 13º (décimo terceiro) salário será devido aos militares da 
reserva remunerada, reformados e beneficiários de pensão militar e equi-
valerá ao valor da respectiva remuneração ou da pensão referente ao mês 
de dezembro de cada ano.
Parágrafo único.  No ano da ocorrência do fato gerador ou extintivo do 
benefício de proteção social, o cálculo da prestação obedecerá à proporcio-
nalidade da manutenção do benefício no correspondente exercício, equiva-
lendo cada mês decorrido, ou fração de dias superior a 15 (quinze), a 1/12 
(um doze avos).
art. 120.  Serão descontados dos benefícios:
i - as contribuições ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará;
ii - as restituições dos valores de benefícios recebidos indevidamente;
iii - o imposto de renda retido na fonte, ressalvadas as disposições legais;
iV - a pensão de alimentos decretada em decisão judicial ou na forma do 
art. 733 da lei federal nº 13.105, de 16 de março de 2015;
V - as contribuições facultativas devidas pelo segurado às respectivas asso-
ciações e entidades sociais instituídas por militares, na forma da lei;
Vi - as consignações facultativas, nos termos das respectivas normas es-
taduais; e
Vii - outros descontos instituídos por lei.
§ 1º  Na hipótese do inciso Vi do caput deste artigo, o desconto incidente 
sobre o benefício de proteção social não poderá ser superior a 40% (qua-
renta por cento) do seu valor bruto, assim entendido aquele anterior aos 
descontos previstos nos incisos i a V do caput deste artigo.  (redação dada 
pela lei complementar nº 154, de 2022)
§ 2º  Para a cobertura das despesas administrativas das consignações de 
que tratam os incisos V e Vi do caput deste artigo, deverá ser cobrada a 
reposição de custos definida por norma regulamentar.
art. 121.  Para os descontos em folha, a que se refere o art. 120 desta lei 
complementar, são estabelecidos os seguintes limites:
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i - quando determinados por lei ou regulamento, quantia estipulada nesses atos;
ii - até 70% (setenta por cento) para os descontos previstos nos incisos i, 
iii e iV do art. 120 desta lei complementar; e
iii - até 30% (trinta por cento) para os demais não enquadrados nos i e 
ii do caput deste artigo.
Parágrafo único.  Em nenhuma hipótese o consignante poderá receber em 
folha de pagamento a quantia líquida inferior a 30% (trinta por cento) da 
remuneração da inatividade ou da pensão militar.
Art. 122.  Os valores devidos a segurado inativo ou beneficiário da pensão 
que vier a falecer antes do seu recebimento serão pagos aos seus sucesso-
res mediante apresentação de alvará judicial ou formal de partilha.
art. 123.  o tempo de contribuição para regime Próprio de Previdência 
ou para o regime Geral de Previdência Social poderá ser contado para 
efeito de reserva e reforma, salvo se já utilizado para recebimento de ou-
tro benefício previdenciário, devendo ser realizada a devida compensação 
financeira entre os regimes e o Sistema de Proteção Social dos Militares do 
Estado do Pará, na forma prevista em lei.
art. 124.  o tempo de serviço militar efetivamente prestado e não contri-
buído, anterior a 11 de janeiro de 2002, data da entrada em vigor da lei 
complementar Estadual nº 039, de 9 de janeiro de 2002, será contado 
como tempo de contribuição, para fins de inatividade, no âmbito do Siste-
ma de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará.
Parágrafo único.  É expressamente vedada, para efeitos de reforma e re-
serva remunerada no âmbito do Sistema de Proteção Social dos Militares 
do Estado do Pará, a contagem de tempo de contribuição fictício a contar 
de 11 de janeiro de 2002.
art. 125.  Para efeito de concessão de reforma ou reserva remunerada 
constitui-se em incumbência do órgão de origem do militar a instrução 
completa do processo de inativação, na forma do regulamento.
art. 126.  a perda da condição de militar em decorrência da aplicação de 
punição disciplinar implica a perda dos direitos previstos nesta lei com-
plementar, sem prejuízo do aproveitamento do tempo de contribuição em 
outro regime de proteção social ou previdenciário.

tÍtULo V
das disPosiÇÕes FiNais e traNsitÓrias

art. 127.  o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou be-
neficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento 
ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não 
concessão de revisão de benefício é de 5 (cinco) anos contados do registro 
pelo Tribunal de contas do Estado.
art. 128.  É de 5 (cinco) anos o prazo para a administração anular os 
atos praticados com fundamento nesta lei complementar de que decorram 
efeitos favoráveis para os militares, seus dependentes e beneficiários de 
pensão militar, contados da data em que foram praticados.
§ 1º  Havendo comprovada má-fé, o prazo previsto no caput deste artigo 
conta-se da data do conhecimento do ato pela autoridade competente para 
a sua anulação.
§ 2º  No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo para anular contar-
se-á da percepção do primeiro pagamento.
art. 129.  a prescrição quinquenal das dívidas passivas, bem assim todo e 
qualquer direito ou ação contra o Estado do Pará e/ou o instituto de Ges-
tão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (iGEPPS), seja 
qual for a sua natureza, será disciplinada nos termos do decreto federal 
nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e do decreto-lei nº 4.597, de 19 de 
agosto de 1942.
art. 130.  o recebimento indevido, total ou parcial, de benefício de qual-
quer natureza importa na obrigação de devolução ao Tesouro Estadual do 
valor auferido indevidamente, com atualização monetária, independente-
mente de ação, podendo ser efetuada compensação com eventuais crédi-
tos em favor do interessado.
Parágrafo único.  caso não seja possível realizar o desconto em folha, 
deverão ser adotadas as providências para a inscrição em dívida ativa e 
cobrança extrajudicial ou judicial. 
art. 131.  os proventos e as pensões militares em pagamento quando da 
entrada em vigor desta lei complementar passam a integrar o Sistema de 
Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, aplicando-se-lhes os pa-
râmetros de cálculo e atualização constantes da legislação vigente à data 
em que completados os requisitos para a passagem à inatividade e à data 
do óbito, respectivamente. 
art. 132.  a concessão dos benefícios de reserva remunerada e de reforma 
é regulada pela legislação vigente à data em que o segurado reunir os 
requisitos para passagem à inatividade e os de pensão militar, pela legis-
lação em vigor na data do óbito ou do extravio, respeitadas as normas de 
transição previstas na presente lei complementar e o direito adquirido.
art. 133.   o segurado em gozo de licença sem remuneração contribuirá 
para o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará durante 
o período de afastamento, recolhendo a contribuição, inclusive a do Estado 
do Pará que incidiria sobre a sua remuneração, diretamente ao instituto de 
Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (iGEPPS), por 
meio de documento próprio de arrecadação.
§ 1º  durante o período de licença sem remuneração, permanece o vínculo 
com o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará.
§ 2º  o não recolhimento de, no mínimo, 3 (três) contribuições consecu-
tivas ou não, desde que por responsabilidade do segurado, importará na 
suspensão do exercício dos direitos de proteção social dispostos nesta lei 
complementar e possibilitará inscrição em dívida ativa.
§ 3º  No retorno do período de licença sem remuneração, o militar deverá, 
no prazo de até 90 (noventa) dias, apresentar à respectiva corporação 
Militar certidão que ateste a regularidade das contribuições para o Sistema 
de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará.
§ 4º  ocorrendo o óbito do militar que estiver com seus direitos suspensos 
em relação a um dos fundos referidos nesta lei complementar por período 

ininterrupto de até 1 (um) ano, os benefícios devidos aos seus dependen-
tes poderão ser pagos, desde que efetuado o recolhimento das quantias 
devidas, sujeitas a juros de mora e correção monetária.
art. 134.  fica assegurado o adicional de inatividade aos militares que 
ingressaram na respectiva corporação até 31 de dezembro de 2021, calcu-
lado mensalmente sobre a remuneração e em função da soma dos anos de 
serviço, nas seguintes condições:
i - 35% (trinta e cinco por cento) quando o tempo computado for de 30 
(trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, com o acrés-
cimo previsto no decreto-lei nº 667, de 1969; ou
ii - 20% (vinte por cento) quando o tempo computado for inferior a 30 
(trinta) anos.
Parágrafo único.  fica assegurado aos militares que ingressaram na res-
pectiva corporação até 31 de dezembro de 2021 e venham a contar, no 
momento da transferência para a inatividade, com mais de 30 (trinta) anos 
de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se mulher, 
com o acréscimo previsto no decreto-lei nº 667, de 1969, o cálculo de 
seus proventos referidos ao soldo do posto ou graduação imediatamente 
superior, se na corporação existir, observado o seguinte:
I - o Oficial ocupante do último posto da hierarquia de sua Corporação terá 
o cálculo da remuneração tomando-se por base o soldo do seu próprio 
posto, acrescido de 20% (vinte por cento); e
ii - o Subtenente, quando transferido para a inatividade, terá o cálculo de 
sua remuneração de acordo com o soldo do posto de 2º Tenente.
art. 135.  o militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por inca-
pacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total e perma-
nentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua 
subsistência, fará jus a um auxílio-invalidez, no valor de 25% (vinte e cinco 
por cento) da soma do soldo com a gratificação de tempo de serviço, desde 
que satisfaça a uma das condições, declarada por Junta Militar de Saúde: 
i - necessite de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem; ou
ii - necessite de internação em instituição apropriada. 
§ 1º  Para a continuidade do direito ao recebimento do auxílio-invalidez, 
o militar ficará obrigado a apresentar anualmente declaração de que não 
exerce qualquer atividade remunerada, pública ou privada, e, a critério da 
administração, será submetido, periodicamente, à inspeção de saúde de 
controle, na forma do regulamento.
§ 2º  o auxílio-invalidez será suspenso automaticamente se:
I - verificado que o militar exerce ou exerceu, após o recebimento do auxí-
lio-invalidez, qualquer atividade remunerada, sem prejuízo de outras san-
ções cabíveis; e/ou
ii - em inspeção de saúde, for constatado não se encontrar nas condições 
previstas no caput deste artigo. 
§ 3º  o militar de que trata o caput deste artigo terá direito ao transporte 
dentro do território estadual, se obrigado a se afastar de seu domicílio para 
ser submetido à inspeção de saúde, na forma do regulamento. 
§ 4º  o auxílio-invalidez não poderá ser inferior ao soldo de cabo.
art. 136.  fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício 
de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos militares 
que, até a data da publicação da lei complementar Estadual nº 044, de 
23 de janeiro de 2003, completaram período mínimo exigido em lei para a 
aquisição da vantagem, devendo tal parcela integrar a base de contribuição 
para o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará.
Parágrafo único.  aos militares que, na data da publicação da lei comple-
mentar Estadual nº 044, de 2003, possuíam direito adquirido à incorpo-
ração do adicional por exercício de representação, cargo em comissão ou 
função gratificada e que exerceram desde aquela data ou que vierem a 
exercer referidos cargos ou funções, é vedada a percepção simultânea da 
vantagem incorporada com a representação devida em razão do exercício 
de tais cargos ou funções, ressalvado o direito de opção.
art. 137.  Não haverá restituição de contribuições, excetuado o caso de 
recolhimento indevido.
art. 138.  os processos relacionados à pensão militar terão prioridade de 
tramitação em relação aos demais processos que envolvam concessão de 
direitos remuneratórios.
art. 139.  fica o Poder Executivo Estadual autorizado a abrir crédito no or-
çamento da Seguridade Social, no exercício de 2022, na forma dos incisos 
i e ii do art. 41 da lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 1º  os recursos necessários à abertura do crédito referido no caput deste ar-
tigo correrão nos termos do § 1º do art. 43 da lei federal n° 4.320, de 1964.
§ 2º  fica o Poder Executivo Estadual autorizado a suplementar o valor previs-
to no caput deste artigo, na forma do art. 43 da lei federal nº 4.320, de 1964.
§ 3º  os créditos iniciais serão provenientes da ação (projeto/atividade) 
9028 – Encargos com a Previdência Social dos Servidores da área Militar, 
programados na Uo 84202 – fundo financeiro de Previdência do Estado 
do Pará, de acordo com suas respectivas fontes de recursos (01 – Tesouro 
Estadual) e (290 – SPSM).
§ 4º  o Poder Executivo abrirá os créditos necessários com a ação (projeto/
atividade) de nome “Encargos com a Previdência Social dos Servidores da 
área Militar” em favor do fundo do Sistema de Proteção Social dos Militares 
do Estado do Pará.
art. 140.  o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGE-
PrEV), criado pela lei complementar Estadual n° 039, de 2002, passa a 
ser denominado instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do 
Estado do Pará (iGEPPS).
art. 141.  a lei complementar Estadual nº 039, de 2002, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“art. 1º  Esta lei complementar institui o regime de Previdência dos Ser-
vidores do Estado do Pará, englobando os Poderes Executivo, legislativo 
e Judiciário, as autarquias, inclusive as de regime especial, e fundações 
estaduais, o Ministério Público Estadual, os Ministérios Públicos junto aos 
Tribunais de contas do Estado e dos Municípios, os Tribunais de contas do 
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Estado e dos Municípios, os magistrados, os conselheiros dos Tribunais 
de contas do Estado e dos Municípios, os membros do Ministério Público 
Estadual, os membros do Ministério Público junto aos Tribunais de contas 
do Estado e dos Municípios e os aposentados, objetivando assegurar o 
gozo dos benefícios nela previstos, mediante a contribuição do Estado, dos 
servidores públicos ativos e inativos e dos beneficiários de pensão militar, 
observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
os demais critérios estabelecidos nesta lei complementar.
......................................................................................................
art. 2º  o regime de Previdência Estadual, reorganizado por esta lei, 
visa assegurar o direito relativo à previdência aos servidores públicos, aos 
segurados do regime e seus dependentes obedecendo aos seguintes prin-
cípios e diretrizes:
I - financiamento obrigatório, mediante recursos provenientes da Admi-
nistração Pública direta, autarquias, inclusive as de regime especial, das 
fundações estaduais, do Ministério Público, do Ministério Público junto a 
Tribunal de contas e das contribuições dos servidores, ativos e inativos, 
membros dos Poderes Públicos mencionados no art. 1° e beneficiários de 
pensão militar;
......................................................................................................
iX - pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regi-
me e participação de representantes dos servidores públicos, ativos e ina-
tivos, nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam 
objeto de discussão e deliberação, nos termos da presente lei.
......................................................................................................
art. 14.  .........................................................................................
......................................................................................................
§ 5º  as disposições do inciso X deste artigo não se aplicam aos dependen-
tes cônjuge, companheiro ou companheira de policiais civis, bem como de 
ocupantes de cargos de monitor socioeducativo ou agente penitenciário, 
cujo óbito decorra de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, 
os quais farão jus à pensão vitalícia, independentemente da sua idade e 
equivalente à remuneração do cargo.
......................................................................................................
art. 15.  Não se poderá, para efeito previdenciário estadual, considerar 
normas de inscrição no regime, de suspensão e de perda da condição de 
segurado e beneficiário distintas das estabelecidas na presente Lei, in-
clusive em relação aos Membros do Ministério Público e dos Tribunais de 
contas.
......................................................................................................
art. 36.  a concessão dos benefícios de aposentadoria é regulada pela le-
gislação vigente à data da inatividade e os de pensão, pela legislação em 
vigor da data do óbito, respeitadas as normas de transição previstas na 
presente lei e o direito adquirido.
art. 36-a.  Será utilizada a média aritmética simples dos salários de con-
tribuição e das remunerações adotados como base para contribuições ao 
regime próprio de previdência social, atualizados monetariamente, cor-
respondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a 
competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior 
àquela competência.
......................................................................................................
§ 6º  Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em re-
dução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribui-
ção exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, 
inclusive para o acréscimo a que se referem os §§ 2º e 5º deste artigo, para a 
averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos 
de inatividade de que trata o art. 42 da constituição federal.
......................................................................................................
art. 37.  os benefícios de prestação continuada de aposentadoria e pensão 
serão modificados ou extintos, de acordo com a lei vigente ao tempo da 
ocorrência do fato modificativo ou extintivo, ressalvado o direito adquirido.
......................................................................................................
art. 40. o 13º (décimo terceiro) salário será devido aos segurados aposen-
tados e beneficiários de pensão militar, e equivalerá ao valor da respectiva 
remuneração, dos proventos ou da pensão referente ao mês de dezembro 
de cada ano.
......................................................................................................
art. 42.  .........................................................................................
......................................................................................................
Vi - as contribuições facultativas devidas pelo segurado às respectivas re-
presentações sindicais ou associações de servidores estaduais, indepen-
dentemente de natureza classista, cujo desconto será efetuado desde que 
o segurado o permita, mediante sua prévia e expressa solicitação;
......................................................................................................
§ 1º  Na hipótese do inciso Vii o desconto incidente sobre o benefício pre-
videnciário não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da remuneração do 
servidor estadual.
......................................................................................................
art. 44-B.  É de 5 (cinco) anos o prazo para a administração anular os atos 
de natureza previdenciária de que decorram efeitos favoráveis para os des-
tinatários, contados da data em que foram praticados.
§ 1º  Havendo comprovada má-fé do beneficiário, o prazo previsto no 
caput conta-se da data do conhecimento do ato pela autoridade competen-
te para a sua anulação.
§ 2º  No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo para anular contar-
se-á da percepção do primeiro pagamento.
......................................................................................................
art. 51.   o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será 
contado para efeitos de aposentadoria, assim como o tempo de serviço 
correspondente para efeito de disponibilidade.
art. 52.  É expressamente vedado, para efeitos de aposentadoria neste 
regime previdenciário, a contagem de tempo de contribuição fictício.

art. 53.  Para efeito de concessão de aposentadoria constitui-se em incum-
bência do órgão de origem do servidor a instrução completa do processo 
de inativação, inclusive com juntada de certidão que comprove a legalidade 
das promoções e vantagens concedidas.
......................................................................................................
art. 60-B.  constituirão receita ou patrimônio do iGEPPS:
......................................................................................................
i - os fundos de que tratam os arts. 70 e 70-a desta lei complementar, 
bem como o fundo do Sistema de Proteção Social do Militares do Estado 
do Pará;
......................................................................................................
art. 61.  .........................................................................................
......................................................................................................
Viii - quatro representantes dos segurados ativos, indicados dentre os 
servidores públicos;
......................................................................................................
art. 64.  os integrantes do conselho Estadual de Previdência, na qualidade 
de representante dos servidores públicos do Estado do Pará, ativos e ina-
tivos, deverão contar com, no mínimo, 10 (dez) anos de efetivo exercício 
em cargo público efetivo estadual.
......................................................................................................
art. 73.   Sem prejuízo de sua contribuição estabelecida nos incisos iV e 
V do art. 84 desta lei complementar e das transferências vinculadas ao 
pagamento das aposentadorias ou das pensões, o Estado poderá propor, 
quando necessário, a alocação de recursos orçamentários destinados à co-
bertura de eventuais insuficiências técnicas reveladas no Plano de Custeio 
do fUNPrEV.  
......................................................................................................
art. 84.  .........................................................................................
......................................................................................................
ii - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos benefíciários 
de pensão à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proven-
tos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime Geral de Previdência Social de que trata o 
art. 201 da constituição federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 
da constituição Estadual;
......................................................................................................
Vi - contribuição complementar do Estado, através de seus Poderes, au-
tarquias e fundações públicas, para cobertura de eventual diferença entre 
o valor das contribuições, relacionadas nos incisos i, ii e iV deste artigo, 
arrecadadas no mês anterior, e o valor necessário ao pagamento dos be-
nefícios previdenciários; 
......................................................................................................
Art. 86.  Considera-se base de cálculo para fins de contribuição ao Regime 
de Previdência Estadual a remuneração total ou subsídios totais assim en-
tendidos como o vencimento ou subsídios.
......................................................................................................
art. 87.  as contribuições devidas pelos segurados serão descontadas de 
ofício pelos setores encarregados do pagamento das respectivas remune-
rações e subsídios e recolhidas ao iGEPPS até o 12° (décimo segundo) dia 
do mês subsequente, sob pena de responsabilidade civil, penal e adminis-
trativa do responsável pelo órgão ou entidade inadimplente, independente 
do disposto no art. 91, parágrafo único, desta lei complementar.
......................................................................................................
art. 91-a.  Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de ser-
vidor, o cálculo da contribuição ao regime próprio de previdência social do 
Estado do Pará será feito com base na remuneração do cargo efetivo de 
que o servidor for titular, observados:
......................................................................................................
art. 91-B.  Na cessão ou no afastamento para exercício de mandato eletivo 
de servidores, em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus 
do cessionário ou do órgão de exercício do mandato, será de responsabili-
dade desse órgão ou entidade:
......................................................................................................
§ 2º  o termo, ato ou outro documento de cessão ou afastamento do 
servidor com ônus para o cessionário ou o órgão de exercício do mandato 
deverá prever a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e re-
passe das contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência 
social do Estado do Pará, conforme valores informados mensalmente pelo 
órgão ou entidade de origem.
......................................................................................................
art. 91-c.  Na cessão ou afastamento de servidores sem ônus para o cessio-
nário ou para o órgão de exercício do mandato, continuará sob a responsabili-
dade do órgão ou entidade de origem o recolhimento e o repasse, ao iGEPPS, 
das contribuições correspondentes à parcela devida pelo servidor e pelo ente.
......................................................................................................
art. 91-d.  Não incidirão contribuições para o regime próprio de previdên-
cia social do Estado do Pará, para o regime próprio de previdência social do 
ente cessionário ou de exercício do mandato, nem para o regime Geral de 
Previdência Social, sobre as parcelas remuneratórias não componentes da 
remuneração do cargo efetivo, pagas pelo ente cessionário ou decorrentes 
de exercício do mandato, ao servidor cedido ou licenciado para exercício de 
mandato eletivo em outro ente federativo, exceto na hipótese em que hou-
ver a opção pela contribuição facultativa ao regime próprio de previdência 
social do ente de origem, conforme § 2º do art. 86 desta lei.
Parágrafo único.  aplica-se ao servidor cedido ou afastado para exercício 
de mandato eletivo no mesmo ente a base de cálculo de contribuição es-
tabelecida em lei.
art. 91-E.  o servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício 
do cargo efetivo sem recebimento de remuneração ou de subsídio pelo 
ente federativo somente contará o respectivo tempo de afastamento ou 
licenciamento para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal 
das contribuições.
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Parágrafo único.  a contribuição efetuada pelo servidor na situação de que 
trata o caput não será computada para cumprimento dos requisitos de 
tempo de carreira, tempo de efetivo exercício no serviço público e tempo 
no cargo efetivo para concessão de aposentadoria.
......................................................................................................
art. 92-a.  ......................................................................................
....................................................................................................
..§ 3º  o período de licença sem remuneração contará como tempo de 
contribuição para fins de aposentadoria, caso seja realizado o devido re-
colhimento.
§ 4º  No retorno do período de licença sem remuneração, o servidor de-
verá, no prazo de até 90 (noventa) dias, apresentar ao órgão de origem a 
certidão de Situação Previdenciária (cSP) e, se houver débito previdenciá-
rio, autorizar o desconto da dívida em folha.
......................................................................................................”
art. 142. ficam extintos 6 (seis) cargos de chefe de Seção de comando 
intermediário, padrão GEP-daS-011.3, previstos no anexo ii da lei com-
plementar Estadual nº 053, de 7 de fevereiro de 2006.
art. 143.  revogam-se:
i - da lei Estadual nº 4.491, de 28 de novembro de 1973, os seguintes 
dispositivos:
a) as Seções ii a iV do capítulo V do Título ii, e seus arts. 57 a 69;
b) o Título iii, e seus arts. 83 a 104;
c) arts. 119 e 120; e
d) art. 127.
ii - o art. 18, caput e §§ 1º e 2º, da lei Estadual nº 5.162-a, de 16 de 
outubro de 1984;
iii - da lei Estadual nº 5.251, de 1985, os seguintes dispositivos:
a) incisos ii e iii do caput do art. 52;
b) §§ 1º a 4º do art. 52;
c) § 2º do art. 55;
d) o art. 56;
e) os art. 58 a 61;
f) § 4º do art. 66;
g) § 3º do art. 71;
h) a Seção Vi do capítulo i do Título iii, e seus art. 75 a 80;
i) as Sessões ii e iii do capítulo ii do Título iV, e seus arts. 101 a 113;
j) art. 138, caput e parágrafo único;
k) art. 146; e
l) art. 154.
iV - da lei complementar Estadual nº 039, de 2002, os seguintes dispo-
sitivos:
a) alínea “d” do inciso i do art. 3º;
b) § 4° do art. 3º; 
c) inciso iV do art. 5º;
d) Seção iV do capítulo iii do Título i, e seu art. 24;
e) incisos iii, Vii e Viii do art. 84; e
f) inciso Vii do § 1º do art. 86.
art. 144.  Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publica-
ção, cumprindo à administração Estadual, no prazo de 180 (cento e oiten-
ta) dias contados desta data, adotar todas as medidas necessárias à sua 
implementação.
Palácio do GoVErNo, 16 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

*republicada conforme a Lei complementar nº 033, de 4/11/1997, 
com as alterações introduzidas pela Lei complementar nº 149, de 20 de 
maio de 2022, publicada no d.o.e. nº 34.986, de 27 de maio de 2022 – 
edição extra e pela Lei complementar nº 154, de 1º de julho de 2022, 
publicada no d.o.e. nº 35.031, de 01 de julho de 2022 – edição extra.
*republicada por ter saído com incorreção no d.o.e. nº 34.803, de 
20 de dezembro de 2021.

Lei Nº 9.677, de 26 de aGosto de 2022
institui a Semana Estadual de conscientização sobre a Violência contra a Mu-
lher nas escolas públicas do Estado do Pará.
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará estatui e eu sanciono a 
seguinte lei:
art. 1º fica instituída a Semana Estadual de conscientização sobre a Vio-
lência contra a Mulher nas escolas públicas do Estado do Pará, a realizar-
se, anualmente, na semana do dia 07 de agosto, dia Estadual de combate 
ao feminicídio. 
art. 2º Para o efetivo cumprimento desta lei, o Poder Público Estadual, 
ficará autorizado a buscar parcerias com universidades e associações mul-
tidisciplinares envolvidas no tema. 
art. 3º as despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementadas, se necessário.
art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.678, de 26 de aGosto de 2022
institui o dia Estadual da conscientização sobre a Mielomeningocele.
a  aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará  estatui e eu san-
ciono a seguinte lei:
art. 1º  fica instituído o dia Estadual da conscientização sobre a Mielome-
ningocele, a ser celebrado, anualmente, no dia 25 de outubro.
art. 2º  Esta data tem por objetivo a realização de campanhas de cons-
cientização sobre:

i - o que é a Mielomeningocele;
ii - quais os fatores de risco para sua ocorrência;
iii - sintomas;
iV - importância do diagnóstico precoce;
V - possibilidade do tratamento intrauterino e extrauterino;
Vi - a compatibilidade da mielomeningocele com a vida extrauterina.
art. 3º a data a que se refere o art. 1º poderá ser celebrada com reuniões 
e palestras, com a presença de profissionais da área da saúde e entidades 
afetas ao tema, para a realização de eventos, campanhas e atividades de 
conscientização, diagnóstico e tratamento da Mielomeningocele.
art. 4º as despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.679, de 26 de aGosto de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o 
instituto Nova aliança (iNa).
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, o instituto Nova aliança (iNa), com sede e foro, no Município de 
Belém, Passagem Santa Helena, nº 40, Bairro do Guamá, cEP 66.065-330.
Parágrafo único. A entidade de que trata este artigo, obriga-se ao fiel cum-
primento do que preceituam os arts. 2º e 5º da lei Estadual nº 4.321, de 
03 de setembro de 1970.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 26 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.680, de 26 de aGosto de 2022
Institui o dia 20 de agosto como Dia Estadual do Digital Influencer.
a  aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará  estatui e eu san-
ciono a seguinte lei:
Art. 1º  Fica instituído o Dia Estadual do Digital Influencer, a ser celebrado, 
anualmente, no dia 20 de agosto. 
art. 2º Na data aqui instituída, poderão ser realizadas no Estado do Pará, ações 
de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminá-
rios visando informar sobre a importância da profissão Digital Influencer.
art. 3º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto Nº 2.584, de 29 de aGosto de 2022
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, dois imóveis situ-
ados na rua Tomázia Perdigão, nº 216/220 e nº 212, bairro cidade Velha, 
no Município de Belém, Estado do Pará, destinados a abrigar as ampliações 
dos fóruns cível e criminal de Belém – Unidades Judiciárias do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará (TJPa).
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e nos termos do 
art. 5º, alíneas “h” e “m”, do decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e 
considerando as informações constantes nos autos do Processo administrativo 
nº 2022/931127; e
considerando que os imóveis em questão, por sua extensão, amplitude e 
localização, atendem à finalidade visada,
dEcrETa:
Art. 1º  Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável ou judicial, 2 (dois) bens imóveis situados no Município 
de Belém, Estado do Pará, conforme laudos de avaliação elaborados pelo 
Setor de Engenharia e arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
(TJPa), cujas especificações e individualização seguem descritas:
I - Imóvel 1: Terreno edificado na Rua Tomázia Perdigão, nº 216/220, 
bairro cidade Velha, medindo 8,70 metros de frente por 58,90 metros de 
extensão, perfazendo uma área de 512,43m², registrado no 1º ofício de 
Registro de Imóveis, Cartório Cleto Moura, às fls. 13/14 do livro 3-Y, trans-
crita sob o nº 19922, do livro registro Geral; e
II - Imóvel 2: Terreno edificado situado na Rua Tomázia Perdigão, nº 212, 
bairro cidade Velha, medindo 8,70 metros de frente por 58,90 metros de 
extensão, perfazendo uma área de 512,43m², registrado no 1º ofício de 
Registro de Imóveis, Cartório Cleto Moura, à fl. 14 do livro 3-Y, transcrita 
sob o nº 19923, do livro registro Geral.
art. 2º  os imóveis desapropriados destinam-se ao uso do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará (TJPa).
art. 3º  a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) adotará as medidas ad-
ministrativas e/ou judiciais que se fizerem necessárias à consecução do 
ato expropriatório previsto no art. 1º deste Decreto, ficando, desde logo, 
autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desa-
propriação, com fundamento no art. 15 do decreto-lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941.
art. 4º  as despesas com a execução da presente desapropriação correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará (TJPa).
art. 5º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 846137
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decreto Nº 2.588, de 29 de aGosto de 2022
altera dispositivos do regulamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS, aprovado pelo 
decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
dEcrETa:
art. 1º  o regulamento do imposto sobre operações relativas à circula-
ção de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte interestadual 
e intermunicipal e  de comunicação - ricMS-Pa, aprovado pelo decreto nº 
4.676, de 18 de junho de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“LiVro i
..............................
tÍtULo i
..............................
caPÍtULo Viii
..............................
..............................
seção iii
..............................
Art. 37.  A base de cálculo do ICMS para fins de retenção do imposto pelo 
responsável por substituição, relativamente às operações subsequentes, é 
sucessivamente:
..............................
III - o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF);
iV - o preço praticado pelo remetente acrescido dos valores corres-
pondentes a descontos concedidos sob condição, frete, seguro, impostos, 
contribuições, royalties relativos à franquia e de outros encargos transfe-
ríveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da 
parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do percentual de 
margem de valor agregado.
§ 1º  Para efeitos do disposto no inciso ii do caput deste artigo, o fabri-
cante ou importador deve apresentar pedido formal à Secretaria de Estado 
da fazenda, acompanhado da lista de preços e documentado de elementos 
que possam comprovar a prática do preço final a consumidor.
§ 2º  o pedido de que trata o § 1º deste artigo será apresentado em até 30 
(trinta) dias após inclusão ou alteração de preços pelo contribuinte.
§ 3º  a diretoria de arrecadação e informações fazendárias da Secretaria de 
Estado da fazenda (daif/SEfa) será responsável pela análise da documenta-
ção de que trata o § 1º deste artigo, bem como pelo parecer sobre o pedido.
§ 4º  observar-se-á a base referida no inciso ii do caput deste artigo, para o período 
indicado na legislação, somente com a veiculação do preço final a consumidor.
§ 5º  a base de cálculo do imposto prevista no inciso iii do caput deste artigo 
não será aplicada na hipótese prevista no art. 40-a deste regulamento.
§ 6º  a margem de valor agregado a que se refere o inciso iV do caput des-
te artigo, a ser utilizada nas operações interestaduais sujeitas ao regime de 
substituição tributária, será a ajustada, calculada segundo a fórmula MVa 
ajustada = [(1+ MVa ST original) x (1 - alQ inter) / (1- alQ intra)] -1, onde:
i - “MVa ST original” é a margem de valor agregado indicada no anexo Xiii - Merca-
dorias Sujeitas ao regime de Substituição Tributária nas operações internas;
II - “ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual 
aplicável à operação; e
III - “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna.
§ 7º  as demais normas relativas à apuração e à publicação das bases 
referidas neste artigo serão disciplinadas em ato do titular da Secretaria de 
Estado da fazenda (SEfa). 
Art. 37-A.  Na hipótese de ser especificada, neste Regulamento, a base de 
cálculo aplicável à operação submetida ao regime de substituição tribu-
tária, esta base deve prevalecer em relação ao disposto no art. 37 deste 
regulamento. 
..............................
Art. 39-A.  Para fins de formação da base PMPF, adotar-se-á os critérios 
previstos no art. 39 deste regulamento.
..............................
LiVro iii
..............................
tÍtULo ii
..............................
..............................
art. 651-c.  devem ser observadas, quando cabíveis, as demais dispo-
sições do convênio icMS 142/18.
..............................
tÍtULo iX
..............................
................................
caPÍtULo ii
..............................
...............................

seção Vi-a
dos Procedimentos para controle e entrega de informações Fis-

cais sobre as operações com etanol Hidratado ou anidro
art. 699-d.  o fornecedor de etanol combustível e o distribuidor de com-
bustíveis, assim definidos e autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ficam obrigados a entregar informa-
ções fiscais sobre as operações realizadas com etanol hidratado de acordo 
com o estabelecido nesta Seção.
§ 1º  o disposto nesta Seção também se aplica às operações com 
etanol anidro realizadas pelo fornecedor de etanol combustível.
§ 2º  a entrega de informações sobre as operações com etanol tratada nes-
ta Seção alcança as operações com etanol anidro ou hidratado combustível 
e para outros fins.

Art. 699-E.  Para os fins desta Seção serão utilizados os relatórios Anexo 
Xiii, anexo XiV e anexo XV do convênio icMS 192/17, com objetivo de:
i - anexo Xiii: informar a movimentação de etanol hidratado e de etanol 
anidro realizadas por fornecedor de etanol combustível;
ii - anexo XiV: informar a movimentação de etanol hidratado realizada por 
distribuidor de combustíveis; e
iii - anexo XV: informar as saídas de etanol hidratado ou anidro realizadas 
por fornecedor de etanol combustível ou por distribuidor de combustíveis.
Parágrafo único. ato coTEPE estabelecerá os modelos dos relatórios pre-
vistos no caput deste artigo e aprovará o manual de instruções contendo 
as orientações para o seu preenchimento.
art. 699-f.  o conjunto dos anexos de etanol, compreendido pelos anexos 
Xiii, XiV     e XV, deverá conter todas as informações estabelecidas em ato co-
TEPE, sendo vedado às unidades federadas a implantação parcial do progra-
ma ou a exclusão de dados referentes à apuração do icMS ou icMS-ST.
art. 699-G.  Para a entrega das informações referidas no art. 699-d, o 
contribuinte deverá:
i - registrar, com a utilização do programa de computador de que trata o § 
1º do art. 699-H, os dados relativos a cada operação definidos no referido 
programa; e
ii - enviar as informações relativas a essas operações, por transmissão ele-
trônica de dados, na forma e prazos estabelecidos nos artigos 699-H e 699-i.
art. 699-H.  a entrega das informações relativas às operações com etanol hidra-
tado ou anidro será efetuada mensalmente por transmissão eletrônica de dados.
§ 1º  Para a entrega das informações de que trata o caput deste artigo, de-
verá ser utilizado programa de computador de que trata o § 2º da cláusula 
vigésima terceira do convênio icMS 110/07, de 28 de setembro de 2007, 
o qual extrairá as informações diretamente da base de dados nacional da 
Nota fiscal Eletrônica - Nf-e, modelo 55.
§ 2º  a utilização do programa de computador a que se refere o § 1º deste 
artigo é obrigatória, devendo o fornecedor de etanol combustível e o dis-
tribuidor de combustíveis que realizar operações com etanol hidratado ou 
anidro nele inserirem as informações relativas a essas operações.
art. 699-i.  com base nas informações prestadas pelo contribuinte, o pro-
grama de computador de que trata o § 1º da art. 699-H gerará os relató-
rios das operações com etanol hidratado ou anidro, em conformidade com 
os objetivos, os modelos e o manual de instruções previstos no art. 699-E.
§ 1º  os relatórios das operações com etanol hidratado ou anidro, relati-
vamente ao mês imediatamente anterior, serão enviados, com utilização 
do programa de computador a que se refere o § 1º do art. 699-H, para:
i - a unidade federada de localização do contribuinte emitente, os relató-
rios identificados como Anexo XIII, Anexo XIV e Anexo XV;
ii - a unidade federada destinatária de operações interestaduais com eta-
nol hidratado ou anidro, o relatório identificado como Anexo XV.
§ 2º  o envio das informações será feito nos prazos estabelecidos 
em ato coTEPE.
§ 3°  as informações somente serão consideradas entregues após a 
emissão do respectivo protocolo.
art. 699-J.  os bancos de dados utilizados para a geração das informações 
na forma prevista nesta Seção deverão ser mantidos pelo contribuinte, em 
meio magnético, pelo prazo decadencial.
art. 699-K.  Em decorrência de impossibilidade técnica ou no caso de en-
trega fora do prazo estabelecido no ato coTEPE de que trata o § 2º do art. 
699-i, o contribuinte deverá:
i - protocolar na unidade federada de sua localização os seguintes relatórios, 
oportunidade em que será retida uma das vias, sendo-lhe devolvidas as demais:
a) anexo Xiii, se fornecedor de etanol combustível, ou anexo XiV, se 
distribuidor de combustíveis, em 2 (duas) vias;
b) anexo XV, em 2 (duas) vias, se relativo a operações internas;
c) anexo XV, em 3 (três) vias, se relativo a operações interestaduais; e
II - remeter uma via do relatório identificado como Anexo XV, protocolada 
nos termos da alínea “c” inciso i, à unidade federada de destino de opera-
ções interestaduais.
Parágrafo único.  a entrega dos relatórios extemporâneos sujeitará o con-
tribuinte às penalidades previstas na legislação tributária estadual.
art. 699-l.  o disposto nos artigos 699-G a 699-K desta Seção não exclui a 
responsabilidade do fornecedor de etanol combustível e do distribuidor de 
combustíveis pela omissão ou pela apresentação de informações falsas ou 
inexatas, podendo ser aplicadas penalidades ao responsável pela omissão 
ou pelas informações falsas ou inexatas.
art. 699-M.  o protocolo de entrega das informações de que trata esta 
Seção não implica homologação dos lançamentos e dos procedimentos 
adotados pelo contribuinte.
art. 699-N.  o disposto nesta Seção não dispensa o contribuinte da entrega 
da Guia Nacional de informação e apuração do icMS Substituição Tributá-
ria (Gia-ST), prevista no ajuste SiNiEf 04/93, de 9 de dezembro de 1993.
art. 699-o.  o disposto nesta Seção não prejudica a aplicação do convênio 
icMS 110/07, de 2007.
...............................

caPÍtULo iV
das oPeraÇÕes coM tiNtas e VerNiZes

art. 703.  Nas operações interestaduais com as mercadorias relacionadas 
no Anexo XXIII do Convênio ICMS 142/18 fica atribuída ao remetente, 
na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela 
retenção e recolhimento do icMS devido nas subsequentes saídas, ou na 
entrada para uso e consumo do destinatário (convênio icMS 118/17).
§ 1º  o estabelecimento que receber os produtos indicados no anexo XXiii 
do convênio icMS 142/18, por qualquer motivo, sem a retenção do im-
posto, fica obrigado a efetuar antecipadamente o recolhimento do imposto 
relativo às subseqüentes saídas ou à entrada para uso ou consumo do 
destinatário, na entrada da mercadoria em território paraense, mediante 
documento de arrecadação estadual.
.............................
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Art. 704.  Na formação da base de cálculo para fins de substituição 
tributária  deve ser observado o disposto no art. 37 deste regulamento.
.............................

caPÍtULo V
MedicaMeNtos e oUtros ProdUtos FarMacÊUticos 

Para Uso  HUMaNo
art. 708.  Nas operações interestaduais com medicamentos de uso hu-
mano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário 
relacionados no Anexo XIV do Convênio ICMS 142/18, fica atribuída ao 
estabelecimento remetente, na qualidade de sujeito passivo por substitui-
ção tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do icMS, 
relativo às operações subsequentes ou à entrada para uso ou consumo do 
destinatário: (convênio icMS 234/17).
..............................
§ 1º  Não se aplica o disposto no caput deste artigo:
i - às operações interestaduais com produtos farmacêuticos medicinais, 
soros e vacinas destinados a uso veterinário;
II - às operações interestaduais com bens e mercadorias classificados no 
cEST 13.012.00, quando tiverem como origem ou destino os Estados do 
Paraná, rio Grande do Norte e rio Grande do Sul;
III - às operações interestaduais com bens e mercadorias classificado 
no cEST 13.013.00, quando tiverem como origem ou destino o Estado do 
rio Grande do Norte;
iV - ao disposto na cláusula nona do convênio icMS 142/18.
Art. 709. A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária 
será o valor correspondente ao preço máximo de venda ao consumidor, 
calculado de acordo com o fator de conversão estipulado pela câmara de 
regulação do Mercado de Medicamentos (cMEd), publicado no sítio eletrô-
nico da agência Nacional de Vigilância Sanitária (aNViSa).
§ 1º  inexistindo o valor de que trata o caput deste artigo, a base de cálculo 
será obtida, tomando-se por base o preço praticado pelo remetente nas 

operações com o comércio varejista, incluídos os valores correspondentes 
a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis 
ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionada a parcela 
resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de mar-
gem de valor agregado ajustada (MVa ajustada), observado o disposto no 
§ 6º do art. 37      deste regulamento.
§ 2º  Na hipótese de a alíquota interna ser inferior à alíquota interestadual, 
deverá ser aplicada a “MVa - ST original”, sem o ajuste previsto no § 1º 
deste artigo.
..............................
caPÍtULo X
..............................
.................................
Art. 713-AJ.  Para fins de recolhimento do imposto relativo à substituição 
tributária, a base de cálculo é o valor da operação própria realizada pelo 
remetente ou fornecedor, acrescidos dos valores relacionados no inciso iV 
do caput do art. 37 deste regulamento e, sobre o montante formado, adi-
cionado da margem de valor agregado previsto no anexo Xiii - Mercado-
rias Sujeitas ao regime da Substituição Tributária nas operações internas 
- deste regulamento.
.................................
aNeXo i
..............................
...............................
art. 119-B.  ..............................
§ 1º A base de cálculo do ICMS para fins de retenção do imposto é a esta-
belecida no inciso iV do caput do art. 37 deste regulamento, utilizando a 
margem de agregação de 150% (cento e cinquenta por cento).
..............................

aPÊNdice i
(a que se refere o art. 107 do anexo i)
MErcadoriaS SUJEiTaS À aNTEciPaÇÃo do iMPoSTo Na ENTrada  EM TErriTÓrio ParaENSE

iteM cest NcM/sH descriÇÃo

MarGeM de aGreGaÇÃo eM FUNÇÃo do PreÇo de Partida

iNdUstriaL, iMPortador, arreMa-
taNte e eNGarraFador

distriBUidor, dePÓsito e estaBe-
LeciMeNto atacadista

aUtoPeÇas

aLÍQUota iNterestadUaL

7% 12% 7% 12%

....................................................

53. 01.053.00 8507.10

acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, exceto 
os classificados

no cEST 01.053.01 92,48% 82,13% 92,48% 82,13%

53.1 01.053.01 8507.10.10

acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão e de 
capacidade inferior ou igual a 20 ah e

tensão inferior ou igual a 12 V 92,48% 82,13% 92,48% 82,13%

....................................................

61.0 01.061.00 8527.21.00

aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia combinados 
com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, do tipo utilizado em veículos

automóveis 92,48% 82,13% 92,48% 82,13%

62.0 01.062.00 8527.29.00

outros aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa
de energia, do tipo utilizado em veículos automóveis 92,48% 82,13% 92,48% 82,13%

....................................................

cerVeJas, cHoPes, reFriGeraNtes, ÁGUas e oUtras BeBidas

3.0 03.003.00 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro 
descartável 140% 140% 100% 100%

3.1 03.003.01 2201.10.00

água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro 
descartável 140% 140% 70% 70%

5.0 03.005.00 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável 140% 140% 100% 100%

5.1 03.005.01 2201.10.00
água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico 

descartável 140% 140% 70% 70%

5.2 03.005.02 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável 140% 140% 70% 70%

5.3 03.005.03 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável 140% 140% 70% 70%

5.4 03.005.04 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis 140% 140% 70% 70%

5.5 03.005.05 2201.10.00

água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens 
descartáveis 140% 140% 70%

70%
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6.0 03.006.00 2201
Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 

03.003.00, 03.003.01, 03.005.00,  03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 
e 03.025.00

140% 140%

70% 70%

7.0 03.007.00 2202.10.00 Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes 140% 140% 70% 70%

8.0 03.008.00 2202.99.00

Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou 
aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes 140% 140% 70% 70%

9.0 03.010.00 2202.10.00
2202.99.00 refrigerante em vidro descartável 140% 140% 40% 40%

9.1 03.010.01 2202.10.00
2202.99.00 refrigerante em embalagem pet 140% 140% 40% 40%

9.2 03.010.02 2202.10.00
2202.99.00 refrigerante em lata 140% 140% 40% 40%

10.0 03.011.00 2202.10.00
2202.99.00

Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01,
03.010.02 e 03.011.01 140% 140% 70% 70%

10.1 03.011.01 2202 Espumantes sem álcool 140% 140% 70% 70%

11.0 03.012.00 2106.90.10

Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou 
“post- mix”, exceto o classificado no CEST 03.012.01 140% 140% 100% 100%

11.1 03.012.01 2106.90.10 cápsula de refrigerante 140% 140% 70% 70%

12.0 03.013.00 2106.90
2202.99.00 Bebidas energéticas em lata 140% 140% 70% 70%

12.1 03.013.01 2106.90
2202.99.00 Bebidas energéticas em embalagem PET 140% 140% 70% 70%

12.2 03.013.02 2106.90
2202.99.00 Bebidas energéticas em vidro 140% 140% 70% 70%

14.0 03.015.00 2106.90
2202.99.00 Bebidas hidroeletrolíticas 140% 140% 70% 70%

16.0 03.021.00 2203.00.00 cerveja em garrafa de vidro retornável 140% 140% 70% 70%
16.1 03.021.01 2203.00.00 cerveja em garrafa de vidro descartável 140% 140% 70% 70%
16.2 03.021.02 2203.00.00 cerveja em garrafa de alumínio 140% 140% 70% 70%
16.3 03.021.03 2203.00.00 cerveja em lata 140% 140% 70% 70%
16.4 03.021.04 2203.00.00 cerveja em barril 140% 140% 70% 70%
16.5 03.021.05 2203.00.00 cerveja em embalagem PET 140% 140% 70% 70%
16.6 03.021.06 2203.00.00 cerveja em outras embalagens 140% 140% 70% 70%

...................................................

18.0 03.022.00 2202.91.00 cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável 140% 140% 70% 70%
18.1 03.022.01 2202.91.00 cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável 140% 140% 70% 70%
18.2 03.022.02 2202.91.00 cerveja sem álcool em garrafa de alumínio 140% 140% 70% 70%
18.3 03.022.03 2202.91.00 cerveja sem álcool em lata 140% 140% 70% 70%
18.4 03.022.04 2202.91.00 cerveja sem álcool em barril 140% 140% 70% 70%
18.5 03.022.05 2202.91.00 cerveja sem álcool em embalagem PET 140% 140% 70% 70%
18.6 03.022.06 2202.91.00 cerveja sem álcool em outras embalagens 140% 140% 70% 70%

19.0 03.024.00 2201.10.00 água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e 
inferior a 20 (vinte) litros 100% 100% 70% 70%

20.0 03.025.00 2201.10.00 água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros 100% 100% 70% 70%

ciGarros e oUtros ProdUtos deriVados do FUMo

1.0 04.001.00 2402 charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos 99,29% 88,57% 99,29% 88,57%

2.0 04.002.00 2403.1 Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção 99,29% 88,57% 99,29% 88,57%

...................................................

Materiais de coNstrUÇÃo e coNGÊNeres

1.0 10.010.00 3921 Telha de plástico, mesmo reforçada com fibra de vidro 45,66% 37,83% 45,66% 37,83%

2.0 10.011.00 3921 Cumeeira de plástico, mesmo reforçada com fibra de vidro 45,66% 37,83% 45,66% 37,83%

3.0 10.015.00 3925.10.00 Caixa d’água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com fibra de vidro 45,66% 37,83% 45,66% 37,83%

4.0 10.016.00 3925.90
outras telhas, cumeeira e caixa d’água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com 

fibra de vidro 45,66% 37,83% 45,66% 37,83%

5.0 10.024.00 6811

Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de 
fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto.

45,66% 37,83% 45,66% 37,83%

MedicaMeNtos de Uso HUMaNo e oUtros ProdUtos FarMacÊUticos Para Uso HUMaNo oU VeteriNÁrio

1.0 13.001.00
3003
3004 Medicamentos de referência - positiva, exceto para uso veterinário 54,91% 46,57% 54,91% 46,57%

1.1 13.001.01
3003
3004 Medicamentos de referência - negativa, exceto para uso veterinário 49,08% 41,07% 49,08% 41,07%
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1.2 13.001.02
3003
3004 Medicamentos de referência - neutra, exceto para uso veterinário 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

2.0 13.002.00
3003
3004 Medicamentos genérico - positiva, exceto para uso veterinário 54,91% 46,57% 54,91% 46,57%

2.1 13.002.01 3003
3004 Medicamentos genérico - negativa, exceto para uso veterinário 49,08% 41,07% 49,08% 41,07%

2.2 13.002.02
3003
3004 Medicamentos genérico - neutra, exceto para uso veterinário 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

3.0 13.003.00
3003
3004 Medicamentos similar - positiva, exceto para uso veterinário 54,91% 46,57% 54,91% 46,57%

3.1 13.003.01
3003
3004 Medicamentos similar - negativa, exceto para uso veterinário 49,08% 41,07% 49,08% 41,07%

3.2 13.003.02
3003
3004 Medicamentos similar - neutra, exceto para uso veterinário 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

4.0 13.004.00
3003
3004 outros tipos de medicamentos - positiva, exceto para uso veterinário 54,91% 46,57% 54,91% 46,57%

4.1 13.004.01
3003
3004 outros tipos de medicamentos - negativa, exceto para uso veterinário 49,08% 41,07% 49,08% 41,07%

4.2 13.004.02
3003
3004 outros tipos de medicamentos - neutra, exceto para uso veterinário 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

5.0 13.005.00 3006.60.00

Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos 
da posição

29.37 ou de espermicidas - positiva. 54,91% 46,57% 54,91% 46,57%

5.1 13.005.01 3006.60.00

Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos 
da posição

29.37 ou de espermicidas - negativa. 49,08% 41,07% 49,08% 41,07%

5.2 13.005.02 3006.60.00

Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da 
posição 29.37 ou de espermicidas - positiva. 54,91% 46,57% 54,91% 46,57%

5.3 13.005.03 3006.60.00

Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da 
posição 29.37 ou de espermicidas - negativa. 49,08% 41,07% 49,08% 41,07%

5.4 13.005.04 3006.60.00

Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da 
posição 29.37 ou de espermicidas - positiva. 54,91% 46,57% 54,91% 46,57%

5.5 13.005.05 3006.60.00

Preparações químicas contraceptivas similar, à base
de hormônios, de outros

produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - negativa. 49,08% 41,07% 49,08% 41,07%

6.0 13.006.00 2936

Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluídos os concentrados 
naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou 

não entre si, mesmo em quaisquer soluções - neutra 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

7.0 13.007.00 3006.30

Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico 
concebidos para serem administrados ao paciente - positiva 54,91% 46,57% 54,91% 46,57%

7.1 13.007.01 3006.30

Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico 
concebidos para serem administrados ao paciente - negativa 49,08% 41,07% 49,08% 41,07%

8.0 13.008.00 3002

Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo 
obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário - positiva 54,91% 46,57% 54,91% 46,57%

8.1 13.008.01 3002

Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo 
obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário - negativa 49,08% 41,07% 49,08% 41,07%

9.0 13.009.00 3002 Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário - positiva; 54,91% 46,57% 54,91% 46,57%

9.1 13.009.01 3002 Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário - negativa; 49,08% 41,07% 49,08% 41,07%

10.0 13.010.00 3005.10.10

curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou 
recobertos de substâncias farmacêuticas

- lista Positiva 54,91% 46,57% 54,91% 46,57%

10.1 13.010.01 3005.10.10

curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou 
recobertos de substâncias farmacêuticas

- lista Negativa 49,08% 41,07% 49,08% 41,07%

11.0 13.011.00 3005

algodão, atadura,
esparadrapo, gazes, pensos, sinapismos, e outros, acondicionados para venda a retalho para 

usos medicinais, cirúrgicos ou dentários, não impregnados ou recobertos de substâncias 
farmacêuticas
- lista Neutra

58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

12.0 13.012.00 4015.11.00
4015.19.00 luvas cirúrgicas e luvas de procedimento - neutra 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

13.0 13.013.00 4014.10.00 Preservativo - neutra 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%
14.0 13.014.00 9018.31 Seringas, mesmo com agulhas - neutra 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%
15.0 13.015.00 9018.32.1 agulhas para seringas - neutra 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

16.0 13.016.00 3926.90.90
9018.90.99 contraceptivos (dispositivos intrauterinos - diU) - neutra 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

PNeUMÁticos, cÂMaras de ar e Protetores de BorracHa

1.0 16.001.00 4011.10.00

Pneus novos, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso 
misto - camionetas e os automóveis de corrida) 59,11% 50,55% 59,11% 50,55%
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2.0 16.002.00 4011

Pneus novos, dos tipos utilizados em caminhões (inclusive para os fora-de- estrada), ônibus, 
aviões, máquinas de terraplenagem, de construção e conservação de estradas, máquinas e 

tratores agrícolas, pá- carregadeira 47,90% 39,95% 47,90% 39,95%
3.0 16.003.00 4011.40.00 Pneus novos para motocicletas 79,28% 69,64% 79,28% 69,64%

4.0 16.004.00 4011 Outros tipos de pneus novos, exceto os itens classificados no CEST 16.005.00 62,47% 53,73% 62,47% 53,73%

5.0 16.007.00 4012.90 Protetores de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.007.01 62,47% 53,73% 62,47% 53,73%

6.0 16.008.00 4013 Câmaras de ar de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.009.00 62,47% 53,73% 62,47% 53,73%

ProdUtos aLiMeNtÍcios

...................................................

9.3 17.019.03

0401.10
0401.20
0401.50
0402.10

0402.29.20

outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

...................................................

18.0 17.047.00 1902.30.00 Massas alimentícias tipo instantânea, exceto as descritas no cEST 17047.01. 40% 40% 40% 40%

19.0 17.049.00 1902.1

Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro 
modo, não derivadas do trigo 40% 40% 40% 40%

19.1 17.049.01 1902.1

Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro 
modo, não derivadas do trigo 40% 40% 40% 40%

19.2 17.049.02 1902.11.00

Massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro 
modo, que contenham ovos 40% 40% 40% 40%

19.3 17.049.03 1902.19.00

outras massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de 
outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo 40% 40% 40% 40%

19.4 17.049.04 1902.19.00

outras massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de 
outro modo, que não contenham ovos, derivadas do trigo 40% 40% 40% 40%

19.5 17.049.05 1902.19.00

outras massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de 
outro modo, que não contenham ovos 40% 40% 40% 40%

...................................................

31.0 17.062.00 1905.90.90 Outros pães, exceto o classificado no CEST 17.062.03 40% 40% 40% 40%

31.1 17.062.01 1905.90.90

Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, incluindo 
as pizzas; exceto os classificados nos CEST 17.062.02 e 17.062.03 40% 40% 40% 40%

31.2 17.062.02 1905.90.20
1905.90.90 casquinhas para sorvete 40% 40% 40% 40%

31.3 17.062.03 1905.90.90 Pão francês até 200g 40% 40% 40% 40%

...................................................

55.0 17.112.00 2202.99.00

Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto bebidas hidro-
eletrolíticas e
energéticos 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

...................................................

57.0 17.021.00 0403

iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros, exceto o item 
classificado no CEST

17.022.00 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%
....................................................

ProdUtos de PerFUMaria e de HiGieNe PessoaL e cosMÉticos

....................................................

15.0 20.023.00 3306.10.00 dentifrícios 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

16.0 20.024.00 3306.20.00
Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios

dentais) 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%
17.0 20.025.00 3306.90.00 outras preparações para higiene bucal ou dentária 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

18.0 20.039.00 4014.90.90 chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

19.0 20.040.00

3924.90.00

3926.90.40

3926.90.90

chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

20.0 20.048.00 9619.00.00 fraldas, exceto os descritos no cEST 20.048.01 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%
20.1 20.048.01 9619.00.00 Fraldas de fibras têxteis 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

21.0 20.050.00 9619.00.00 absorventes higiênicos externos 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

22.0 20.051.00 5601.21.90 Hastes flexíveis (uso não medicinal) 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%
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23.0 20.058.00 9603.21.00 Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

24.0 20.063.00

3923.30.00
3924.90.00
3924.10.00
4014.90.90
7010.20.00

Mamadeiras 58,37% 49,85% 58,37% 49,85%

ProdUtos eLetrÔNicos, eLetroeLetrÔNicos e eLetrodoMÉsticos

1.0 21.039.00 8507.80.00 outros acumuladores 56,87% 48,43% 56,87% 48,43%

2.0 21.053.00 8517.12.3 Telefones para redes celulares, exceto por satélite, os de uso automotivo e os classificados no 
cEST 21.053.01 22,13% 15,57% 22,13% 15,57%

3.0 21.053.01 8517.12.31 Telefones para redes celulares portáteis, exceto por satélite 22,13% 15,57% 22,13% 15,57%

4.0 21.063.00 8523.52.00 Cartões inteligentes (“smartcards”), exceto o item classificado no CEST 21.064.00 22,13% 15,57% 22,13% 15,57%
5.0 21.064.00 8523.52.00 cartões inteligentes (“sim cards") 22,13% 15,57% 22,13% 15,57%

...................................................

tiNtas e VerNiZes

1.0 24.001.00

3208
3209

3210.00 Tintas, vernizes 51,27% 43,14% 51,27% 43,14%

2.0 24.002.00

2821
3204.17.00

3206

Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmen-
tos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 51,27% 43,14% 51,27% 43,14%

2.1 24.002.01

2821
3204.17.00

3206

Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg, exceto pigmentos à 
base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.19 51,27% 43,14% 51,27% 43,14%

3.0 24.003.00

3204
3205.00.00

3206
3212

corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes 68,08% 59,04% 68,08% 59,04%

VeÍcULos aUtoMotores

1.0 25.001.00 8702.10.00

Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente 
com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de 

habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³
37,39% 30% 37,39% 30%

2.0 25.002.00 8702.40.90

Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente 
com motor elétrico para propulsão, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e 

motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ 37,39% 30% 37,39% 30%

3.0 25.003.00 8703.21.00 automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de 
cilindrada não superior a 1000 cm³ 37,39% 30% 37,39% 30%

4.0 25.004.00 8703.22.10

automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de 
cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de 

pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular
37,39% 30% 37,39% 30%

5.0 25.005.00 8703.22.90

outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha 
(faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular

37,39% 30% 37,39% 30%

6.0 25.006.00 8703.23.10

automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de 
cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de 
pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e 

automóveis de corrida 37,39% 30% 37,39% 30%

7.0 25.007.00 8703.23.90

outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha 
(faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto carro celular, 

carro funerário e automóveis de corrida 37,39% 30% 37,39% 30%

8.0 25.008.00 8703.24.10

automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de 
cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou 

igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida
37,39% 30% 37,39% 30%

9.0 25.009.00 8703.24.90

outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição
por centelha (faísca*), de cilindrada   superior   a   3000

cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida 37,39% 30% 37,39% 30%

10.0 25.010.00 8703.32.10

automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas 
não superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 

6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário
37,39% 30% 37,39% 30%

11.0 25.011.00 8703.32.90

outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 
1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, exceto ambulância, carro celular e carro funerário

37,39% 30% 37,39% 30%
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12.0 25.012.00 8703.33.10

automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, com 
capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto 

carro celular e carro funerário 37,39% 30% 37,39% 30%

13.0 25.013.00 8703.33.90

outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 
2500 cm³, exceto carro celular e carro funerário 37,39% 30% 37,39% 30%

14.0 25.014.00 8704.21.10

Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 
toneladas, chassis com motor diesel ou semidiesel e cabina, exceto caminhão de peso em carga 

máxima superior a 3,9 toneladas 37,39% 30% 37,39% 30%

15.0 25.015.00 8704.21.20

Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 
toneladas, com motor diesel ou semidiesel, com caixa basculante, exceto caminhão de peso em 

carga máxima superior a 3,9 toneladas 37,39% 30% 37,39% 30%

16.0 25.016.00 8704.21.30

Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não
superior a 5 toneladas, frigoríficos    ou    isotérmicos,

com motor diesel ou semidiesel, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 
toneladas 37,39% 30% 37,39% 30%

17.0 25.017.00 8704.21.90

outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima 
não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, exceto carro- forte para transporte 

de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas
37,39% 30% 37,39% 30%

18.0 25.018.00 8704.31.10

Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 
toneladas, com motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima 

superior a 3,9 toneladas 37,39% 30% 37,39% 30%

19.0 25.019.00 8704.31.20

Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior 
a 5 toneladas, com motor explosão com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga 

máxima superior a 3,9 toneladas 37,39% 30% 37,39% 30%

20.0 25.020.00 8704.31.30,

Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 
5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão, exceto caminhão de peso em carga 

máxima superior a 3,9 toneladas 37,39% 30% 37,39% 30%

21.0 25.021.00 8704.31.90,

outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima 
não superior a

5 toneladas, com motor a explosão, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de 
peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas 37,39% 30% 37,39% 30%

22.0 25.022.00 8702.20.00

Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor 
de pistão, de ignição      por      compressão

(diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, com volume
interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ 37,39% 30% 37,39% 30%

23.0 25.023.00 8702.30.00

Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor 
de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, com volume interno 

de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³
37,39% 30% 37,39% 30%

24.0 25.024.00 8702.90.00

outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com 
volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior 

a 9 m³ 37,39% 30% 37,39% 30%

25.0 25.025.00 8703.40.00

automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de 
ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados 

por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, o carro celular e o carro funerário
37,39% 30% 37,39% 30%

26.0 25.026.00 8703.50.00

automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compres-
são (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por 
conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário

37,39% 30% 37,39% 30%

27.0 25.027.00 8703.60.00

automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de 
ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão 

a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário
37,39% 30% 37,39% 30%

28.0 25.028.00 8703.70.00

automóveis equipados para propulsão, simultaneamente,
com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis 

de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular 
e o carro funerário 37,39% 30% 37,39% 30%

29.0 25.029.00 8703.80.00 outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão 37,39% 30% 37,39% 30%

VeÍcULos de dUas e trÊs rodas MotoriZados

1.0 26.001.00 8711

Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com 
carro lateral; carros laterais 41,61% 34% 41,61% 34%

VeNda de Mercadorias PeLo sisteMa Porta a Porta

1.0 28.001.00 3303.00.10 Perfumes (extratos) 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

2.0 28.002.00 3303.00.20 águas-de-colônia 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
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3.0 28.003.00 3304.10.00 Produtos de maquiagem para os lábios 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
4.0 28.004.00 3304.20.10 Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
5.0 28.005.00 3304.20.90 outros produtos de maquiagem para os olhos 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
6.0 28.006.00 3304.30.00 Preparações para manicuros e pedicuros 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
7.0 28.007.00 3304.91.00 Pós para maquiagem, incluindo os compactos 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
8.0 28.008.00 3304.99.10 cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

9.0 28.009.00 3304.99.90

outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações 
 para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações antissolares 

e  os bronzeadores 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
10.0 28.010.00 3304.99.90 Preparações antissolares e os bronzeadores 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
11.0 28.011.00 3305.10.00 Xampus para o cabelo 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

12.0 28.012.00 3305.20.00 Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
13.0 28.013.00 3305.90.00 outras preparações capilares 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
14.0 28.014.00 3305.90.00 Tintura para o cabelo 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
15.0 28.015.00 3307.10.00 Preparações para barbear (antes, durante ou após) 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

16.0 28.016.00 3307.20.10

desodorantes (desodorizantes) 
 corporais líquidos, exceto  os classificados no 
 cEST 28.016.01 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

16.1 28.016.01 3307.20.10 loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
16.2 28.016.02 3307.20.10 antiperspirantes líquidos 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

17.0 28.017.00 3307.20.90
Outros desodorantes (desodorizantes) corporais, exceto os classificados no CEST 

28.017.01 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
17.1 28.017.01 3307.20.90 outras loções e óleos desodorantes hidratantes 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
17.2 28.017.02 3307.20.90 outros antiperspirantes 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

18.0 28.018.00 3307.90.00 outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
19.0 28.019.00 3307.90.00 outras preparações cosméticas 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

20.0 28.020.00 3401.11.90 Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados, exceto CEST 28.020.01 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
20.1 28.020.01 3401.11.90 lenços umedecidos 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

21.0 28.021.00 3401.19.00

outros sabões, produtos e preparações orgânicos tensoativos, inclusive papel, pastas 
(ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou de deter-

gentes 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
22.0 28.022.00 3401.20.10 Sabões de toucador sob outras formas 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

23.0 28.023.00 3401.30.00

Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, em forma de líquido ou de 
creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão

68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
24.0 28.024.00 4818.20.00 lenços de papel, incluindo os de desmaquiar 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
24.1 28.024.01 4818.20.00 Toalhas de mão 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
25.0 28.025.00 8214.10.00 apontadores de lápis para maquiagem 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
25.1 28.025.01 8214.10.00 Espátulas, abre-cartas e raspadeiras 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

25.2 28.025.02 8214.10.00 lâminas de espátulas, de abre-cartas, de raspadeiras e
de apontadores de lápis 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

26.0 28.026.00 8214.20.00 Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas) 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

27.0 28.027.00 9603.29.00

Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de 
toucador de pessoas 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

27.1 28.027.01 9603.29.00

Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos, 
vassouras mecânicas de uso manual não motorizadas, pincéis e espanadores; 

 cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos semelhantes; bonecas e rolos 
para pintura; rodos de borracha ou de matérias  flexíveis semelhantes, outros

68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
28.0 28.028.00 9603.30.00 Pincéis para aplicação de produtos cosméticos 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
28.1 28.028.01 9603.30.00 Pincéis e escovas, para artistas e pincéis de escrever 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

29.0 28.029.00 9616.10.00 Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

30.0 28.030.00 9616.20.00 Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
31.0 28.031.00 4202.1 Malas e maletas de toucador 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

32.0 28.032.00 9615

Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; 
pinças

(“pinceguiches”), onduladores, bobs (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas 
partes 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

33.0 28.033.00

3923.30.00
3924.90.00
3924.10.00
4014.90.90
7010.20.00

Mamadeiras
68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

34.0 28.034.00 4014.90.90 chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

35.0 28.035.00 1211.90.90 outras plantas e partes, para perfumaria, medicina e
semelhantes 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

36.0 28.036.00 3926.20.00 Vestuário e seus acessórios, de plásticos, inclusive luvas 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
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37.0 28.037.00 3926.40.00 Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de plásticos 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
38.0 28.038.00 3926.90.90 outras obras de plásticos 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
39.0 28.039.00 4202.22.10 Bolsas de folhas de plástico 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
40.0 28.040.00 4202.22.20 Bolsas de matérias têxteis 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
41.0 28.041.00 4202.29.00 Bolsas de outras matérias 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
42.0 28.042.00 4202.39.00 artigos de bolsos/bolsas, de outras matérias 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
43.0 28.043.00 4202.92.00 outros artefatos, de folhas de plásticos ou matérias têxteis 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
44.0 28.044.00 4202.99.00 outros artefatos, de outras matérias 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

45.0 28.045.00 4819.20.00 caixas e cartonagens, dobráveis, de papel/cartão, não ondulados 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
46.0 28.046.00 4819.40.00 outros sacos, bolsas e cartuchos, de papel ou cartão 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
47.0 28.047.00 4821.10.00 Etiquetas de papel ou cartão, impressas 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

48.0 28.048.00 4911.10.90
outros impressos
publicitários, catálogos comerciais e semelhantes 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

49.0 28.049.00 6115.99.00 outras meias de malha de outras matérias têxteis 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
50.0 28.050.00 6217.10.00 outros acessórios confeccionados, de vestuário 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

51.0 28.051.00 6302.60.00 roupas de toucador/cozinha, de tecidos atoalhados de algodão 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
52.0 28.052.00 6307.90.90 outros artefatos têxteis confeccionados 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

53.0 28.053.00 6506.99.00 chapéus e outros artefatos de outras matérias, exceto de malha 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

54.0 28.054.00 9505.90.00 artigos para outras festas, carnaval ou outros divertimentos 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%
55.0 28.055.00 capítulo 33 Produtos destinados à higiene bucal 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

56.0 28.056.00 capítulos 33 e 34 outros produtos cosméticos e de higiene pessoal não relacionados em outros itens deste anexo 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

57.0 28.057.00

capítulos 14, 39, 40,
44, 48, 63,
64, 65, 67,
70, 82, 90 e

96

outros artigos destinados a
cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

58.0 28.058.00

capítulos 39, 42, 48,
52, 61, 71,
83, 90 e 91

acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, 
carteiras, porta- cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis (por 

exemplo, caixinhas de papel), entre outros itens assemelhados) 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

59.0 28.059.00 capítulos 61, 62 e 64 Vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

60.0 28.060.00
capítulos 42, 52, 55,

58, 63 e 65 outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

61.0 28.061.00

capítulos 39, 40, 52,
56, 62, 63,
66, 69, 70,
73, 76, 82,
83, 84, 91,

94 e 96

artigos de casa

68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

62.0 28.062.00
capítulos 13 e 15 a

23 Produtos das indústrias alimentares e bebidas 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

63.0 28.063.00

capítulos 22, 27, 28,
29, 33, 34,
35, 38, 39,
63, 68, 73,
84, 85 e 96

Produtos de limpeza e conservação doméstica
68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

64.0 28.064.00
capítulos 39, 49, 95,

96 artigos infantis 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%

999.0 28.999.00

outros produtos comercializados pelo sistema de marketing direto porta-a- porta a 
consumidor final não relacionados em outros itens deste anexo 68,07% 59,04% 68,07% 59,04%” 

aNeXo Xiii
(arts. 642, 652 e 709 do ricMS-Pa)
MErcadoriaS SUJEiTaS ao rEGiME dE SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária    NaS oPEraÇÕES iNTErNaS

iTEM cest NcM/sH descriÇÃo

MarGeM de aGreGaÇÃo eM FUNÇÃo do PreÇo de Partida
iNdUstriaL,

iMPortador, arreMataNte e eNGar-
raFador

distriBUidor,
dePÓsito e estaBeLeciMeNto atacadista

aUtoPeÇas

....................................................

53.0 01.053.00 8507.10

acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos 
motores de pistão,

exceto os classificados no CEST 01.053.01 71,78% 71,78%

53.1 01.053.01 8507.10.10

acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque 
dos motores de pistão e de capacidade inferior ou igual a 20 ah e tensão 

inferior ou igual a
12 V 71,78% 71,78%

....................................................
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61.0 01.061.00 8527.21.00

aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa 
de energia combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução 

de som, do tipo utilizado em veículos
automóveis 71,78% 71,78%

62.0 01.062.00 8527.29.00

outros aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte 
externa de energia, do tipo utilizado em veículos

automóveis 71,78% 71,78%

....................................................

cerVeJas, cHoPes, reFriGeraNtes, ÁGUas e oUtras BeBidas

3.0 03.003.00 2201.10.00
água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de 

vidro descartável 140% 100%

3.1 03.003.01 2201.10.00
água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, 

em embalagem de vidro descartável 140% 100%

5.0 03.005.00 2201.10.00
água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico 

descartável 140% 100%

5.1 03.005.01 2201.10.00
água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, 

em copo plástico descartável 140% 100%

5.2 03.005.02 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável 140% 100%

5.3 03.005.03 2201.10.00
água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, 

em jarra descartável 140% 100%

5.4 03.005.04 2201.10.00
água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embala-

gens descartáveis 140% 100%

5.5 03.005.05 2201.10.00
água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, 

em demais embalagens descartáveis 140% 100%

6.0 03.006.00 2201

outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as 
classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00,

03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00
e 03.025.00 140% 70%

7.0 03.007.00 2202.10.00 Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes 140% 70%

8.0 03.008.00 2202.99.00

outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive 
gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e 

refrigerantes 140% 70%

9.0 03.010.00 2202.10.00
2202.99.00 refrigerante em vidro descartável 140% 40%

9.1 03.010.01 2202.10.00
2202.99.00 refrigerante em embalagem pet 140% 40%

9.2 03.010.02 2202.10.00
2202.99.00 refrigerante em lata 140% 40%

10.0 03.011.00
2202.10.00
2202.99.00

Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 
03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01 140% 70%

10.1 03.011.01 2202 Espumantes sem álcool 140% 70%

11.0 03.012.00 2106.90.10

Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de
refrigerante em máquina “pré- mix” ou “post-mix”, exceto o classificado 

no cEST 03.012.01 140% 100%
11.1 03.012.01 2106.90.10 cápsula de refrigerante 140% 100%

12.0 03.013.00 2106.90
2202.99.00 Bebidas energéticas em lata 140% 70%

12.1 03.013.01 2106.90
2202.99.00 Bebidas energéticas em embalagem PET 140% 70%

12.2 03.013.02 2106.90
2202.99.00 Bebidas energéticas em vidro 140% 70%

14.0 03.015.00 2106.90
2202.99.00 Bebidas hidroeletrolíticas 140% 70%

16.0 03.021.00 2203.00.00 cerveja em garrafa de vidro retornável 140% 70%

16.1 03.021.01 2203.00.00
cerveja em garrafa de vidro

descartável
140% 70%

16.2 03.021.02 2203.00.00 cerveja em garrafa de alumínio 140% 70%
16.3 03.021.03 2203.00.00 cerveja em lata 140% 70%
16.4 03.021.04 2203.00.00 cerveja em barril 140% 70%
16.5 03.021.05 2203.00.00 cerveja em embalagem PET 140% 70%
16.6 03.021.06 2203.00.00 cerveja em outras embalagens 140% 70%

...................................................

18.0 03.022.00 2202.91.00 cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável 140% 70%
18.1 03.022.01 2202.91.00 cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável 140% 70%
18.2 03.022.02 2202.91.00 cerveja sem álcool em garrafa de alumínio 140% 70%
18.3 03.022.03 2202.91.00 cerveja sem álcool em lata 140% 70%
18.4 03.022.04 2202.91.00 cerveja sem álcool em barril 140% 70%
18.5 03.022.05 2202.91.00 cerveja sem álcool em embalagem PET 140% 70%
18.6 03.022.06 2202.91.00 cerveja sem álcool em outras embalagens 140% 70%

19.0 03.024.00 2201.10.00
água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior 

a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros 100% 70%

20.0 03.025.00 2201.10.00
água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior 

a 20 (vinte) litros 100% 70%
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....................................................

Materiais de coNstrUÇÃo e coNGÊNeres

....................................................

6.0 10.024.00 6811

caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, 
cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, 

contendo ou não amianto. 30% 30%

....................................................

MedicaMeNtos de Uso HUMaNo e oUtros ProdUtos FarMacÊUticos Para Uso HUMaNo oU VeteriNÁrio

1.0 13.001.00
3003
3004 Medicamentos de referência - positiva, exceto para uso veterinário 38,24% 38,24%

1.1 13.001.01
3003
3004 Medicamentos de referência - negativa, exceto para uso veterinário 33,05% 33,05%

1.2 13.001.02
3003
3004 Medicamentos de referência - neutra, exceto para uso veterinário 41,34% 41,34%

2.0 13.002.00
3003
3004 Medicamentos genérico - positiva, exceto para uso veterinário 38,24% 38,24%

2.1 13.002.01
3003
3004 Medicamentos genérico - negativa, exceto para uso veterinário 33,05% 33,05%

2.2 13.002.02 3003
3004 Medicamentos genérico - neutra, exceto para uso veterinário 41,34% 41,34%

3.0 13.003.00 3003
3004 Medicamentos similar - positiva, exceto para uso veterinário 38,24% 38,24%

3.1 13.003.01 3003
3004 Medicamentos similar - negativa, exceto para uso veterinário 33,05% 33,05%

3.2 13.003.02 3003
3004 Medicamentos similar - neutra, exceto para uso veterinário 41,34% 41,34%

4.0 13.004.00
3003
3004 outros tipos de medicamentos - positiva, exceto para uso veterinário 38,24% 38,24%

4.1 13.004.01
3003
3004 outros tipos de medicamentos - negativa, exceto para uso veterinário 33,05% 33,05%

4.2 13.004.02
3003
3004 outros tipos de medicamentos - neutra, exceto para uso veterinário 41,34% 41,34%

5.0 13.005.00 3006.60.00

Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormô-
nios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - positiva. 38,24% 38,24%

5.1 13.005.01 3006.60.00

Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormô-
nios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - negativa. 33,05% 33,05%

5.2 13.005.02 3006.60.00

Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de 
outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - positiva. 38,24% 38,24%

5.3 13.005.03 3006.60.00

Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de 
outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - negativa. 33,05% 33,05%

5.4 13.005.04 3006.60.00

Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de 
outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - positiva. 38,24% 38,24%

5.5 13.005.05 3006.60.00

Preparações químicas
contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da

posição 29.37 ou de espermicidas - nega-
tiva.

33,05% 33,05%

6.0 13.006.00 2936

Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese 
(incluídos os concentrados naturais), bem como os seus derivados 

utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, 
mesmo em quaisquer soluções - neutra 41,34% 41,34%

7.0 13.007.00 3006.30

Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e 
reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao pacien-

te
- positiva 38,24% 38,24%

7.1 13.007.01 3006.30

Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e 
reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao pacien-

te
- negativa 33,05% 33,05%

8.0 13.008.00 3002

Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, 
mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário - 

positiva 38,24% 38,24%

8.1 13.008.01 3002

Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, 
mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário - 

negativa 33,05% 33,05%

9.0 13.009.00 3002 Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário - positiva; 38,24% 38,24%

9.1 13.009.01 3002 Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário - negativa; 33,05% 33,05%

10.0 13.010.00 3005.10.10

curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, 
impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - lista Positiva 38,24% 38,24%
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10.1 13.010.01 3005.10.10

curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, 
impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - lista Negativa 33,05% 33,05%

11.0 13.011.00 3005

algodão, atadura, esparadrapo, gazes, pensos, sinapismos, e outros, 
acondicionados para venda    a    retalho    para    usos

medicinais,        cirúrgicos        ou
dentários, não impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas 

- lista Neutra
41,34% 41,34%

12.0 13.012.00 4015.11.00
4015.19.00 luvas cirúrgicas e luvas de procedimento - neutra 41,34% 41,34%

13.0 13.013.00 4014.10.00 Preservativo - neutra 41,34% 41,34%
14.0 13.014.00 9018.31 Seringas, mesmo com agulhas - neutra 41,34% 41,34%
15.0 13.015.00 9018.32.1 agulhas para seringas - neutra 41,34% 41,34%

16.0 13.016.00 3926.90.90
9018.90.99 contraceptivos (dispositivos intrauterinos - diU) - neutra 41,34% 41,34%

....................................................

ProdUtos aLiMeNtÍcios

....................................................

9.3 17.019.03

0401.10
0401.20
0401.50
0402.10

0402.29.20

outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1kg 20% 20%

....................................................

18.0 17.047.00 1902.30.00
Massas alimentícias tipo instantânea, exceto as descritas no cEST 

17047.01. 20% 20%

19.0 17.049.00 1902.1

Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem 
preparadas de outro modo, não derivadas do trigo 20% 20%

19.1 17.049.01 1902.1

Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem 
preparadas de outro modo, não derivadas do trigo 20% 20%

19.2 17.049.02 1902.11.00
Massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem 

preparadas de outro modo, que contenham ovos 20% 20%

19.3 17.049.03 1902.19.00

outras massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, 
nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de 

farinha de trigo 20% 20%

19.4 17.049.04 1902.19.00

outras massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, 
nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas 

do trigo 20% 20%

19.5 17.049.05 1902.19.00
outras massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem rechea-

das, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos 20% 20%

....................................................

31.0 17.062.00 1905.90.90
outros 

pães, exceto o classificado no CEST 17.062.03 20% 20%

31.1 17.062.01 1905.90.90

Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados 
anteriormente, incluindo as pizzas; exceto os classificados nos CEST 

17.062.02 e 17.062.03 20% 20%

31.2 17.062.02 1905.90.20
1905.90.90 casquinhas para sorvete 20% 20%

31.3 17.062.03 1905.90.90 Pão francês até 200g 20% 20%
....................................................

55.0 17.112.00 2202.99.00

Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, 
exceto bebidas

hidroeletrolíticas e energéticos 20% 20%

....................................................

57.0 17.021.00 0403
iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo inferior ou

igual a 2 litros, exceto o item classificado no CEST 17.022.00 20% 20%

....................................................

ProdUtos de PerFUMaria e de HiGieNe PessoaL e cosMÉticos

....................................................

15.0 20.023.00 3306.10.00 dentifrícios 41,34% 41,34%

16.0 20.024.00 3306.20.00
fios utilizados para limpar os

espaços interdentais (fios dentais) 41,34% 41,34%
17.0 20.025.00 3306.90.00 outras preparações para higiene bucal ou dentária 41,34% 41,34%

18.0 20.039.00 4014.90.90 chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha 41,34% 41,34%

19.0 20.040.00

3924.90.00

3926.90.40

3926.90.90

chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone 41,34% 41,34%

20.0 20.048.00 9619.00.00 fraldas, exceto os descritos no cEST 20.048.01 41,34% 41,34%
20.1 20.048.01 9619.00.00 Fraldas de fibras têxteis 41,34% 41,34%
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21.0 20.050.00 9619.00.00 absorventes higiênicos externos 41,34% 41,34%
22.0 20.051.00 5601.21.90 Hastes flexíveis (uso não medicinal) 41,34% 41,34%
23.0 20.058.00 9603.21.00 Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras 41,34% 41,34%

24.0 20.063.00

3923.30.00

3924.90.00

3924.10.00

4014.90.90

7010.20.00

Mamadeiras 41,34% 41,34%

ProdUtos eLetrÔNicos, eLetroeLetrÔNicos e eLetrodoMÉsticos

....................................................

4.0 21.063.00 8523.52.00 Cartões inteligentes (“smartcards”), exceto o item classificado no CEST 
21.064.00 9% 9%

....................................................

VeÍcULos aUtoMotores

....................................................

22.0 25.022.00 8702.20.00

Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo 
o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou 

semidiesel) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, desti-
nado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ 30% 30%

23.0 25.023.00 8702.30.00

Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo 
o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha 

(faísca) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado 
a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ 30% 30%

24.0 25.024.00 8702.90.00

outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, 
incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a 

passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ 30% 30%

25.0 25.025.00 8703.40.00

automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor 
de pistão alternativo de

ignição por centelha (faísca*) e um   motor   elétrico,   exceto   os 30% 30%
suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de 

energia elétrica, o carro celular e o carro funerário

26.0 25.026.00 8703.50.00

automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor 
de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, ex-
ceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa 

de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário 30% 30%

27.0 25.027.00 8703.60.00

automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor 
de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, 

suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de 
energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário 30% 30%

28.0 25.028.00 8703.70.00

automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor 
de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, sus-
cetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia 

elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário 30% 30%

29.0 25.029.00 8703.80.00 outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão 30% 30%

tiNtas e VerNiZes

1.0 24.001.00

3208
3209

3210.00 Tintas, vernizes 35% 35%

2.0 24.002.00

2821
3204.17.00

3206

Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual 
a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no 

código 3206.11.19 35% 35%

2.1 24.002.01

2821
3204.17.00

3206

Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg, 
exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 

3206.11.19 35% 35%

3.0 24.003.00

3204
3205.00.00

3206
3212

corantes para aplicação em bases, tintas e 
vernizes 50% 50%

VeNda de Mercadorias PeLo sisteMa Porta a Porta

1.0 28.001.00 3303.00.10 Perfumes (extratos) 50% 50%
2.0 28.002.00 3303.00.20 águas-de-colônia 50% 50%
3.0 28.003.00 3304.10.00 Produtos de maquiagem para os lábios 50% 50%
4.0 28.004.00 3304.20.10 Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel 50% 50%
5.0 28.005.00 3304.20.90 outros produtos de maquiagem para os olhos 50% 50%
6.0 28.006.00 3304.30.00 Preparações para manicuros e pedicuros 50% 50%
7.0 28.007.00 3304.91.00 Pós para maquiagem, incluindo os compactos 50% 50%
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8.0 28.008.00 3304.99.10 cremes de beleza, cremes nutritivos e 
loções tônicas 50% 50%

9.0 28.009.00 3304.99.90

outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações 
para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações antissolares 

e os bronzeadores 50% 50%
10.0 28.010.00 3304.99.90 Preparações antissolares e os bronzeadores 50% 50%
11.0 28.011.00 3305.10.00 Xampus para o cabelo 50% 50%

12.0 28.012.00 3305.20.00 Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 50% 50%
13.0 28.013.00 3305.90.00 outras preparações capilares 50% 50%
14.0 28.014.00 3305.90.00 Tintura para o cabelo 50% 50%
15.0 28.015.00 3307.10.00 Preparações para barbear (antes, durante ou após) 50% 50%

16.0 28.016.00 3307.20.10
Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos, exceto os classificados 

no cEST 28.016.01 50% 50%
16.1 28.016.01 3307.20.10 loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos 50% 50%
16.2 28.016.02 3307.20.10 antiperspirantes líquidos 50% 50%

17.0 28.017.00 3307.20.90
outros desodorantes (desodorizantes) 
 corporais, exceto os classificados no CEST 28.017.01 50% 50%

17.1 28.017.01 3307.20.90 outras loções e óleos desodorantes 
hidratantes 50% 50%

17.2 28.017.02 3307.20.90 outros antiperspirantes 50% 50%
18.0 28.018.00 3307.90.00 outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados 50% 50%
19.0 28.019.00 3307.90.00 outras preparações cosméticas 50% 50%

20.0 28.020.00 3401.11.90
Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados, exceto CEST 

28.020.01 50% 50%
20.1 28.020.01 3401.11.90 lenços umedecidos 50% 50%

21.0 28.021.00 3401.19.00

outros sabões, produtos e preparações orgânicos tensoativos, 
inclusive papel, pastas (ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, 

revestidos ou recobertos de sabão ou de detergentes 50% 50%
22.0 28.022.00 3401.20.10 Sabões de toucador sob outras formas 50% 50%

23.0 28.023.00 3401.30.00

Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, em 
forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo 

contendo sabão 50% 50%
24.0 28.024.00 4818.20.00 lenços de papel, incluindo os de desmaquiar 50% 50%
24.1 28.024.01 4818.20.00 Toalhas de mão 50% 50%

25.0 28.025.00 8214.10.00 apontadores de 
lápis para maquiagem 50% 50%

25.1 28.025.01 8214.10.00 Espátulas, abre-cartas e raspadeiras 50% 50%

25.2 28.025.02 8214.10.00
lâminas de espátulas, de abre- cartas, de raspadeiras e de apontadores 

de lápis 50% 50%

26.0 28.026.00 8214.20.00
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 

as limas para unhas) 50% 50%

27.0 28.027.00 9603.29.00
Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para 

unhas e outras escovas de toucador de pessoas 50% 50%

27.1 28.027.01 9603.29.00

Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de máquinas, de apare-
lhos ou de veículos, vassouras mecânicas de uso manual não motorizadas, 
pincéis e espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos 

semelhantes; bonecas e rolos para pintura; rodos de borracha ou de 
matérias flexíveis semelhantes, outros 50% 50%

28.0 28.028.00 9603.30.00 Pincéis para aplicação de produtos cosméticos 50% 50%

28.1 28.028.01 9603.30.00
Pincéis e escovas, para artistas e

pincéis de escrever
50% 50%

29.0 28.029.00 9616.10.00 Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações 50% 50%

30.0 28.030.00 9616.20.00
Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de 

produtos de toucador 50% 50%
31.0 28.031.00 4202.1 Malas e maletas de toucador 50% 50%

32.0 28.032.00 9615

Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) 
para cabelo; pinças (“pinceguiches”), onduladores, bobs (rolos) e artefatos 

semelhantes para penteados, e suas partes 50% 50%

33.0 28.033.00

3923.30.00
3924.90.00
3924.10.00
4014.90.90
7010.20.00

Mamadeiras
50% 50%

34.0 28.034.00 4014.90.90 chupetas e bicos para mamadeiras e para 
chupetas 50% 50%

35.0 28.035.00 1211.90.90 outras plantas e partes, para perfumaria, medicina e semelhantes 50% 50%
36.0 28.036.00 3926.20.00 Vestuário e seus acessórios, de plásticos, inclusive luvas 50% 50%
37.0 28.037.00 3926.40.00 Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de plásticos 50% 50%
38.0 28.038.00 3926.90.90 outras obras de plásticos 50% 50%
39.0 28.039.00 4202.22.10 Bolsas de folhas de plástico 50% 50%
40.0 28.040.00 4202.22.20 Bolsas de matérias têxteis 50% 50%
41.0 28.041.00 4202.29.00 Bolsas de outras matérias 50% 50%
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42.0 28.042.00 4202.39.00 artigos de bolsos/bolsas, de outras matérias 50% 50%
43.0 28.043.00 4202.92.00 outros artefatos, de folhas de plásticos ou matérias têxteis 50% 50%
44.0 28.044.00 4202.99.00 outros artefatos, de outras matérias 50% 50%
45.0 28.045.00 4819.20.00 caixas e cartonagens, dobráveis, de papel/cartão, não ondulados 50% 50%
46.0 28.046.00 4819.40.00 outros sacos, bolsas e cartuchos, de papel ou cartão 50% 50%
47.0 28.047.00 4821.10.00 Etiquetas de papel ou cartão, impressas 50% 50%

48.0 28.048.00 4911.10.90 outros impressos publicitários, catálogos comerciais e
semelhantes 50% 50%

49.0 28.049.00 6115.99.00 outras meias de malha de outras matérias têxteis 50% 50%
50.0 28.050.00 6217.10.00 outros acessórios confeccionados, de vestuário 50% 50%
51.0 28.051.00 6302.60.00 roupas de toucador/cozinha, de tecidos atoalhados de algodão 50% 50%
52.0 28.052.00 6307.90.90 outros artefatos têxteis confeccionados 50% 50%
53.0 28.053.00 6506.99.00 chapéus e outros artefatos de outras matérias, exceto de malha 50% 50%

54.0 28.054.00 9505.90.00 artigos para outras festas, carnaval ou 
outros divertimentos 50% 50%

55.0 28.055.00 capítulo 33 Produtos destinados à higiene bucal 50% 50%

56.0 28.056.00 capítulos 33 e 34 outros produtos cosméticos e de higiene pessoal não relacionados em 
outros itens deste anexo 50% 50%

57.0 28.057.00

capítulos 14, 39, 40,
44, 48, 63,
64, 65, 67,
70, 82, 90

e 96

outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros 
itens deste anexo 50% 50%

58.0 28.058.00

capítulos 39, 42, 48,
52, 61, 71,
83, 90 e 91

acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, 
mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta- documentos, porta-
celulares e embalagens presenteáveis (por exemplo, caixinhas de papel), 

entre outros itens assemelhados) 50% 50%

59.0 28.059.00 capítulos 61, 62 e 64 Vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, 
e suas partes 50% 50%

60.0 28.060.00
capítulos 42, 52, 55,

58, 63 e 65
outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item 

anterior 50% 50%

61.0 28.061.00

capítulos 39, 40, 52,
56, 62, 63,
66, 69, 70,
73, 76, 82,
83, 84, 91,

94 e 96

artigos de casa

50% 50%

62.0 28.062.00
capítulos 13 e 15 a

23 Produtos das indústrias alimentares e bebidas 50% 50%

63.0 28.063.00

capítulos 22, 27, 28,
29, 33, 34,
35, 38, 39,
63, 68, 73,
84, 85 e 96

Produtos de limpeza e conservação domésti-
ca 50% 50%

64.0 28.064.00
capítulos 39, 49, 95,

96 artigos infantis 50% 50%

999.0 28.999.00

outros produtos comercializados pelo sistema de marketing direto porta-a
-porta a consumidor final não relacionados em outros itens deste anexo 50% 50%

..............................................
MErcadoriaS SUJEiTaS ao rEGiME dE SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária 
NaS oPEraÇÕES iNTErESTadUaiS

aÇUcar (Protocolo icMs 21/91 e 33/91)
iteM cest NcM/sH descriÇÃo

1.0 17.099.00
1701.1

1701.99.00
Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior 

ou igual a 10 g

1.1 17.099.01 1701.1
1701.99.00 Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg

1.2 17.099.02 1701.1
1701.99.00 Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg

2.0 17.100.00 1701.91.00
Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes 

individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g
2.1 17.100.01 1701.91.00 Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg
2.2 17.100.02 1701.91.00 Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo superior a 5 kg

3.0 17.101.00
1701.1

1701.99.00
açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou 

igual a 10 g

3.1 17.101.01 1701.1
1701.99.00 açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg

3.2 17.101.02 1701.1
1701.99.00 açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg

4.0 17.102.00 1701.91.00
açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes 

individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g
4.1 17.102.01 1701.91.00 açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg
4.2 17.102.02 1701.91 açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg

5.0 17.103.00
1701.1

1701.99.00
outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo 

inferior ou igual a 10 g
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5.1 17.103.01 1701.1
1701.99.00 outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg

5.2 17.103.02 1701.1
1701.99.00 outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg

6.0 17.104.00 1701.91.00
outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelo-

pes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g
6.1 17.104.01 1701.91.00 outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg
6.2 17.104.02 1701.91.00 outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg

7.0 17.105.00 1702
outros açúcares em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior 

ou igual a 10 g
7.1 17.105.01 1702 outros açúcares, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg
7.2 17.105.02 1702 outros açúcares, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg

aUToPEÇaS - Peças, componentes, acessórios e demais produtos de uso automotivo (Protocolo icMS 41/08 e 97/10)
....................................................

53.0 01.053.00 8507.10 Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, exceto os classificados no CEST 01.053.01

53.1 01.053.01 8507.10.10
acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos

motores de pistão e de capacidade inferior ou igual a 20 ah e tensão inferior ou igual a 12 V
....................................................

61.0 01.061.00 8527.21.00
aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, do 

tipo utilizado em veículos automóveis
62.0 01.062.00 8527.29.00 outros aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, do tipo utilizado em veículos automóveis

....................................................
BeBidas aLcoÓLicas, eXceto cerVeJa e cHoPe (Protocolos icMs 14/06, art. 713-N e 103/12, art. 713-X)

....................................................

999.
02.999.0

0

2205
2206
2207
2208

Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores

cerVeJas, cHoPes, reFriGeraNtes, ÁGUas e oUtras BeBidas (Protocolos icMs11/91 e 10/92)
3.0 03.003.00 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável
3.1 03.003.01 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável
5.0 03.005.00 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável
5.1 03.005.01 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável
5.2 03.005.02 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável
5.3 03.005.03 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável
5.4 03.005.04 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis
5.5 03.005.05 2201.10.00 água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis

6.0 03.006.00 2201
Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a

03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00
7.0 03.007.00 2202.10.00 Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes

8.0 03.008.00 2202.99.00 Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes

9.0 03.010.00 2202.10.00
2202.99.00 refrigerante em vidro descartável

9.1 03.010.01 2202.10.00
2202.99.00 refrigerante em embalagem pet

9.2 03.010.02 2202.10.00
2202.99.00 refrigerante em lata

10.0 03.011.00 2202.10.00
2202.99.00 Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01

10.1 03.011.01 2202 Espumantes sem álcool
11.0 03.012.00 2106.90.10 Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou “post-mix”, exceto o classificado no CEST 03.012.01
11.1 03.012.01 2106.90.10 cápsula de refrigerante

12.0 03.013.00 2106.90
2202.99.00 Bebidas energéticas em lata

12.1 03.013.01 2106.90
2202.99.00 Bebidas energéticas em embalagem PET

12.2 03.013.02 2106.90
2202.99.00 Bebidas energéticas em vidro

14.0 03.015.00 2106.90
2202.99.00 Bebidas hidroeletrolíticas

16.0 03.021.00 2203.00.00 cerveja em garrafa de vidro retornável
16.1 03.021.01 2203.00.00 cerveja em garrafa de vidro descartável
16.2 03.021.02 2203.00.00 cerveja em garrafa de alumínio
16.3 03.021.03 2203.00.00 cerveja em lata

16.4 03.021.04 2203.00.00 cerveja em barril

16.5 03.021.05 2203.00.00 cerveja em embalagem PET

16.6 03.021.06 2203.00.00 cerveja em outras embalagens

17.0 03.022.00 2202.91.00 cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável

17.1 03.022.01 2202.91.00 cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável

17.2 03.022.02 2202.91.00 cerveja sem álcool em garrafa de alumínio

17.3 03.022.03 2202.91.00 cerveja sem álcool em lata
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17.4 03.022.04 2202.91.00 cerveja sem álcool em barril

17.5 03.022.05 2202.91.00 cerveja sem álcool em embalagem PET

17.6 03.022.06 2202.91.00 cerveja sem álcool em outras embalagens

....................................................

19.0 03.024.00 2201.10.00 água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros

20.0 03.025.00 2201.10.00 água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros

ciGarros e oUtros ProdUtos deriVados do FUMo (convênio icMs 111/17)

....................................................

ciMeNto (Protocolo icM 11/85 e Protocolo icMs 50/17)

....................................................

coMBUstÍVeis e LUBriFicaNtes (convênio icMs 110/07)

....................................................

6.9 06.006.09 2710.19.2 Outros óleos combustíveis, exceto os classificados no CEST 06.006.10 e 06.006.11

....................................................

6.11 06.006.11 2710.19.22 Óleo combustível pesado

....................................................

8.0 06.008.00 2710.19.9

Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que con-
tenham, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contenham biodiesel, exceto os 

resíduos de óleos e exceto as graxas lubrificantes

8.1 06.008.01 2710.19.9 Graxa lubrificante

....................................................

Materiais de coNstrUÇÃo e coNGÊNeres - telhas, cumeeiras e caixas d’água (Protocolo icMs 32/92)

....................................................

6.0 10.024.00 6811
Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não 

amianto.

....................................................

MedicaMeNtos de Uso HUMaNo e oUtros ProdUtos FarMacÊUticos Para Uso HUMaNo oU VeteriNÁrio (convênio icMs 234/17)

....................................................

5.0 13.005.00 3006.60.00 Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - positiva.

5.1 13.005.01 3006.60.00 Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - negativa.

5.2 13.005.02 3006.60.00 Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - positiva.

5.3 13.005.03 3006.60.00 Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - negativa.

5.4 13.005.04 3006.60.00 Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - positiva.

5.5 13.005.05 3006.60.00 Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - negativa.

....................................................

12.0 13.012.00 4015.11.00
4015.19.00 luvas cirúrgicas e luvas de procedimento - neutra

13.0 13.013.00 4014.10.00 Preservativo - neutra

14.0 13.014.00 9018.31 Seringas, mesmo com agulhas - neutra

15.0 13.015.00 9018.32.1 agulhas para seringas - neutra

16.0 13.016.00 3926.90.90
9018.90.99 contraceptivos (dispositivos intrauterinos - diU) - neutra

....................................................

ProdUtos de PerFUMaria e de HiGieNe PessoaL e cosMÉticos (Protocolo icMs 54/17)

....................................................

6.0 20.048.00 9619.00.00 fraldas, exceto os descritos no cEST 20.048.01

6.1 20.048.01 9619.00.00 Fraldas de fibras têxteis

...................................................

ProdUtos eLetrÔNicos, eLetroeLetrÔNicos e eLetrodoMÉsticos (convênio icMs 213/17)

....................................................

4.0 21.063.00 8523.52.00 Cartões inteligentes (“smartcards”), exceto o item classificado no CEST 21.064.00
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....................................................

tiNtas e VerNiZes (convênio icMs 118/17)

....................................................

2.0 24.002.00

2821
3204.17.00

3206

Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 
3206.11.19

2.1 24.002.01

2821
3204.17.00

3206
Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.19

....................................................

VeÍcULos aUtoMotores (convênio icMs 199/17)

....................................................

22.0 25.022.00 8702.20.00 Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou
semidiesel) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³

23.0 25.023.00 8702.30.00
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor 

elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³

24.0 25.024.00 8702.90.00
outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e moto-

rista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³

25.0 25.025.00 8703.40.00
automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os 

suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, o carro celular e o carro funerário

26.0 25.026.00 8703.50.00
automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetí-

veis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário

27.0 25.027.00 8703.60.00
automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis 

de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário

28.0 25.028.00 8703.70.00
automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de 

serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário

29.0 25.029.00 8703.80.00 outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão

VeÍcULos de dUas e trÊs rodas MotoriZados (convênio icMs 200/17)

....................................................

VeNda de Mercadorias PeLo sisteMa Porta a Porta (convênio icMs 45/99)

....................................................

16.0 28.016.00 3307.20.10 Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos, exceto os classificados no CEST 28.016.01

16.1 28.016.01 3307.20.10 loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos

16.2 28.016.02 3307.20.10 antiperspirantes líquidos

17.0 28.017.00 3307.20.90 Outros desodorantes (desodorizantes) corporais, exceto os classificados no CEST 28.017.01

17.1 28.017.01 3307.20.90 outras loções e óleos desodorantes hidratantes

17.2 28.017.02 3307.20.90 outros antiperspirantes

....................................................

20.0 28.020.00 3401.11.90 Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados, exceto CEST 28.020.01

20.1 28.020.01 3401.11.90 lenços umedecidos

....................................................

..............................................”
art. 2º  ficam revogados do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ricMS-Pa, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 2001, os seguintes dispositivos:
i - os arts. 711 e 713;
ii - o item 110, autopeças, do apêndice i, Mercadorias Sujeitas à antecipação do imposto na Entrada em Território Paraense;
iii - os itens 1, 2, 4, 13 e 15, cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras Bebidas, do apêndice i, Mercadorias Sujeitas à antecipação do imposto 
na Entrada em Território Paraense;
iV - o item 110, autopeças, do anexo Xiii, Mercadorias Sujeitas ao regime de Subsituição Tributária nas operações interestaduais;
V - os itens 1, 2, 4, 13 e 15, cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras Bebidas, Mercadorias Sujeitas ao regime de Substituição Tributária nas 
operações interestaduais;
Vi - o item 110, autopeças, do anexo Xiii, Mercadorias Sujeitas ao regime de Substituição Tributária nas operações internas;
Vii - os itens 1, 2, 4, 13 e 15, cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras Bebidas, Mercadorias Sujeitas ao regime de Substituição Tributária nas 
operações internas;
Viii - o item 5.0, Materiais de construção e congêneres, do anexo Xiii,  Mercadorias Sujeitas ao regime de Substituição Tributária nas operações internas;
iX - o item 5, Materiais de construção e congêneres, do anexo Xiii, Mercadorias Sujeitas ao regime de Substituição Tributária nas operações interestaduais; e
X - o subtítulo Materiais de Limpeza - Álcool para fins não combustíveis (Protocolo ICMS 17/04), do Anexo XIII, Mercadorias Sujeitas ao Regime de Subs-
tituição Tributária nas operações interestaduais.
art. 3º  as normas complementares relativas à apuração e à publicação das bases de cálculo referidas no art. 37 do regulamento do icMS, aprovado pelo 
decreto nº   4.676, de 18 de 2001, disciplinadas em ato do titular da Secretaria de Estado da fazenda (SEfa), devem ser observadas enquanto vigentes.
art. 4º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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errata
O Decreto nº 2.580, de 25 de agosto de 2022, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº 35.091, de 25 de agosto de 2022, Edição Extra, página 4, no 
art. 4º, onde se lê: “§ 1º [...] observar-se-á a alíquota prevista no art. 1º, 
sendo vedado [...].”; leia-se: “§ 1º [...] observar-se-á a alíquota prevista 
no art. 1º do decreto nº 2.580/2022, sendo vedado [...].”.

Protocolo: 846136

d e c r e t o Nº 2581, de 26 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$ 41.259.106,10 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$ 41.259.106,10 (Quarenta e Um Mi-
lhões, duzentos e cinquenta e Nove Mil, cento e Seis reais e dez centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011212212978339 - SEdUc 0102 339036 680.000,00
251022884600009010 - Enc. PGE 0101 319091 100.000,00

261010618115028259 - PMPa 6101 449052 4.550,00
281010412212978339 - NGPr 0101 339036 21.000,00
901011030215078288 - fES 0103 339030 11.000.000,00
901011030215078288 - fES 0103 339037 6.000.000,00
901011030215078288 - fES 0103 339039 13.000.000,00
901011030215078309 - fES 0103 339014 70.000,00
901011030215078309 - fES 0103 339033 4.678.956,10
901011030215078309 - fES 0103 339039 1.500.000,00
901011030215078876 - fES 0103 339033 4.000.000,00
901011030515078881 - fES 0103 339014 60.600,00
901011030515078881 - fES 0103 339030 54.000,00
901011030515078881 - fES 0103 339033 20.000,00
901012884600009023 - fES 0103 319092 70.000,00

ToTal 41.259.106,10

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

161011236115098904 - SEdUc 0102 339093 506.000,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339030 78.400,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339092 95.600,00

251022884600009010 - Enc. PGE 0101 339039 100.000,00
261010618115028259 - PMPa 0101 339015 4.550,00

842020927200019027 - fiNaNPrEV 0101 319001 21.000,00
901011012212978339 - fES 0103 319013 70.000,00
901011030115078874 - fES 0103 339030 17.000.000,00
901011030215078287 - fES 0103 339030 5.000.000,00
901011030215078287 - fES 0103 339032 8.000.000,00
901011030215078879 - fES 0103 339014 4.134.600,00
901011030215078879 - fES 0103 339030 5.000.000,00
901011030215078879 - fES 0103 339033 1.248.956,10

ToTal 41.259.106,10

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

*republicado por ter saído com incorreção no doe n° 35.094, de 
29/08/2022.

d e c r e t o Nº 2582, de 26 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$ 5.789.271,50 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.

o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 5.789.271,50 (cinco Milhões, Sete-
centos e oitenta e Nove Mil, duzentos e Setenta e Um reais e cinquenta 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 4.794.130,27
071011751214897567 - SEdoP 0101 444042 607.589,00

901011030215078289 - fES 0101 444042 387.552,23
ToTal 5.789.271,50

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, 26 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

*republicado por ter saído com incorreção no doe n° 35.094, de 
29/08/2022.

d e c r e t o Nº 2585, de 29 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$ 647.430,26 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$ 647.430,26 (Seiscentos e Quarenta e 
Sete Mil, Quatrocentos e Trinta reais e Vinte e Seis centavos), para aten-
der à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

241012212212974668 - SEdEME 0301 339030 90.000,00

241012212212978338 - SEdEME 0301 339014 43.000,00

241012212212978338 - SEdEME 0301 339030 52.000,00

241012212212978338 - SEdEME 0301 339033 87.750,00

241012212212978338 - SEdEME 0301 339037 30.983,44

241012212212978338 - SEdEME 0301 339039 20.000,00

241012212615088238 - SEdEME 0301 339140 83.000,00

241012213115088233 - SEdEME 0301 339139 10.000,00

241012266114988516 - SEdEME 0301 339033 4.200,00

241012266314988788 - SEdEME 0301 339014 25.000,00

241012266314988788 - SEdEME 0301 339033 2.000,00

241012266314988789 - SEdEME 0301 339014 10.000,00

241012269114988518 - SEdEME 0301 339014 80.000,00

241012269114988518 - SEdEME 0301 339033 20.000,00

241012369114988519 - SEdEME 0301 339014 12.000,00

241012369114988784 - SEdEME 0301 339014 9.000,00

241012369114988784 - SEdEME 0301 339033 5.000,00

241012369114988786 - SEdEME 0301 339014 22.120,96

241012575214868797 - SEdEME 0301 339014 22.000,00

241012575214868797 - SEdEME 0301 339033 9.000,00

431010824415058863 - SEaSTEr 7106 449052 10.375,86

ToTal 647.430,26

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):
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r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

241012312115087636 - SEdEME 0301 449035 637.054,40
431010824415057678 - SEaSTEr 0106 449052 10.375,86

ToTal 647.430,26

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 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 2586, de 29 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$ 1.739.615,25 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.739.615,25 (Hum Milhão, Setecen-
tos e Trinta e Nove Mil, Seiscentos e Quinze reais e Vinte e cinco centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781314998796 - SEEl 0101 335041 130.000,00
311010612212974668 - cBM 0101 339030 354.801,75
311010612212978338 - cBM 0101 339015 62.500,00
311010612212978338 - cBM 0101 339039 439.292,50
311010612615088238 - cBM 0101 339040 40.382,25
311010612615088238 - cBM 0101 339140 24.312,25
311010613115088233 - cBM 0101 339139 29.511,00
311010618215028825 - cBM 0101 339015 200.000,00
311010618215028825 - cBM 0101 339033 458.815,50

ToTal 1.739.615,25

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, 29 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 2587, de 29 de aGosto de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, 
no valor de r$ 67.667,74 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 67.667,74 (Sessenta e Sete Mil, Seis-
centos e Sessenta e Sete reais e Setenta e Quatro centavos), para atender 
à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

431010824415058863 - SEaSTEr 7306 449052 67.667,74

ToTal 67.667,74

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 846134

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 1289/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições 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° 2022/1092388, de 26 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 29/08 a 02/09/2022.

servidor objetivo

ESTElo MacEdo BaraTa, cPf 253.707.582-04, matrícula 
funcional nº 3392007/2, ocupante do cargo Gerente, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico 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, 29 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.290/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições 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° 2022/1019700, de 11 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
BraSÍlia/df, no período de 15 a 18/08/2022.

servidor objetivo

carloS alVES dE MENdoNÇa, cPf 392.923.471-87, matrícula 
funcional nº 5946816/ 2, assessor, lotado na diretoria de Gestão 

de logística.

a serviço do Governo do Estado, na referida cidade.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1291/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições 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° 2022/1092461, de 26 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 29/08 a 02/09/2022.

servidor objetivo

MariValdo MaciEl dE carValHo, cPf 29425131287, matrícula 
funcional nº 5046912/ 4, ocupante do cargo de assessor, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico 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, 29 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1292/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições 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° 2022/1092650, de 26 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 29/08 a 02/09/2022.
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servidor objetivo
raiMUNdo dE MENEZES fErrEira, cPf 057.544.452-53, ma-
trícula funcional nº 3356868/3, ocupante do cargo de assessor, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico 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, 29 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 845873

Portaria Nº 1.078/2022-ccG de 29 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/969359,
r E S o l V E:
i. exonerar WaldiNEY oliVEira PorTilHo do cargo em comissão de che-
fe de cartório de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, com lotação 
na Polícia civil, a contar de 1º de agosto de 2022.
ii. nomear SaNdro roBErTo SilVa para exercer o cargo em comissão 
de cartório
de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 1º de agosto de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.079/2022-ccG de 29 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1036118,
r E S o l V E:
i. exonerar lariSSa SaNToS dE oliVEira GÓES do cargo em comissão 
de chefe de operações de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, 
com lotação na Polícia civil, a contar de 16 de agosto de 2022.
ii. nomear aNTÔNio doNaTo da coSTa filHo para exercer o cargo em 
comissão de chefe de operações de delegacia de Polícia, código GEP-
daS-011.1, com lotação na Polícia civil, a contar de 16 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.080/2022-ccG de 29 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1090959,
r E S o l V E:
nomear fErNaNda dE carValHo BESSa MacHado para exercer o car-
go em comissão de coordenador de Seleção de Pessoas, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e admi-
nistração, a contar de 1º de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.081/2022-ccG de 29 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1085974,
r E S o l V E:
nomear BENEdiTo ToBiaS SaBBá corrEa para exercer o cargo em co-
missão de Gerente operacional NioPS, código GEP-daS-011.3, com lota-
ção na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar 
de 1º de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 846139

Portaria Nº 1.293/2022-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° 2022/1094000, de 26 de agosto de 2022; 
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MaracaNÃ/Pa, no período de 05 a 06/09/2022.

servidor objetivo
loUiSE dE PaUla fErrEira diaS da SilVa, matrícula funcional nº 

5961420/1, cPf 021.967.422-10, cargo assistente Técnico ii, lotada na 
Secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda da Secretaria Extraordi-
nária de Produção, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.294/2022-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° 2022/1102323, de 29 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de colarES/Pa, no período de 29 a 30/08/2022.

servidor objetivo
SaraH GEiSE ViaNa QUEiroZ doS SaNToS, matrícula funcional nº 

73504028/ 3, cPf 801.029.562-00, cargo assessor do cerimonial, lotada na 
diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, 
no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.295/2022-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° 2022/1102202, de 29 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de colarES/Pa, no período de 29 a 30/09/2022.

colaborador objetivo
faUSo MENdES dE PaUla, cPf 638.321.942-15, matrícula funcional nº 
54189550/4, assessor de cerimonial, lotado na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, 
no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.296/2022-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° 2022/1090884, de 25 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o distrito de 
MoSQUEiro/Pa, no dia 26/08/2022.

servidor objetivo

lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula funcional 
n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, lotado na 

diretoria do cerimonial

assessorar agenda do Governo do Estado, no 
referido distrito.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 29 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.297/2022-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° 2022/1093227, de 26 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
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rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 26 a 27/08/2022.

servidor objetivo
PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula funcional 
nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ ( uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 dE aGoSTo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.298/2022-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° 2022/1093001, de 26 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BElTErra/Pa, no período de 28/08 a 01/09/2022.

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

nial, lotado na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 29 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.299/2022-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° 2022/1092981 de 26 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de BElTErra/Pa, no período de 28/08 a 01/09/2022.

servidor objetivo
lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 

funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 
do Governador.

assessorar agenda do Governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.300/2022-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° 2022/1092957, de 26 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa, no período de 27 a 30/08/2022.

servidor objetivo
lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula funcional 
n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, lotado na 

diretoria do cerimonial

assessorar agenda do Governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.301/2022-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° 2022/1090919, de 25 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o distrito de 
Mosqueiro/Pa, no dia 26/08/2022.

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

lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.302/2022-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° 2022/1092923, de 26 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa, no período de 27 a 30/08/2022.

servidor objetivo
GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, matricula 
funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, lotada na 

diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 de agosto de  2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 846138

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 057/2022 – sF/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

Suprido: SilVaNa dE SoUZa caSTro, Mf nº 5675030/4; Prazo p/ apli-
cação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 6.800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (Material de con-
sumo) – r$ 4.400,00; Elemento de despesa: 33.90.39 (outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 2.400,00; fonte de recurso: 0101/0301; or-
denador de despesa: osmar Vieira da costa Junior, cEl QoPM.

Protocolo: 846065

eXtrato de Portaria Nº 971/2022 – di/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 11 a 13/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 
2,0 (pousada); Servidor/Mf: Sd PM Pedro Henrique costa Gonçalves, 
6402067/2. 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 972/2022 – di/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Tomé-açu/Pa; Perí-
odo: 26 a 27/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM adriano rogério dantas Monteiro, 
54192566/2; 3° SGT PM Marcos alexandre Martins Pires, 54194761/2; 
cB PM fabricio luiz Matos Boução, 57222016/2; cB PM Jhemerson costa 
Santos, 4219693/3; cB PM Max andresson Teixeira Gouveia, 57222517/2; 
cB PM rafael de Jesus Barreto, 4220254/4; Sd PM luciano audai ferreira 
Pereira, 6402188/4. 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 973/2022 – di/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 26/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/
Mf: 3° SGT PM antônio carlos Pereira cereja, 57198760/2. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;
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eXtrato de Portaria Nº 974/2022 – di/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Tomé-açu/Pa; Perí-
odo: 26 a 28/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM Paulo Henrique Bechara e Silva, 
57199724/3; MaJ QoPM José rogério da Silva Holanda, 57198359/2; 3° 
SGT PM antônio renard de oliveira Moraes, 54195393; 3° SGT PM ronison 
Bonfim, 57199781/2; CB PM Alécio Fábio Cunha Silva, 4218819/2. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 975/2022 – di/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Tomé-açu/Pa; Período: 26 a 28/08/2022; Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidor/Mf: SUB TEN PM r/r 
Humberto dias da Silva, 5019346/3. 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 976/2022 – di/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 20 a 21/08/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 
1,0 (pousada); Servidores/Mf: cB PM Wanderson alexandrino Viana, 
57222073/2; cB PM douglas Vieira Souto, 4219227/2. 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 977/2022 – di/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Barcarena/Pa e iga-
rapé-Miri/Pa; Período: 22/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimen-
tação); Servidor/Mf: 1° TEN QoPM luiz Paulo Benjamin leal, 4220579/4. 
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 978/2022 – di/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Tomé-açu/Pa; Período: 
26 a 28/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousa-
da); Servidor/Mf: cB PM amandio Pereira de oliveira Junior, 57221925/3. 
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 979/2022 – di/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 27 a 29/08/2022; Quantidade 
de diárias: 3,0 (alimentação); Servidores/Mf: alessandro da costa Barros, 
5947056/3; laura cristina Sampaio Peres, 55208489/2; daniele oliveira 
Mafra, 5947869/3; Joana Marques da Silva, 5947034/3. 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 980/2022 – di/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 27 a 29/08/2022; Quantida-
de de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidores/Mf: alcirene 
Santiago Vilhena, 5949376/3; Geliane Matias damasceno, 5951050/2; de-
lival da Gama lobo, 3373975/3; cleonice Gonçalves Pantoja, 5947460/2; 
Nayara da Silva araújo, 5947464/3. 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 981/2022 – di/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Perío-
do: 27 a 29/08/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação); Servidor/
Mf: cB PM aldo Vandamme Silva Pessoa, 4218818/3. 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 982/2022 – di/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 27 a 29/08/2022; Quantidade 
de diárias: 3,0 (alimentação); Servidores/Mf: fernando José Pena fer-
reira, 5637309/5; luciana carvalho Bendelak Matos, 5947137/2; Marcelo 
cavalcante Melo amaral, 6403414/2. 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 983/2022 – di/cMG, 
de 29 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 27 a 29/08/2022; Quantidade 
de diárias: 3,0 (alimentação); Servidores/Mf: 2° SGT PM r/r Jeane fei-
tosa da cruz lima, 56753830/1; 3° SGT PM r/r Marlise de lima Silva, 
5107598/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 846133

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 422/2022-PGe.G., de 26 de agosto de 2022
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1029197;
coNSidEraNdo o artigo 13 da lei nº 9.571, de 02.05.2022, que reestru-
tura a carreira de suporte às atividades da Procuradoria-Geral do Estado;
Considerando o resultado final da Comissão de avaliação de títulos para con-
cessão de adicional de titulação, instituída pela Portaria 223/2022-PGE.G., 
de 11.05.2022, publicada no doE nº 34.969 de 13.05.2022.
rESolVE:
coNcEdEr, 10% de adicional de titulação – Especialização, que trata o 
artigo 13 da lei nº 9.571, de 02.05.2022, à servidora Elaine de Nazaré da 
Silva Sadeck – identidade funcional 55208802/1 - a contar de 12.08.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procuradora-Geral do Estado

Protocolo: 845637
Portaria conjunta nº 005/2022-PGe-sesPa-setUr-aGe., 

de 22 de agosto de 2022
o Procurador-Geral do Estado, o Secretário de Estado de Saúde Pública, 
Secretário de Estado de Turismo e o auditor-Geral do Estado no exercício 
de suas competências legais,
coNSidEraNdo a necessidade de aprimorar a legislação e as técnicas 
de gestão, controle e fiscalização sobre as entidades qualificadas como 
organizações Sociais, regidas pela lei estadual nº 5.890, de 19 de julho de 
1996 c/c decreto estadual nº 21, de 14 de fevereiro de 2019.
coNSidEraNdo a imprescindibilidade de fortalecer mecanismos de trans-
parência, ética, integridade, probidade e compliance nas etapas de qualifi-
cação, seleção e contratação das organizações Sociais.
coNSidEraNdo o requerimento protocolado no Processo administrativo Ele-
trônico nº 2022/1061133, em que a Presidente da comissão solicitou a pror-
rogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo para conclusão dos trabalhos.
rESolVEM:
art. 1º. Prorrogar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar de 19 de 
agosto de 2022, o prazo para apresentação de produto final pela comissão 
temática para estudo e proposição normativa, constituída por meio da Por-
taria conjunta nº 004/2022 de 06 de agosto de 2022, publicada do doE nº 
35.012 de 20 de junho de 2022.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e compra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública
aNdrÉ orENGEl diaS
Secretário de Estado de Turismo
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 845638

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 242-GaB/seac
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da ci-
dadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo de-
creto Governamental de 8 de maio de 2020, e publicado no doE 34.211, 
de 8 de maio de 2020;
rESolVE:
1. dESiGNar por um período de 1 (um) ano, a contar de 05/08/2022, os 
servidores abaixo relacionados para atuarem respectivamente como Pre-
goeiro e Membros da Equipe de apoio nesta SEcrETaria ESTraTÉGica dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, nos sistemas de Pregão Eletrônico/
comprasnet que vierem a ser utilizados pelo Estado.

dados do serVidor PerFiL
NoME: luiz fernando Souza lobato

MaTrÍcUla: 55589973-1
cPf: 812.242.222-53

ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, cEP: 66.087-812, 
Belém/Pa

 PrEGoEiro E PrESidENTE
 

NoME: Jorge luis Marques lopes
MaTrÍcUla: 8002339-3
cPf: 127.843.702-91

ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, cEP: 66.087-812, 
Belém/Pa

PrEGoEiro / MEMBro da EQUiPE
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NoME: luisyany caroliny Brandão de lima
MaTrÍcUla: 5943552-2
cPf: 034.335.352-05

ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, cEP: 66.087-812, 
Belém/Pa

MEMBro da EQUiPE dE aPoio

NoME: ana Márcia rodrigues de almeida
MaTrÍcUla: 57193421-3

cPf: 248.511.402-15
ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, cEP: 66.087-812, 

Belém/Pa

MEMBro da EQUiPE dE aPoio

NoME: domingos rodrigues de Souza Junior
MaTrÍcUla: 5932627-3
cPf: 674.498.672-49

ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, cEP: 66.087-812, 
Belém/Pa

MEMBro da EQUiPE dE aPoio

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTra-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário, 29 de agosto de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário - SEac

Protocolo: 845760

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 032/2022 – seac
coNTraTaNTE: SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia, av. doutor freitas n° 2531, Pedreira, Belém/Pa cEP: 
66.087-812, inscrita no cNPJ/Mf 37.205.760/0001-45.coNTraTada: ra-
dioNEWS coMÉrcio E SErViÇoS dE TElEcoNUNicaÇÕES E iNforMa-
Tica lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 07.390.148/0001-29, sediada na av. 
João Paulo ii, 880, sala 06, Belém –Pará, oBJETo: contratação de empre-
sa para prestação de serviço de locação de equipamentos novos, primeiro 
uso, para uso em circuito fechado de Televisão (cfTV) pelo período de 12 
(doze) meses, conforme estimativas e especificações contidas no Anexo 
i – Termo de referência, do Edital.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Und. orçamentária: 760101 – Secretaria Estratégica de articulação da ci-
dadania-SEac;
função: 08 – assistência Social;
Sub-função: 422 – direitos individuais, coletivos e difusos;
Programa: 1500 – cidadania, Justiça e direitos humanos;
Proj. atividade: 8818– operacionalização das ações administrativas;
Natureza despesa: 339039– Material Permanente;
fonte recurso: 0101000000 – recursos ordinários;
ação: 264832 – aquisição de Materiais;
Plano interno: 105USP8818c
Valor GloBal: r$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).
ViGÊNcia: 26/08/2022 a 25/08/2023.
daTa da aSSiNaTUra: 26/08/2022.
ordENador: ricardo BriSolla BalESTrEri.
Secretário de Estado.

Protocolo: 845821

diÁria
.

Portaria 243/2022-GaB/seac
Belém Pa 29 de agosto de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o MEMo nº 105/2022 dicar/diPaZ/SEac 2022/1096538
rESolVE:
coNcEdEr 1,5 (uma e meia) diárias aos servidores abaixo no período de 
27/08/2022 a 28/08/2022, ao distrito de Mosqueiro, no município de Be-
lém, no Estado do Pará, com “o objetivo de executarem a organização da 
carreta da gastronomia, que será palco de 3 (três) oficinas”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5900437-4 Jairo SoUZa da SilVa 608.743.502-63
xxxxxxxxx Maria claUdia VENTUra dE Sá PENSador 448.406.912-15
xxxxxxxxxx Mario aUGUSTo BarroSo doS SaNToS 398.824.972-68

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 29 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 846092
Portaria 244/2022-GaB/seac
Belém Pa 29 de agosto de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o MEMo nº 106/2022 dicar/diPaZ/SEac 2022/1096588
rESolVE:
coNcEdEr 7,5 (sete e meia) diárias aos servidores abaixo no período de 
30/08/2022 a 06/09/2022, ao município de canaã dos carajás, no Estado 
do Pará, com “o objetivo de fazerem o apoio e preparação da carreta de 
gastronomia aos parceiros da UEPa e da SEcTET”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

5900437-4 Jairo SoUZa da SilVa 608.743.502-63

xxxxxxxxx Maria claUdia VENTUra dE Sá PENSador 448.406.912-15

xxxxxxxxxx Mario aUGUSTo BarroSo doS SaNToS 398.824.972-68

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 29 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 846098
Portaria 245/2022-GaB/seac
Belém Pa 29 de agosto de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o MEMo nº 086/2022 GaB/SEac 2022/1081563
rESolVE:
coNcEdEr 3,5 (três e meia) diárias aos servidores abaixo no período de 
13/09/2022 a 16/09/2022, aos municípios de Parauapebas e canaã dos 
carajás, no Estado do Pará, com o “objetivo de reunir com os coorde-
nadores das usinas de Parauapebas e canaã dos carajás, para alinhar o 
planejamento e traçar metas para o ano de 2023”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

5945669-1 JUliaNa Márcia BarroSo 754.776.703-63

5953707-1 Sara PiNHEiro da SilVa 888.054.682-15

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 29 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 846111

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria aGe Nº 104/2022-GaB, de 29 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 de acordo com o de-
creto Estadual Nº 734/1992, de 07/04/1992, a orientação Normativa aGE 
Nº 001/2008, de 11/03/2008 e considerando os autos do Processo N° 
2022/1012564.
rESolVE:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diária a servidora ana lúcia de Morais 
Silva, matrícula 57192226/1, ocupante do cargo de auditor de finanças 
e controle desta auditoria Geral do Estado - aGE, com o objetivo de par-
ticipar do Seminário conversando com o controle interno, promovido 
pelo Tribunal de contas do Estado do Pará, no período de 01/09/2022 a 
02/09/2022, na cidade de Santarém-Pa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 845903
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 224 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 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de SETEMBro/2022.

ideNtidade 
FUNcioNaL NoMe PerÍodo 

aQUisitiVo
PerÍodo

GoZo

5933019/ 2 JordaN claY MarQUES da SilVa 06/05/2021 a 
06/05/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

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

Protocolo: 845886
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 832/2022-daF/sePLad, de 26 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° 2022/1071369;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora ocidEa carValHo loBaTo, identidade funcional 
nº 3192261/1, ocupante do cargo de contador, lotada na coordenadoria 
de Monitoramento e avaliação orçamentária, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 12 de setembro de 2022 a 11 de outubro de 2022, 
referente ao triênio de 01/11/2008 a 31/10/2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 845602

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 835/2022-daF/sePLad, de 29 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº 2022/233577 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 92802,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 07 (sete) dias de licença para Tratamento de Saúde ao 
servidor JoSE Haroldo SENa dE oliVEira filHo, id. funcional nº. 
57196577/1, ocupante do cargo de analista de informática B/coordena-
dor, lotado na coordenadoria de Suporte, no período de 05/02/2022 a 
11/02/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 05/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 29 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 845834
Portaria Nº 836/2022-daF/sePLad, de 29 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº 2022/257285 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 93404,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 10 (dez) dias de licença para Tratamento de Saúde a ser-
vidora Maria adalciNda doS SaNToS MoNTEiro, id. funcional nº. 
27197/1, ocupante do cargo de Técnico B, lotada na coordenadoria de 
Planejamento e avaliação, no período de 17/01/2022 a 26/01/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 17/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 29 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 845839
Portaria Nº 834/2022-daF/sePLad, de 29 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº 2022/233258 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 92782,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde à 
servidora ElZa Maria da coSTa loBo, id. funcional nº. 3154157/1, ocu-
pante do cargo de analista de Gestão Pública B, lotada na coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, no período de 01/02/2022 a 15/02/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 29 dE 
aGoSTo dE 2022.
 iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 845826

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 831/2022-daF/sePLad, de 26 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo, o Processo n°2022/1091174,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor carloS alBErTo dE SoUZa cardoSo JUNior, id. 
funcional nº. 57174780/1, ocupante do cargo de analista de informática 
B, para responder pela coordenadoria do Sistema de informação, durante 
o impedimento legal do titular JoSE iSaac alVarEZ ElarraT, id. funcio-
nal nº. 8002045/2, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 845614

FÉrias
.

Portaria Nº 833/2022-daF/sePLad, de 29 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: 2022/881839 de 12/07/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor JoÃo 
BaTiSTa PiNTo dE araUJo id. funcional nº 27391/1, ocupante do cargo de 
Técnico a, lo tado na coordenadoria de Gestão de Pessoas – cGEP/daf/SEPlad, 
no período de 29 de setembro de 2022 a 28 de outubro de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 29 dE 
aGoSTo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 845792

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra da coNcorrÊNcia PÚBLica - 
sePLad Nº 002/2022

a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, atra-
vés da comissão Especial de licitação, comunica que realizará licitação, na 
modalidade concorrência, do tipo técnica e preço, conforme abaixo:
oBJETo : a presente licitação, na modalidade concorrência Pública, tem 
por objeto a contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, espe-
cializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realiza-
ção, processamento e resultado final para homologação de Concurso Públi-
co para seleção de candidatos, visando o provimento de vagas em cargos 
de Nível Médio e Superior da Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas - SEdoP, assim como toda e qualquer logística ne-
cessária à execução dos serviços, conforme especificações contidas neste 
instrumento e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 17 de outubro de 2022.
Hora dE aBErTUra: 09:00 (Horário de Brasília)
ENdErEÇo: Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SE-
Plad (Travessa do chaco, 2350, cEP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital no 
coMPraSPara.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal Eletrônico de compras do 
Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no endereço www.compras-
para.pa.gov.br, a partir do dia 31.08.2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo

Protocolo: 845802

Portaria Nº 309, de 29 de aGosto de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, considerando 
o(s) decreto(s) n° 2586, de 29/08/2022 e 2587, de 29/08/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
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aNeXo a Portaria Nº 309, de 29 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social
cBM

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 1.609.615,25 1.609.615,25

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 1.609.615,25 1.609.615,25

PolÍTica Social
crS - região das ilhas

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

SEaSTEr
investimentos 0,00 0,00 0,00 78.043,60 78.043,60

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 7106 0,00 0,00 0,00 10.375,86 10.375,86
 7306 0,00 0,00 0,00 67.667,74 67.667,74

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

direitos Socioas-
sistenciais 0,00 0,00 0,00 78.043,60 78.043,60

SEaSTEr

 7106 0,00 0,00 0,00 10.375,86 10.375,86

 7306 0,00 0,00 0,00 67.667,74 67.667,74

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 104.205,50 104.205,50

cBM

 0101 0,00 0,00 0,00 94.205,50 94.205,50

crS - região das 
ilhas

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 856.594,25 856.594,25

cBM

 0101 0,00 0,00 0,00 856.594,25 856.594,25

Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 658.815,50 658.815,50

cBM

 0101 0,00 0,00 0,00 658.815,50 658.815,50

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 1.609.615,25 1.609.615,25

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

7106 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 10.375,86 10.375,86

7306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 67.667,74 67.667,74

ToTal 0,00 0,00 0,00 1.697.658,85 1.697.658,85

Portaria Nº 310, de 29 de aGosto de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.

rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 29.305,98 (Vinte e Nove Mil, Trezentos e 
cinco reais e Noventa e oito centavos), a quota do primeiro quadrimestre, 
referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 
de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 310, de 29 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

PolÍTica Social
ETSUS

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 29.305,98 0,00 29.305,98

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 29.305,98 0,00 29.305,98

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Saúde 0,00 0,00 29.305,98 0,00 29.305,98
ETSUS

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 29.305,98 0,00 29.305,98

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0349 - fES - SUS / fundo 

a fundo 0,00 0,00 29.305,98 0,00 29.305,98

ToTal 0,00 0,00 29.305,98 0,00 29.305,98

Portaria Nº 311, de 29 de aGosto de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 647.054,40 (Seiscentos e Quarenta e Sete 
Mil, cinquenta e Quatro reais e Quarenta centavos), a quota do segundo 
quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 311, de 29 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

SEdEME

investimentos 637.054,40 0,00 0,00 0,00 637.054,40

outras despesa de 
investimentos

 0301 637.054,40 0,00 0,00 0,00 637.054,40

PolÍTica Social

crS - Santa izabel

outras despesas 
correntes 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Governança 
Pública 637.054,40 0,00 0,00 0,00 637.054,40

SEdEME
 0301 637.054,40 0,00 0,00 0,00 637.054,40

Saúde 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
crS - Santa izabel
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0103 - fES - recursos 

ordinários 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0301 - recursos ordinários 637.054,40 0,00 0,00 0,00 637.054,40
ToTal 637.054,40 10.000,00 0,00 0,00 647.054,40

Protocolo: 846135

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

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

editaL de reiNteGraÇÃo e coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo 
4ª etaPa – ProVa de aPtidÃo FÍsica - sUB JUdice

editaL Nº 138/seaP/sePLad, de 29 de aGosto de 2022
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipula-
das neste Edital, e em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n° 0837385-83.2022.8.14.0301, tornam pública a reintegra-
ção e convocação para realização (sub judice) da 4ª Etapa – Prova de apti-
dão Física do candidato abaixo, conforme a seguir especificado:
1. da reiNteGraÇÃo de caNdidato sUB JUdice
1.1 Em cumprimento à decisão proferida nos autos descritos acima, fica 
reintegrado de forma sub judice o candidato abaixo especificado:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaMÁ
inscrição Nome

72263 JacKSoN rodriGo alMEida dE frEiTaS

2. do caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNVocado Para a 
4ª etaPa: ProVa de aPtidÃo FÍsica (PaF)
2.1 fica convocado para a realização da 4ª Etapa: Prova de aptidão física 
(Paf) o candidato, na condição sub judice, abaixo relacionado na seguinte 
ordem: local, cidade, endereço, número de inscrição, nome, data, horário.

ciaBa (BeLÉM/Pa)
rodoVia artHUr BerNardes Nº 245. Bairro PratiNHa. ceP: 66.816-900

inscrição Nome data HorÁrio
72263 JacKSoN rodriGo alMEida dE frEiTaS 04/09/2022 07h00

2.2 o candidato deve seguir todas as orientações informadas no Edital n.º 
01 SEaP/SEPlad de 29 de junho de 2021 (Edital de abertura) e no Edital 
n.º 32 SEaP/SEPlad, de 09 de março de 2021 (convocação para a 4ª Eta-
pa: Prova de aptidão física – Paf).
2.2.1 Para os candidatos na condição sub judice que realizarão a 4ª Etapa: 
Prova de aptidão física (Paf) no ciaBa, em Belém, estes deverão com-
parecer ao local usando calça comprida, tênis e camisa de manga curta. 
Estes trajes são obrigatórios na entrada e saída do local. Na execução do 
teste, os trajes apropriados para a prática do exercício físico poderão ser 
utilizados.
3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 29 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

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

editaL Nº 139/seaP/sePLad, de 29 de aGosto de 2022
resULtado deFiNitiVo da 3ª etaPa: eXaMe MÉdico do 

caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice 
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciá-
ria (SEaP), no uso de suas atribuições legais, em cumprimento à decisão 
judicial proferida nos autos do Processo n° 0801901-78.2022.8.14.0051, 

tornam público o Resultado Definitivo da 3ª Etapa: Exame Médico do can-
didato na condição sub judice, conforme a seguir especificado:
1. Do Resultado Definitivo da 3ª Etapa: Exame Médico do Candidato na 
condição Sub Judice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – BaiXo aMaZoNas

inscrição Nome situação exame 
Médico

5697 SaMUEl ViaNa crUZ aPTo

2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 29 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 846132

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 167 de 29 de aGosto de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de abril de 2022.
resolve:
designar a Gerente  lUaNa MiraNda fariaS rEBElo, matrícula nº 
5961552/2 para responder pela diretoria administrativa e financeira desta 
autarquia, código  GEP-daS-011.5, diretor de área, no período de 01 a 30 
de Setembro de 2022 e 01 a 30 de Novembro de 2022, por ocasião do di-
retor Titular MoiSES alVES dE SoUZa , está respondendo pelo expediente 
do órgão, conforme decreto governamental de 24/08/2022, publicado no 
diário oficial nº 35.089.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 845820

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato
Processo: 2022/971282
Valor Global: r$-205.418,00
Justificativa: Contratação de pessoa jurídica especializada na instalação,
desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar-
condicionado, com eventual fornecimento de peças/acessórios.
data de assinatura: 22.08.2022.
Vigência:22/08/2022 a 22/08/2023
contrato: 006
Exercício: 2022
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda ME
cNPJ: 11.489784/0001-80
ENdErEÇo: Trav. rosa lima n.º 01 Bairro Mirizal, Marituba/Pará, cEP 67.200-0000
ordenador responsável: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 845808

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 663 de 29 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020;
coNSidEraNdo que o ato de elogio representa o reconhecimento de boa 
conduta de servidor de tal magnitude que deve ser registrado em sua ficha 
funcional;
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coNSidEraNdo a prática da Ginástica laboral realizada, desde 2015, pela 
Universidade Estadual do Estado do Pará – UEPa, através do curso de fi-
sioterapia, proporcionada a todos os servidores e prestadores de serviço 
deste instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
coNSidEraNdo que a Prof. dra. leny Silene de freitas castro, servidora 
da Universidade do Estado do Pará – UEPa acompanha a atividade desde o 
início da mesma, desenvolvendo o trabalho com empenho, dedicação, zelo e 
eficiência junto a este Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/486578 (PaE), de 22/04/2022;
rESolVE:
i - EloGiar a servidora leny Silene de freitas castro, matrícula funcional 
n° 5003571/1, ocupante do cargo de Professor assistente, da Universida-
de Estadual do Estado do Pará – UEPa, pelos relevantes anos de serviços 
prestados neste instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, por 
sua dedicação, zelo, probidade e eficiência na atuação como mentora e 
orientadora da pratica da Ginástica laboral realizada, desde 2015, através 
do curso de fisioterapia, proporcionada a todos os servidores e prestado-
res de serviço deste órgão.
ii - dETErMiNar que o presente elogio seja anotado nos assentamentos 
funcionais da servidora.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 845911
NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/760490. Pelo presente edital NoTificaMoS a senhora 
carmosina feitosa de Souza e Silva, Matrícula nº 605530/1, aposentada 
no cargo de Professor assistente Pa-a, na Secretaria Estado de Educação 
- SEdUc, que o Tribunal de contas do Estado do Pará, através do ofício n° 
202202520/SEGEr-TcE, por ocasião da análise do seu processo de inati-
vação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência 
acatou a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar 
o percentual do adicional por Tempo de Serviço, de 60% (sessenta por 
cento) para 55% (cinquenta por cento), tendo em vista que foi equivoca-
damente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data 
de seu afastamento para aguardar a aposentadoria, em 02/06/2011. Prazo 
para comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a 
contar desta publicação.
Belém, 29 de agosto de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 846097
citaÇÃo Por editaL
Processo: 2013/288146. Pelo presente edital ciTaMoS a senhora aNa 
MoNTEiro diNiZ, cPf nº 023.791.042-04, para que compareça a este 
instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes de 
representação mediante procuração expressa e escrita, emitida conforme 
art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência Social do 
Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para: apresentar novo requerimento 
de certidão de Tempo de contribuição devidamente preenchido e assina-
do especificando o período de início e fim no formato DD/MM/AAAA, esti-
pulando a destinação e finalidade; apresentar comprovante de residência 
atualizado; apresentar número do PiS/PaSEP; apresentar título de eleitor, 
tendo em vista a emissão de carta a qual não obtivemos resposta. infor-
mamos que o não comparecimento no prazo acarretará o arquivamento do 
processo por falta de manifestação.
Belém, 23 de agosto de 2022.
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente - iGEPrEV

Protocolo: 845711

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 513 , de 29 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando 90/2022, de 25/08/2022, 
Protocolo PaE nº 2022/1085681 datado de, de 25/08/2022 da comissão 
de Processo administrativo disciplinar, constituída através da PorTaria Nº 
1289, de 28/05/2018, publicada no doE, edição nº 33.630, de 05/06/2018;
rESolVE:
rEdESiGNar, os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo ser-
vidor PaUlo TaKaSHi SaWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estadu-
ais, identidade funcional n.º 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir 
de 09/09/2022, de acordo com o caput do artigo 208 da lei Estadual n. 
5.810, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão dos trabalhos 
apuratórios dos fatos relatados no Processo administrativo disciplinar n. 
002018730011593-9.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM 29 / 08 /2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 845866

Portaria Nº 511 de 29 de  aGosto de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 91/2022, Protocolo PaE 
N.2022/1085774, datado de 25/08/2022, da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, constituída através da PorTaria Nº 1292/2018, 
de 28/05/2018, publicada no doE, edição nº 33.630, de 05/06/2018;
rESolVE:
rEdESiGNar, os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo ser-
vidor PaUlo TaKaSHi SaWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estadu-
ais, identidade funcional n.º 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir 
de 09/09/2022, de acordo com o caput do artigo 208 da lei Estadual n. 
5.810, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão dos trabalhos 
apuratórios dos fatos relatados no Processo administrativo disciplinar n. 
002018730011583-1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM 29  / 08 /2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 845872
Portaria Nº 512 de  29 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 92/2022, Protocolo PaE 
N.2022/1085862  datado de 25/08/2022, da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, constituída através da PorTaria Nº 1294/2018, 
de 28/05/2018, publicada no doE, edição nº 33.630, de 05/06/2018;
rESolVE:
rEdESiGNar, os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo ser-
vidor PaUlo TaKaSHi SaWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estadu-
ais, identidade funcional n.º 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir 
de 09/09/2022, de acordo com o caput do artigo 208 da lei Estadual n. 
5.810, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão dos trabalhos 
apuratórios dos fatos relatados no Processo administrativo disciplinar n. 
002018730011555-6
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM 29 / 08 /2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 845878
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 1796 de 22 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo 
das férias do servidor lUiS claUdio oliVEira do NaSciMENTo, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5914945/1, lotado na cEcoMT de Portos e 
aeroportos, 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 no período 
de 05/09/2022 a 03/10/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1797 de 22 de aGosto de 2022
coNcEdEr 15 (quinze) dias, de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora Maria dE NaZarE coUTiNHo da SilVa, assistente administrativo, 
id func nº 5144230/1, lotada na célula de Gestão de recursos financei-
ros/dad, no período de 15/02/2022 a 01/03/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1798 de 22 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 16/08/2022, do 
gozo das férias do servidor EdEValdo BarroSo ESTUMaNo, Motorista 
fazendário, id func nº 5208734/1, lotado na cEcoMT, concedidas pela 
PorTaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 
11/07/2022, referente ao exercício de 21/10/2020 a 20/10/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1799 de 22 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 16/07/2022, do 
gozo das férias da servidora EdilENa do aMaral rodriGUES, digitador/
Secretário de Gabinete, id func nº 5140196/1, lotada na cEcoMT de Gurupí, 
concedidas pela PorTaria Nº 1054 de 01/06/2022, publicada no doE nº 
34.992 de 02/06/2022, 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 1800 de 22 de aGosto de 2022
dESiGNar a servidora ciNTia Maria dE oliVEira raiol rodriGUES, 
id func nº 57234537/1, Técnico de administração e finanças - Psicolo-
gia, em substituição a servidora PaUla rEGiNa caSTro MarTiNS, id 
func nº 54183271/2, Gerente fazendário, no período de 22/08/2022 a 
20/09/2022, por motivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1801 de 22 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 03/08/2022, do 
gozo das férias da servidora Maria dE JESUS BriGido NaSciMENTo 
THoMaS, analista fazendário, id func nº 1597/1, lotada na célula de 
Gestão de recursos Materias/dad, concedidas pela PorTaria Nº 1348 
de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 11/07/2022, referente ao 
exercício de 15/05/2021 a 14/05/2022, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
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Portaria Nº 1802 de 22 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo das 
férias do servidor MaTHEUS dE oliVEira MaZZa, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5914787/1, lotado na cEraT de Belém, 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 1803 de 22 de aGosto de 2022
dESiGNar a servidora Maria do PErPETUo Socorro GUErrEiro da 
SilVa, id func nº 3208834/1, Economista, em substituição a servidora 
SUElY do Socorro NUNES MoNTEiro, id func nº 5596238/1, coorde-
nador fazendário, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, por motivo de 
licença prêmio.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1804 de 22 de aGosto de 2022
dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS SoUZa doS SaNToS, id func 
nº 5915128/1, fiscal de receitas Estaduais, para responder pela Secreta-
ria Geral da Julgadoria de Primeira instância, no período de 01/08/2022 
a 30/08/2022, por motivo de licença prêmio, do (a) titular aNa KaTia 
NaSciMENTo da PaZ SarMENTo, fiscal de receitas Estaduais/chefe da 
Secretaria Geral, id func nº 5132509/1, sem ônus para o Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1805 de 22 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 21 (vinte e um) dias, a contar de 10/08/2022, do gozo 
das férias do servidor afraNio dE oliVEira BarBoSa NETo, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5914734/1, 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 1808 de 22 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 10 (dez) dias de férias, referentes ao 1° período, à servidora 
iSaBElla GoMES PiNHo, id func nº 5932502/2, Secretário de Gabinete, 
lotada na Unidade de controle interno, para serem usufruídas no período 
de 17/10/2022 a 26/10/2022, referentes ao exercício de 01/08/2021 a 
31/07/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1810 de 22 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, à servidora EdNa Maria da Sil-
Va da SilVEira, id func nº 3247260/1, Técnico, lotada na Unidade de 
controle interno, para serem usufruídas no período de 12/09/2022 a 
11/10/2022, referentes ao exercício de 10/09/2021 a 09/09/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1811 de 23 de aGosto de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 
35.069 de 05/08/2022, o 1° período de gozo de férias fracionadas 
da servidora dENiSE daciEr loBaTo aYMorE SaNToS, id func nº 
5134471/1, fiscal de receitas Estaduais, lotada na diretoria de Tributação, 
do período de 08/09/2022 a 22/09/2022, para o período de 12/09/2022 a 
21/09/2022, referente ao exercício de 11/05/2020 a 10/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1821 de 24 de aGosto de 2022
ProrroGar por 90 (noventa) dias, a licença para Tratamento de Saúde, 
da servidora MariNa dE SoUZa oliVEira, Técnico, id func nº 5006848/1, 
lotada na cEcoMT de araguaia, no período de 25/07/2022 a 22/10/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1822 de 24 de aGosto de 2022
ProrroGar por 100 (cem) dias, a licença para Tratamento de Saúde, da 
servidora VirGiNia lUcia NEVES do NaSciMENTo, fiscal de receitas Es-
taduais, id func nº 2007037/2, lotada na cEcoMT de araguaia, no período 
de 17/07/2022 a 24/10/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1823 de 24 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/08/2022, do gozo 
das férias da servidora HElENiZE HElENa loBaTo da SilVa, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5570107/1, lotada na cEraT de 
Marituba, concedidas pela PorTaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada 
no doE nº 35.040 de 11/07/2022, referente ao exercício de 26/11/2020 
a 25/11/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1824 de 24 de aGosto de 2022
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no 
doE nº 35.040 de 11/07/2022, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de agosto/2022, o nome do servidor faBio MorEira 
faro, id func nº 5552753/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado 
na cEraT de Belém.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Portaria Nº 1825 de 24 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, referentes ao 2° período, ao servi-
dor faBio MorEira faro, id func nº 5552753/1, auditor fiscal de recei-
tas Estaduais, lotado na cEraT de Belém, para serem usufruídas no perí-
odo de 19/09/2022 a 03/10/2022, referentes ao exercício de 07/10/2020 
a 06/10/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1826 de 24 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor raiMUNdo fErrEi-
ra MENdES, id func nº 3246302/1, assistente administrativo, lotado na 
cEcoMT de itinga, para serem usufruídas no período de 01/10/2022 a 
30/10/2022, referentes ao exercício de 01/02/2020 a 31/01/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1827 de 24 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor raiMUNdo fErrEi-
ra MENdES, id func nº 3246302/1, assistente administrativo, lotado na 
cEcoMT de itinga, para serem usufruídas no período de 31/10/2022 a 
29/11/2022, referentes ao exercício de 01/02/2021 a 31/01/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1828 de 24 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, referentes ao 2° período, ao servi-
dor EdSoN aNToNio BraNco fErrEira, id func nº 5281490/2, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, lotado na cEraT de Belém, para serem usu-
fruídas no período de 15/12/2022 a 29/12/2022, referentes ao exercício de 
01/10/2020 a 30/09/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1829 de 24 de aGosto de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 
35.069 de 05/08/2022, o período de gozo de férias do servidor JoSE lUiZ 
GoNÇalVES lEao, id func nº 3251560/1, auxiliar de administração, 
lotado na cEcoMT da Serra do cachimbo, do período de 01/09/2022 a 
30/09/2022 para o período de 23/09/2022 a 22/10/2022, referente ao 
exercício de 16/06/2021 a 15/06/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1830 de 24 de aGosto de 2022
dESiGNar o servidor ENdriGo KaVEcKY MacHiTi, id func nº 5914738/1, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, para responder pela cEraT de Ma-
rabá, no período de 22/08/2022 a 20/09/2022, por motivo de férias, do 
titular SaNdro GaUdErETo BorSaTTo, coordenador fazendário, id func 
nº 5915311/1.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1834 de 25 de aGosto de 2022
dESiGNar a servidora roSa MiraNda NErY doS SaNToS, id func nº 
2364/1, auxiliar operacional fazendário/Secretario de Gabinete, em 
substituição a servidora lEa Maria fErNaNdES GalENdE, id func nº 
5552796/1, Gerente fazendário, no período de 18/07/2022 a 16/08/2022, 
por motivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1835 de 25 de aGosto de 2022
coNcEdEr 10 (dez) dias de licença por Motivo de doença em Pessoa 
da família, à servidora alBa NaZarE PiNTo do carMo, id func nº 
5615658/1, analista contábil do Tesouro Estadual, lotada na diretoria do 
Tesouro Estadual, no período de 28/03/2022 a 06/04/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1836 de 25 de aGosto de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 
35.069 de 05/08/2022, o período de gozo de férias da servidora roSa 
MiraNda NErY doS SaNToS, id func nº 2364/1, auxiliar operacional 
fazendário/Secretario de Gabinete, lotada na Gabinete do Secretário de 
Estado da fazenda, do período de 01/09/2022 a 30/09/2022 para o período 
de 12/09/2022 a 11/10/2022, referente ao exercício de 19/05/2021 a 
18/05/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1837 de 25 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 02 (dois) dias, a contar de 29/08/2022, do gozo das 
férias da servidora Marcia Maria SErra MoNTEiro, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5128056/1, lotada na cEcoMT, concedidas pela 
PorTaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 
11/07/2022, referente ao exercício de 01/01/2021 a 31/12/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 845989

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 5º
contrato: 021/2018/seFa.
data da assinatura: 30/06/2022.
Justificativa: Com fundamento no art. 62, § 3º, I, da Lei nº 8.666/1993 c/c 
art. 51 da lei nº 8.245/1991 bem como art. 40, Xi, c/c art. 55, iii, da lei 
nº 8.666/1993 e na Manifestação nº 246/2022/coNJUr/SEfa, o presente 
termo aditivo tem por objeto: a prorrogação do prazo de vigência pelo 
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prazo de 12 (doze) meses, com início em 01 de julho de 2022 e término 
em 30 de junho de 2023 e o reajuste do valor do contrato, considerando o 
iGP-M acumulado dos últimos 12 meses, no qual o valor mensal passará de 
r$ 1.592,00 para r$ 1.762,72 totalizando o valor anual de r$ 21.152,64.
Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023.
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.36
fonte de recursos: 0101
Valor Total: r$ 21.152,64
contratado: EdNa riBEiro da SilVa oNofrE, cPf nº. 652.636.267-20, 
residente na avenida dos Pioneiros, nº 113, Bairro: centro, canaã dos 
carajás/Pa, fone: (94) 99170-486.
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 845663

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 075/2022/seFa.
coNtrato N°039/2018/seFa.
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico N.º 2022/666502.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda ETicKET SolUÇÕES HdfGT S/a.
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa para prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, com o fornecimen-
to de peças e acessórios, conforme as especificações constantes do Item 
3, do anexo 1-a do edital do Pregão Eletrônico SrP nº 132/2017-PoE/Ma,  
que é parte integrante e indivisível deste instrumento.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: incluir a Unidade Gestora e fonte de recur-
sos, no que tange a cobertura das despesas do contrato no exercício de 
2022, alterando sua respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.122.1297.8338
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
Unidade Gestora: 170106 - fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
função: 04 - administração
Sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - Manutenção da Gestão
atividade: 8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor Mensal Estimado: r$65.000,00
Valor anual Estimado:r$780.000,00
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará- fiPaT.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 26/08/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 845686
aPostiLaMeNto N.º 076/2022/seFa.
terMo de aJUste de coNtas N°001/2022/seFa.
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico N.º 2020/578866 
c/c 2020/723426 e 2020/813876.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E ProdEPa.
oBJETo do TErMo dE aJUSTE dE coNTaS: Quitação do débito constitu-
ído, sem a devida cobertura contratual, a partir da execução dos serviços 
de microfilmagem e digitalização, licenças de uso do sistema INDEXA, ar-
mazenamento de imagens digitalizadas e armazenamento de microfilmes 
dos acervos pertencente à coNTraTaNTE.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: incluir a Unidade Gestora, Natureza da des-
pesa e fonte de recursos, no que tange a cobertura das despesas do con-
trato no exercício de 2022, alterando sua respectiva dotação orçamentária, 
da seguinte forma:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
Unidade Gestora: 170106 – fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará- fiPaT
funcional Programática/ atividade: 170106. 04. 126.1508.8238
função: 04: administração
Sub - função: 126 – Tecnologia da informação
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238- Gestão de Tecnologia de informação e comunicação
Natureza da despesa: 33.91.92 – despesas de exercícios anteriores
Valor Total: r$30.157,25
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará- fiPaT
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 26/08/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 845688

.

.

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 1842 de 25 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diá-
rias ao servidor JoSE carloS da SilVa, nº 0509714201, coordENador 
faZENdario, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da 
SErra do cacHiMBo, objetivo de participar “iii Workshop de Gestão fa-
zendária: monitoramento/ avaliação da ação fiscal 2022 e diretrizes para 
o planejamento fiscal/ 2023”, no período de 31.08.2022 à 03.09.2022, no 
trecho Serra do cachimbo / Belém / Serra do cachimbo.

Portaria Nº 1845 de 25 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor lUiZ alfrEdo SErEJo da SilVa, nº 0510619202, aUdiTor 
-c, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE caS-
TaNHal, objetivo de participar do iii Workshop de Gestão fazendária/mo-
nitoramento/avaliação da ação fiscal 2022 e diretrizes para o planejamento 
fiscal 2023, no período de 01.09.2022 à 02.09.2022, no trecho Castanhal 
- Belém - castanhal.
Portaria Nº 1851 de 26 de agosto de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor carloS EdUardo BENicio alVES, nº 0596442401, SEcrE-
Tario dE GaBiNETE-daS1, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTE-
riaiS, objetivo de realizar visita técnica de avaliação das condições físicas 
de imóvel, para o levantamento de manutenção, no período de 25.08.2022 
à 27.08.2022, no trecho Belém - curralinho - Belém.
Portaria Nº 1852 de 25 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor liNcolN JoSE da GaMa coSTa, nº 0572409001, coordENa-
dor faZENdario, coordENaÇÃo dE aSSUNToS faZENdárioS ESTra-
TÉGICOS, objetivo de participar do workshop “diretrizes para o profisco iii 
- uma visão de futuro” no período de 30.08.2022 à 02.09.2022, no trecho 
Belém - Brasília - Belém.
Portaria Nº 1853 de 25 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias ao servidor Hilario aUGUSTo fErrEira NETo, nº 0509726602, co-
ordENador faZENdario, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./
NÃo TriBUTária dE caSTaNHal, objetivo de participar do  iii Workshop 
de Gestão Fazendária- monitoramento/avaliação da ação fiscal 2022 e 
diretrizes para o planejamento fiscal 2023, no período de 01.09.2022 à 
02.09.2022, no trecho castanhal - Belém - castanhal.
Portaria Nº 1854 de 25 de agosto de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor dJalMa TadEU corrEa PaNToJa, nº 0324640003, coor-
dENador faZENdario, coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.TriB./
NÃo TriBUTária dE BrEVES, objetivo de participar do iii Workshop de 
Gestão Fazendária:monitoramento/avaliação da ação fiscal 2022 e di-
retrizes para o planejamento fiscal/2023, no período de 31.08.2022 à 
02.09.2022, no trecho Breves - Belém - Breves.
Portaria Nº 1855 de 25 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor carloS alBErTo carValHo cardoSo, nº 0331136802, aU-
diTor -c, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE 
caPaNEMa, objetivo de Workshop de Gestão fazendária: monitoramento/
avaliação  da ação fiscal 2022 e diretrizes para planejamento fiscal/2023, 
no período de 01.09.2022 à 02.09.2022, no trecho capanema - Belém - 
capanema.
Portaria Nº 1856 de 26 de agosto de 2022 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias ao servidor arMENio WilSoN corrEa dE MoraES, nº 0509724003, 
coordENador faZENdario, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./
NÃo TriBUTária dE caPaNEMa,  objetivo de participar do workshop de 
gestão fazendária: monitoramento/avaliação da ação fiscal 2022 e di-
retrizes para o planejamento fiscal/2023, no período de 01.09.2022 à 
02.09.2022, no trecho capanema - Belém - capanema.
Portaria Nº 1859 de 29 de agosto de 2022 autorização 14 e 1/2  
diárias a servidora SaNdra Maria BiTENcoUrT BEcKMaN aBrEU, nº 
0002282901, aSSESSor faZENdario, lotada na cÉlUla dE GESTÃo dE 
PESSoaS, objetivo de atendimento individual aos servidores através da dad/ 
cGPE /VaBE com objetivo de avaliar a qualidade de vida e propor melhorias 
como fortalecimento da política de valorização do servidor desta SEfa, no 
período de 01.09.2022 à 15.09.2022,no trecho  Belém - Santa izabel - casta-
nhal - Barcarena - abaetetuba - capanema -Bragança - Belém.
Portaria Nº 1861 de 29 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor WalMir VaScoNcEloS dE carValHo, nº 0025104602, fiS-
cal -c, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do TaPa-
JÓS, objetivo de participar do iii Workshop de Gestão fazendária, no perí-
odo de 31.08.2022 à 03.09.2022, no trecho Santarém - Belém - Santarém.
Portaria Nº 1876 de 29 de agosto de 2022 autorizar 14 e 1/2  di-
árias ao servidor lUiS carloS WElliNGToN dE SoUZa WaSSallY, nº 
0536124905, coordENador faZENdario, dirEToria dE adMiNiSTra-
ÇÃo, objetivo de acompanhar o atendimento individual aos servidores por 
meio da dad / cGPE  com o objetivo de avaliar a qualidade de vida e pro-
por melhorias como fortalecimento da política de valorização, no período 
de 01.09.2022 à 15.09.2022, no trecho Belém - Santa izabel -  castanhal 
- Barcarena - abaetetuba - capanema - Bragança - Belém.

Protocolo: 845750

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo – aiNF de trÂNsito -  cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária, desta Secretaria de Estado da fazenda.
FAZ SABER que, pelo presente edital,  fica NOTIFICADA  a empresa abaixo 
relacionada, de que foi  lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal de 
Trânsito – aiNf, decorrente de Termo de apreensão e depósito – Tad, 
conforme abaixo detalhado.
aiNf: 3720225100000256-1
Tad:  472021390000222-0
coNTriBUiNTE: aNdErSoN dE SoUSa TriNdadE
cPf: 889.507.352-53
SErVidor(a) aUTUaNTE: rENaTa ViEGaS PaUlo
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar 
impugnação são de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publi-
cação desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei nº6.182, de 
30 de dezembro de 1998, alterada pela lei nº7.078, de 28 de dezembro 
de 2007, o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, 
localizada a Rua Paes de Carvalho nº1128 – Centro – Castanhal-Pa, findo o 
qual sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito tributário.
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordENador faZENdário -cEraT caSTaNHal

Protocolo: 845621
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editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria
NÚMero de PUBLicaÇÃo:
o coordENador EXEcUTiVo da cEEaT – SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária, 
dESTa SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, a
conclusão de julgamento, de primeira instância, referente ao aiNf nº 
172019510000082-7, julgado procedente e ficando a mesma intimada 
para fazer o recolhimento do crédito tributário ou interpor recurso voluntá-
rio no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia de publicação 
desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de 
dezembro de 1998, alterada pela lei 7078, de 28 de dezembro de 2007, o 
que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar – entre av. José Bonifácio e Trav. 
castelo Branco - São Braz, Belém-Pa, no horário de 08:00 às 14:00hs.
razão Social: arQUiMEdES aUToMaÇÃo E iNforMáTica lTda
cNPJ : 05.374.975/0001-01
Processo N: 172019510000082-7
ENio roBErTo alVES Maia.
coordENador faZENdário da cEEaT-ST

Protocolo: 845609
editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria
NÚMero de PUBLicaÇÃo:
o coordENador EXEcUTiVo da cEEaT – SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária, 
dESTa SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições, 
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, 
intimada da decisão da  Primeira câmara Permanente de Julgamento do 
Tribunal administrativo de recursos fazendários, prolatada na sessão rea-
lizada em 07/03/2022, relativa ao processo nº 172016510000299-2, aiNf 
172016510000299-2, que negou provimento ao recurso nº 18880 – de 
ofício, conforme acordão nº 8338 – 1ª cPJ
razão Social: iNd. coM. BEBidaS BraSil TroPical
cNPJ: 13.733.840/0002-96
Processo N: 172016510000299-2
ENio roBErTo alVES Maia
coordENador faZENdário da cEEaT-ST

Protocolo: 845611
editaL de NotiFicaÇÃo - terMo de iNÍcio de FiscaLiZaÇÃo 
FiscaL-cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, no uso de suas atribuições ,
NoTifica aos titulares, sócios ou representantes legais da empresa a r dE 
VilHENa BEcKMaN (NoME faNTaSia: MErcaNTil PoPUlar), inscrição 
Estadual nº 15.245.200-1, nos termos ao art. 11 da lei nº6.182/98 e dos 
artigos. 65 e 66 da lei nº 5.530/89, combinados com os artigos. 124 e 
744 do ricMS, aprovado pelo decreto nº 4.676/01,  a  apresentar  os do-
cumentos a seguir  relacionados, objeto da  ProGraMaÇÃo EM ProfUN-
didadE dE EXErcicio fEcHado Por diSTriBUiÇÃo alEaTÓria para o 
período 01//2017 até 12/2018, conforme autorizado pelo TErMo dE iNÍ-
cio dE fiScaliZaÇÃo E ordEM dE SErViÇo Nº 022022370000022-2 no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se considera notificado 
o contribuinte na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98, alterada pela 
lei nº7.078,  de 28 de dezembro de 2007.
auditor(a) Solicitante: daNiEl dE caSTro ScHUcKar
docUMENToS SoliciTadoS:
liVro dE rEGiSTro dE UTiliZaÇÃo dE TErMoS dE ocorrÊNciaS
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal
Prazo de entrega dos documentos solicitados: 30 dias
local para entrega dos documentos: rua Paes de carvalho, 1128 – cEraT 
castanhal – Telefone 91 3721-1448
o não atendimento do presente, no prazo estipulado, culminará na ime-
diata aplicação da penalidade prevista no Art. 2º, da Lei 6.715/05, ficando 
ciente desde já, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal 
pertinente, visando os interesses do Erário Estadual.
Hilario aUGUSTo fErrEira NETo
 coordENador faZENdário-cEraT caSTaNHal

Protocolo: 845612

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a publicação no doe n° 35.094, protocolo nº 845495 
de 29 de agosto de 2022 referente ao 5º tac ao contrato nº 021/2018.

Protocolo: 845661

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000985 de 29/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005857/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: romulo da Silva Souza – cPf: 652.893.152-68
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000987 de 29/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005773/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 ferreira – cPf: 449.134.863-49
Marca: cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr Tipo: Pas/automóvel

Portaria n.º202201000989 de 29/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005740/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: Milairson Souza Gomes – cPf: 585.383.052-04
Marca: cHEVrolET/oNiX 1.0MT lT TUrBo Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000991 de 29/08/2022 - 
Proc n.º 042022730003497/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: luiz Morais Macambira – cPf: 160.001.532-87
Marca: ToYoTa/YariS Sd XS 15 aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000993 de 29/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005833/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: di Stefano Marlio da costa Peres – cPf: 338.617.222-91
Marca: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004893, de 29/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005977/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: luiz fernando da rosa Sousa – cPf: 007.342.942-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0PG163662
Portaria n.º202204004895, de 29/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005731/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 Eduardo oliveira da Silva – cPf: 033.051.202-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69l0fG251829
Portaria n.º202204004897, de 29/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005896/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 Barroso da Silva – cPf: 086.154.202-97
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/9Bd37217MG4060768
Portaria n.º202204004899, de 29/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005846/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: isaias de Sousa Moreira Modesto – cPf: 227.483.772-49
Marca/Tipo/chassi
HoNda/Wr-V EX cVT/Pas/automovel/93HGH8840MK212276
Portaria n.º202204004901, de 29/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005779/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 Silva rodrigues – cPf: 089.569.872-20
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z5K4017777
Portaria n.º202204004903, de 29/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005885/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: Gilnei freire dos Santos – cPf: 181.201.302-78
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS EXclUSi cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB124623
Portaria n.º202204004905, de 29/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005786/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 alves de almeida – cPf: 237.699.042-49
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z9Ka503409
Portaria n.º202204004907, de 29/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001110/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: Jeferson de lima campos – cPf: 040.478.752-52
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U4MT091718
Portaria n.º202204004910, de 29/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005842/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: luiz Paulo freitas dias – cPf: 099.174.032-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713Hl3383079
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Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004909, de 29/08/2022 - 
Proc n.º 0020227300059756/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revoga-
ção decorrente de transferência de propriedade em veículo bneficiado pela 
isenção de ipva, placa qem6a33
interessado: Grace Kelly assunçao ribeiro – cPf: 686.454.732-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlT15 aT/Pas/automovel/9BrB29BT2J2200858

Protocolo: 845895
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios- tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 09/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19133, aiNf nº 
172018510000036-6, contribuinte MarcoPolo S/a, cNPJ nº. 88.611.835/0008-
03, advogado: aNdErSoN faVEro MacHado, oaB/rS-85789.
Em 09/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19135, aiNf nº 
172018510000037-4, contribuinte MarcoPolo S/a, cNPJ nº. 88.611.835/0008-
03, advogado: aNdErSoN faVEro MacHado, oaB/rS-85789.
Em 09/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19261, aiNf nº 
012017510000353-3, contribuinte MEdiTErraNEo rESTaUraNTES lTda, 
insc. Estadual nº. 15426303-6.
Em 09/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19881, aiNf nº 
372017510000869-1, contribuinte cENTraiS ElÉTricaS do NorTE do 
BraSil S/a, insc. Estadual nº. 15127859-8.
Em 09/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19811, ProcES-
So nº 252020730000698-8 (SiMPlES NacioNal), contribuinte M & dP 
coMÉrcio dE TEcidoS lTda, insc. Estadual nº. 15236206-1.
acÓrdÃos
PLeNo
acÓrdÃo N. 805 – PlENo. rEcUrSo N. 336 – dE rEcoNSidEraÇÃo 
(aiNf N. 032015510000214-9). coNSElHEiro rElaTor: BrUNo TorrES 
dE SoUZa. EMENTa: icMS. coNTador ElETrÔNico dE aBaTE. BENEfÍ-
cio fiScal dE crÉdiTo PrESUMido. oPEraÇÃo SociETária dE iNcor-
PoraÇÃo. 1. a operação societária de incorporação de pessoa jurídica/
contribuinte que possuía contador Eletrônico de abate e autorização de 
uso importa em aquisição do equipamento sem, no entanto, transferir au-
tomaticamente o ato administrativo de autorização à incorporadora que, 
para usar o equipamento adquirido e gozar dos benefícios fiscais a ele atre-
lados, deve efetuar pedido ao órgão responsável da Secretaria de fazenda 
do Estado do Pará – SEfa/Pa, nos termos da legislação tributária estadual 
(RICMS-PA). 2. Tratando-se de benefício fiscal de crédito presumido com 
exigência legal do cumprimento de requisitos, só se admite a utilização 
desse benefício a partir da data da concessão. inadmissível a retroati-
vidade do gozo à data do protocolo do pedido. 3. as saídas internas de 
gado bovino, destinado ao abate em estabelecimentos que não possuam 
controle de abate por meio de contadores eletrônicos, estão sujeitas a uma 
carga tributária equivalente a 3%. 4. deixar de recolher o imposto por 
ter se apropriado indevidamente de crédito presumido constitui infração 
à legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legalmente 
previstas. 5. recurso conhecido e parcialmente provido. dEciSÃo: Maio-
ria dE VoToS. Votos contrários dos conselheiros Bernardo de Paula lobo 
e Nilson Monteiro de azevedo pelo provimento, e Marcos augusto catharin 
pelo improvimento do recurso. SESSÃo do dia: 19/08/2022. daTa do 
acÓrdÃo: 19/08/2022.
acÓrdÃo N. 804 – PlENo. rEcUrSo N. 341 – dE rEcoNSidEraÇÃo 
(aiNf N. 062021510000007-1). coNSElHEiro rElaTor: NilSoN MoN-
TEiro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. difEriMENTo. NÃo rEcolHiMEN-
To. iMProcEdÊNcia da aUTUaÇÃo. 1. Escorreita a decisão de Primeira 
instância que julga improcedente o aiNf quando restar comprovado que 
o contribuinte faz jus à fruição do diferimento previsto no art. 1º da reso-
lução 014/2015. 2. recurso de reconsideração conhecido e provido. dEci-
SÃo: Maioria dE VoToS. Voto contrário do conselheiro Marcos augusto 
catharin pelo improvimento do recurso. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
19/08/2022. daTa do acÓrdÃo: 19/08/2022.

Protocolo: 845913

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 072/2019
terMo aditiVo Nº: 03
objeto do contrato: aquisição de 10 licenças de uso da biblioteca do sof-
tware CPqD Texto & Fala (TTS), em caráter definitivo e irrevogável e a 
prestação, pelo cPqd ao Banpará, dos serviços de suporte técnico e manu-
tenção evolutiva e corretiva do Software pelo período de 12 meses.

Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação, na forma da lei 
Nº 13.303/2016
data de assinatura do aditivo: 19.08.2022
Vigência do aditivo: 22.08.2022 a 21.08.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: art. 71 da lei nº 13.303/2016
Valor Global estimado de até: r$-62.063,88 (Sessenta e dois mil, sessenta 
e três reais e oitenta e oito centavos)
contratada: fundação cPqd – centro de Pesquisa e desenvolvimento em 
Telecomunicações
Endereço: rua dr. ricardo Benetton Martins, Nº 1000 – Parque ii do Polo 
de alta Tecnologia
cEP:  13086-510  campinas/SP
diretor responsável: Bruno Bitar Morhy – diretor de Tecnologia
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 845787

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

distrato do contrato Nº:  042/2018
data da assinatura: 12.08.2022
objeto: distrato de comum acordo do contrato nº 042/2018, cujo objeto 
era a prestação de serviços de transporte e custódia de numerário e outros 
valores para a unidade bancária do Banpará - Porto de Moz.
contratado: ProSEGUr BraSil S/a TraNSPorTadora dE ValorES E SEGUraNÇa
Endereço: av. Guaratã, n° 633, -  Bairro: Prado
cEP: 30410-640  Belo Horizonte/MG
diretor responsável: João Bernardo Pereira lima – diretor financeiro
ordenador responsável: ruth Pimentel Méllo – diretora-Presidente

Protocolo: 845772

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 746 de 26 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2022/825300.
r E S o l V E:
cEdEr, a fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaS-
Par ViaNNa, o servidor GUilHErME da SilVa riBEiro, matrícula nº 
54189290/1, cargo MÉdico, lotado no HoSPiTal rEGioNal - TUcUrUÍ, 
pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus para o órgão de destino.
Portaria N° 747 de 29 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997.
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2022/75542.
r E S o l V E:
cEdEr, a PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá, a servidora Maria criS-
TiNa da SilVa rocHa fErrEira, matrícula nº 5674280/1, cargo ENfEr-
MEiro, lotada no 10º cENTro rEGioNal dE SaÚdE - alTaMira, pelo 
período de 02 (dois) anos, com ônus para o órgão cedente, em conformi-
dade ao decreto nº 795 de 29.05.2020, publicado no doE nº 34.240 de 
01.06.2020.
Portaria N° 751 de 29 de aGosto de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2022/903911.
r E S o l V E:
ProrroGar, de 12.08.2022 a 11.08.2024, os efeitos da PorTaria Nº 
561 de 27/08/2020, publicada no doE n° 34.331 de 01/09/2020, que 
prorrogou a cessão da servidora KElSilENE BriTo rodriGUES TEiXEira, 
matrícula nº 5913529/1, cargo TEraPEUTa ocUPacioNal, lotada no 11º 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE - MaraBá, à PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
MaraBá / SEcrETria MUNiciPal dE SaÚdE, com ônus para o órgão 
cedente, mediante reembolso pelo órgão cessionário, conforme decreto nº 
795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 34.240 de 01/06/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 29.08.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 845998
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adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/16º PSS/SESPa
ato: contrato nº0221/2022(autorizo/PaE nº 1482090/2021)
Nome do Servidor: GlaUcE lilia alVES rodriGUES
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 01.06.2022/30.05.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 845727

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 242 de 29 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, a cláusula Nona dos contratos nº 029, 030 e 031/2022, oriundos 
do saldo remanescentes das aTaS de registros de Preços nº 32/2021, 
33/2021 e 34/2021, decorrentes do Pregão Eletrônico SrP nº 013/SES-
Pa/2021 e os autos do Processo n° 2022/23429 e 2022/1099164.
r E S o l V E: Substituir Maria do Socorro GoNÇalcES BarBoSa, 
mat. 5122295-1 designada através da Portaria 92 de 28 de abril de 2022 
publicada no do nº 34.951 de 29 de abril de 2022 por aNNa Hilda aU-
GUSTO PEREIRA, Mat. 54189189-1, para acompanhar, controlar e fiscalizar 
os contratos 29/22 (Briute comercio de equipamentos Hospitalares ltda), 
contrato 30/22 ( f cardoso e cia ltda) e 31/22 (comercio e represen-
tações Prado ltda) , bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
data de assinatura: 29 de junho 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: 845740

coNtrato
.

coNtrato N.º 71/2022  - Processo Nº 2022/1049785
ParTES: SESPa E a EMPrESa ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda.
do oBJETo: constitui o objeto do presente instrumento a aquisição de 
medicamentos do coMPoNENTE ESPEcialiZado dE aSSiSTÊNcia far-
MacÊUTica (cEaf), visando atendimento de pacientes cadastrados nas 
unidades dispensadoras da SESPa no período de 12 (doze) meses, conside-
rando que o Estado deve garantir a assistência terapêutica de medicamentos 
do Programa constantes na Portaria GM/MS 1554/2013 de 30 de julho de 
2013 e suas atualizações, conforme especificação e quantidade descritas no 
anexo i do termo de referência constante do processo 2020/621551;
do Valor : o valor do presente contrato é de r$ 257.880,00 (duzentos e 
cinquenta e sete mil e oitocentos e oitenta reais).

iteM esPeciFicaÇÃo aPreseNtaÇÃo QUaNtidade VaLor UNi-
tÁrio VaLor GeraL

02 PaNcrEaTiNa 25.000 Ui (EQUi-
ValENTE a 300 MG) cáPSUla 110.000 r$ 2,23 r$ 245.300,00

04 PiridoSTiGMiNa 60 MG coMPriMido 37.000 r$ 0,34 r$ 12.580,00
     r$257.880,00

da doTaÇÃo orÇaMENTária: 1- dotação orçamentária: 8288, Ele-
mento de despesa: 3390-30 e fonte de recurso: 0103001381 e ação: 
260384- Valor: r$ 12.580,00 - Piridostigmina 60 MG; 2. dotação or-
çamentária: 8288, Elemento de despesa: 3390-30 e fonte de recurso: 
0149001381 e ação: 260384 - Valor: r$ 245.300,00-  Pancreatina 25.000 
Ui Equivalente a 300 MG).
ViGÊNcia: 26/08/22 a 25/08/23
daTa da aSSiNaTUra: 26/08/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 845582

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

14º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 73/2020  - 
Processo Nº 2022/513065

ParTES: SESPa E a EMPrESa BElÉM rio SErGUraNÇa EirEli,
do oBJETo: Presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo de 01 
(um) posto de Vigilância armada 24h de Segunda a domingo na Unidade 
de referência Materno infantil e adolescente – UrEMia/SESPa com efeitos 
a partir de 08/09/22.
do Valor: 1- com o aditivo, o contrato terá um acréscimo no valor men-
sal de r$24.074,54 (Vinte e quatro mil, setenta quatro reais e cinquenta 
quatro centavos), ficando o novo valor mensal para R$890.681,38 (Oito-
centos e noventa mil, seiscentos e oitenta um reais e trinta oito centavos) e 
anual passará para r$10.471.505,70 (dez milhões, quatrocentos e setenta 

e um mil, quinhentos e cinco reais e setenta centavos); 2- a Porcentagem 
de acréscimo é de 0,7%.
do orÇaMENTo: 8338 / 8288 , Elemento de despesa: 339037 e fonte de 
recurso: 0103006360;
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no con-
trato nº 73/2020.
data de assinatura: 25 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: 845583

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

  aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 060/sesPa/2022

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos básicos, para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária (SEaP), por um período de 12 (doze) meses.
daTa da aBErTUra:12/09/2022
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
dotação orçamentária: 8874
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0349002938
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 846106

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

o (a) ordenador (a) de despesa da secretaria de estado de 
saÚde PÚBLica, usando de suas atribuições e tendo em vista as ins-
truções contidas no dEcrETo N° 1.180/08, artigo 3°, Parágrafo 1°, que 
disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores (as) abaixo, Suprimentos de fundos para ser 
aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da 
ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que 
não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade. E 
conceder o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emis-
são da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de contas, 
sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo 
suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de contas Especial 
a ser promovida pelo Tribunal de contas do Estado:
Portaria n°. 64/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
EdVaN laUriNHo BarBoSa/ MoToriSTa/ 57173283-1/ 301.957.642-34
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
908302 / 263451 / 339033 (dESPESaS coM locoMoÇÃo) / 0103000000 / r$ 400,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 10 a 13/05/22
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 65/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
rEGiNaldo rUBENS MESQUiTa dE PaUla/ aGENTE dE ViG. SaNiTária/ 
104418-1/ 072.387.542-15
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
908881 / 261739 / 339033 (dESPESaS coM locoMoÇÃo) / 0103000000 
/ r$ 1.800,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 23 a 31/05/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 66/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
aNdErSoN doS SaNToS coSTa/ ENfErMEiro/ 57197320-
1/659.657.872-00
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
908302 / 262290 / 339033 (dESPESaS coM locoMoÇÃo) / 0103000000 
/ r$ 360,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 06 a 10/06/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 67/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
Maria dE NaZarÉ ValENTE/ aGENTE adMiNiSTraTiVo/ 81140- 
1/037.791.492-49
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
908302 / 262265 / 339033 (dESPESaS coM locoMoÇÃo) / 0103000000 
/ r$ 1.000,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 23 a 28/05/22
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria n°. 68/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
PaUla caroliNa MalcHEr VaScoNcEloS/ aGENTE adMiNiSTraTiVo/ 
54194134-1/834.656.182-20
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
908881 / 262314 / 339033 (dESPESaS coM locoMoÇÃo) / 0103000000 
/ r$ 1.100,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 06 a 10/06/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 71/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa /MoToriSTa/ 55586822-1 / 
330.164.882-72
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
908302 / 263451 / 339033 (dESPESaS coM locoMoÇÃo) / 0103000000 
/ r$ 400,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 07 a 10/06/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 72/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
roBSoN dE SoUSa coSTa/aGENTE adMiNiSTraTiVo/ 57194934-
1/792.270.152-72
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
908290 / 261722 / 339033 (dESPESaS coM locoMoÇÃo) / 0103000000 / r$ 2.000,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 21 a 27/05/22
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria n°. 73/2022
NoME do SErVidor / carGo / MaTrÍcUla / c.P.f
Maria SElMa alVES da SilVa/ENfErMEira/ 5093066-1/ 159.490.282-87
doTaÇÃo / aÇÃo / ElEMENTo dE dESPESa / foNTE / ValorES
908874 / 268711 / 339033 (dESPESaS coM locoMoÇÃo) / 0103000000 / r$ 950,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 07 – 10/06/2022
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 845902

diÁria
.

Portaria N° 3279 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 27/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5157994 / roSiclEia da SilVa SoUSa fErrEira / 401.886.392-68
oBJETiVo: coordENar E dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na PrEVENÇÃo E 
cadaSTraMENTo Na aÇÃo dE PrEVENÇÃo, TESTaGEM E diaGNÓSTico EM 
TESTES ráPidoS Para HEPaTiTES ViraiS Na aÇÃo EM alUSÃo ao MÊS 
daS HEPaTiTES ViraiS - JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE BraGaNÇa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3280 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 27/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572065931 / carMEM raMoS coSTa doS SaNToS / 607.832.572-87
oBJETiVo: rEaliZar TESTaGEM Na aÇÃo dE PrEVENÇÃo, TESTaGEM E 
diaGNÓSTico EM TESTES ráPidoS Para HEPaTiTES ViraiS Na aÇÃo EM 
alUSÃo ao MÊS daS HEPaTiTES ViraiS - JUlHo aMarElo No MUNici-
Pio dE BraGaNÇa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3281 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 27/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572065871 / GEorGE fErNaNdo BElEM BEZErra / 858.896.442-20
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar MoBiliZa-
ÇÃo/ TriaGEM/cadaSTraMENTo/TESTaGEM E diaNoSTico EM TESTES 
ráPidoS Para HEPaTiTES ViraiS Na aÇÃo EM alUSÃo ao MÊS daS 
HEPaTiTES ViraiS - JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE BraGaNÇa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3282 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 27/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54193554/1 / SaNdErSoN raYol EloY / 668.477.612-53
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na TriaGEM E cadaSTraMEN-
To Na aÇÃo dE PrEVENÇÃo, TESTaGEM E diaGNÓSTico EM TESTES rá-
PidoS Para HEPaTiTES ViraiS Na aÇÃo EM alUSÃo ao MÊS daS HEPa-
TiTES ViraiS - JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE BraGaNÇa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 3283 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 22/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5157994 / roSiclEia da SilVa SoUSa fErrEira / 401.886.392-68
oBJETiVo: coordENar E dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na PrEVENÇÃo E 
cadaSTraMENTo Na aÇÃo dE PrEVENÇÃo, TESTaGEM E diaGNÓSTico EM 
TESTES ráPidoS Para HEPaTiTES ViraiS Na aÇÃo EM alUSÃo ao MÊS 
daS HEPaTiTES ViraiS - JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNoPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3284 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 22/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5949981 / Haroldo BarroSo rUfiNo / 132.697.472-68
54193554/1 / SaNdErSoN raYol EloY / 668.477.612-53
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na TriaGEM E cadaSTraMEN-
To Na aÇÃo dE PrEVENÇÃo, TESTaGEM E diaGNÓSTico EM TESTES 
ráPidoS Para HEPaTiTES ViraiS Na aÇÃo EM alUSÃo ao MÊS daS 
HEPaTiTES ViraiS - JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNoPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3285 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 22/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572065871 / GEorGE fErNaNdo BElEM BEZErra / 858.896.442-20
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar MoBiliZa-
ÇÃo/TriaGEM/cadaSTraMENTo/TESTaGEM E diaNoSTico EM TESTES 
ráPidoS Para HEPaTiTES ViraiS Na aÇÃo EM alUSÃo ao MÊS daS 
HEPaTiTES ViraiS - JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE SaliNoPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3286 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: QUaTiPUrU
PErÍodo: dE 24/07/2022 a 30/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57234061 / ElaNE BrUNa BarroSo ToTa da crUZ / 743.815.982-53
54184514 / lUciaNa BarroS da SilVa / 693.044.242-91
555873171 / NElcEli SilVa MElo / 387.854.392-15
oBJETiVo: rEaliZar a “QUalificaÇÃo doS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE 
SoBrE oS aGraVoS da PolÍTica dE SaÚdE do TraBalHador NoS 
MUNicÍPioS dE QUaTiPUrÚ/Pa E PriMaVEra/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3287 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: QUaTiPUrU
PErÍodo: dE 24/07/2022 a 30/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571945251 / KaTia rEGiNa SilVa PUGa / 639.474.712-20
oBJETiVo: dar SUPorTE E aUXÍlio NEcESSárioS (cÓPiaS, frEQUÊN-
ciaS, MaTErial dE EXPEdiENTE) aoS TÉcNicoS rESPoNSáVEiS PElaS 
aTiVidadES NoS MUNicÍPioS dE QUaTiPUrÚ/Pa E PriMaVEra/Pa Para 
“QUalificaÇÃo doS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE SoBrE oS aGraVoS da 
PolÍTica dE SaÚdE do TraBalHador No MUNicÍPio”.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3288 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: QUaTiPUrU
PErÍodo: dE 24/07/2022 a 30/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5168333-1 / PaUlo MaNoEl dE SoUZa / 145.554.172-91
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS Para rEaliZar a “QUalificaÇÃo doS 
ProfiSSioNaiS dE SaÚdE SoBrE oS aGraVoS da PolÍTica dE SaÚdE do 
TraBalHador NoS MUNicÍPioS dE QUaTiPUrÚ/Pa E PriMaVEra/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3289 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 19/07/2022 a 22/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5607256 / cYNara MElo SoUZa / 296.194.322-15
5093066 / Maria SElMa alVES da SilVa / 159.490.282-87
oBJETiVo: rEaliZar o cUrSo dE SENSiBiliZaÇÃo EM alEiTaMENTo Ma-
TErNo Para iMPlaNTaÇÃo do ProaME, UTiliZaÇÃo da cadErNETa da 
criaNÇa No MUNicÍPio dE SoUrE/MaraJÓ, PErÍodo dE 19 á 22/07/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 3290 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 19/07/2022 a 22/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57173277/1 / doriVal aVElar doS SaNToS / 227.316.282-00
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicaS da coordENaÇÃo ESTadUal SaÚdE 
da criaNÇa afiM dE rEaliZarEM o cUrSo dE SENSiBiliZaÇÃo EM 
alEiTaMENTo MaTErNo Para iMPlaNTaÇÃo do ProaME E UTiliZaÇÃo 
da cadErNETa da criaNÇa, No MUNicÍPio dE SoUrE /MaraJÓ- (7º 
crS), No PErÍodo dE 19 á 22/07/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3294 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231014 / aNGEla criSTiNa doS rEiS Maia dE SoUZa / 357.291.392-68
5925816 / daNiEla BrUNa MoraES TaVarES  / 016.458.482-05
5958938 / JoYcE rodriGUES doS rEiS / 017.716.362-38
59595181 / PriScila criSTiNa dE SoUSa / 000.988.902-71
oBJETiVo: iMPlEMENTar a PolÍTica ESTadUal dE ProMoÇÃo À SaÚdE 
E dEfESa da Vida, Na ViGilÂNcia E MoNiToraMENTo dE acidENTES 
dE TrÂNSiTo. EM ParcEria coM o dETraN-Pa Para alErTa doS PEri-
GoS dE iMPrUdÊNciaS E NEGliGENciaS coMETidaS QUE PodEM Tra-
ZEr a Vida dE TodoS, No PErÍodo dE 21/07/2022 À 25/07/2022, No 
MUNicÍPio dE SaliNoPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3303 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 11/06/2022 a 12/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5147271/1 / EdiValdo corrEa da coSTa / 271.295.002-04
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS 
E iNSUMoS da 15ª ENTrEGa / 1ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo PE-
diáTrica E da 19ª ENTrEGa / 5ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo do 
adUlTo coNTra a coVid 19, da 7ª ETaPa da 24ª caMPaNHa NacioNal 
coNTra o iNflUENZa E da 7ª ETaPa da caMPaNHa NacioNal coNTra 
o SaraMPo, aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE BarcarENa - 6º crS a SEr coNdUZido PElo MoToriSTa do 
STraN aNTÔNio JoSÉ SoUZa SardiNHa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3304 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 11/06/2022 a 12/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES Edi-
Valdo corrEa da coSTa a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da Va-
ciNa da 15ª ENTrEGa / 1ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo PEdiá-
Trica E da 19ª ENTrEGa / 5ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo do 
adUlTo coNTra a coVid 19, 7º ETaPa da caMPaNHa iNflUENZa, 7º 
ETaPa da caMPaNHa SaraMPo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE 
BarcarENa - 6º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3305 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 meias diárias  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE-acU
PErÍodo: dE 06/07/2022 a 08/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0082660-018 / lUiZ aUGUSTo coSTa dE oliVEira / 061.655.832-53
oBJETiVo: irá acoMPaNHar a EQUiPE do MiNiSTÉrio da SaÚdE EM 
aSSESSoria TÉcNica da coNTiNUidadE da iNVESTiGaÇÃo dE M lE-
PraE rESiSTENTE Na Vila dE SaNTo aNTÔNio do PraTa/iGaraPÉ-aÇU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3306 de 25 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 meias diárias  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE-acU
PErÍodo: dE 06/07/2022 a 08/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57174830/1 / faBio JUNior SilVa / 703.222.442-34
oBJETiVo: irá coNdUZir o TEcNico QUE irá acoMPaNHar a EQUiPE 
do MiNiSTÉrio da SaÚdE EM aSSESSoria TÉcNica da coNTiNUidadE 
da iNVESTiGaÇÃo dE M lEPraE rESiSTENTE Na Vila dE SaNTo aNTÔ-
Nio do PraTa/iGaraPÉ-aÇU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 3309 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 24/06/2022 a 25/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208015 / lailSoN PaTricK caMPoS doS SaNToS / 689.973.612-87
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE da coordENaÇÃo ESTadUal dE Po-
liTicaS Para o aUTiSMo - cEPa Para iNaUGUraÇÃo do NÚclEo dE 
aTENdiMENTo ao TraNSTorNo do ESPEcTro aUTiSTa - NaTEa EM TU-
cUrUÍ E ENTrEGaS dE carTEiraS dE idENTificaÇÃo da PESSoa coM 
TraNSTorNo do ESPEcTro aUTiSTa - ciPTEa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3310 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 24/06/2022 a 25/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5966055 / aMaNda corrÊa PirES / 943.765.732-72
59647631 / lUYaNN aNdrE rodriGUES corrEa / 020.564.322-18
518558604 / NaYara BarBalHo da crUZ / 516.972.202-82
59643781 / rEGiaNE crUZ dE PoNTES / 675.951.702-49
oBJETiVo: ParTiciPar da aÇÃo dE iNaUGUraÇÃo do NÚclEo dE 
aTENdiMENTo ao TraNSTorNo do ESPEcTro aUTiSTa - NaTEa EM TU-
cUrUÍ E ENTrEGaS dE carTEiraS dE idENTificaÇÃo da PESSoa coM 
TraNSTorNo do ESPEcTro aUTiSTa – ciPTEa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3312 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 15/06/2022 a 18/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5946002 / SaMUEl raMalHo da SilVa / 430.068.502-97
oBJETiVo: coNdUZir o EXMo. Sr. rÔMUlo rodoValHo GoMES, SE-
crETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM SolENidadE dE ENTrEGa 
da iNaUGUraÇÃo da PoliclÍNica, ENTrEGa da aMPliaÇÃo do HoS-
PiTal rEGioNal do caETÉS E rEaliZar ViSiTa TÉcNica ao HoSPiTal 
rEGioNal dE SaliNÓPoliS, No PErÍodo dE 15 a 18/06/2022, NoS MU-
NicÍPioS dE caPaNEMa E SaliNÓPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3313 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 29/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208371-1 / adilKa caliNE GoMES caValcaNTi caNdido / 
103.144.624-90
541928281 / roBErTa da SilVa SoUZa / 734.050.512-15
oBJETiVo: rEaliZar oriENTaÇÃo E SUPErViSÃo daS NoTificaÇÕES 
dE iNToXicaÇÃo EXÓGENa Por aGroTÓXicoS Para EXEcUÇÃo do 
ProGraMa VSPEa NoS MUNicÍPioS dE caPaNEMa, PiraBaS, SaNTa lU-
Zia do Pará E BoNiTo/Pa, aBraNGÊNcia do 4ªcrS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3314 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 29/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5831490 / froYlaN da SilVa faro filHo / 248.263.242-00
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar: coordENadora E TÉcNico QUE 
irÃo rEaliZar oriENTaÇÃo E SUPErViSÃo daS NoTificaÇÕES dE iN-
ToXicaÇÃo EXÓGENa Por aGroTÓXicoS Para EXEcUÇÃo do ProGra-
Ma VSPEa, NoS MUNicÍPioS dE caPaNEMa, PiraBaS, SaNTa lUZia do 
Pará E BoNiTo/Pa árEa dE aBraNGÊNcia do 4ºcrS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3315 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064371 / aNdErSoN WaGNEr da crUZ NaSciMENTo / 609.877.822-15
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS Para rEaliZarEM “fiScaliZaÇÃo E 
MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a ViSa E o cUM-
PriMENTo do dEcrETo Nº 2.044 dE 03 dE SETEMBro dE 2021, arT. 3º, 
§2º, rEfErENTE À coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circU-
laÇÃo No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa”.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3316 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
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PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5945884 / dEBoraH NoBrE calaNdriNi oliVEira / 008.318.042-70
59348702 / NaTHália THaYS da SilVa PorTUGal  / 831.598.192-72
552084391 / WESllaNa dE oliVEira fErrEira GoNcalVES / 
020.762.452-60
oBJETiVo: rEaliZar aÇÕES dE “fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM 
ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a ViSa E o cUMPriMENTo do dEcrETo 
Nº 2.044 dE 03 dE SETEMBro dE 2021, arT. 3º, §2º, rEfErENTE À coM-
ProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa/Pa”.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3317 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 17/06/2022 a 17/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064941 / GiVaNildo BorGES dE oliVEira / 624.631.952-15
oBJETiVo: coNdUZir EM VEÍcUlo oficial, o SErVidor lUiZ oTaVio 
SaNToS dE MoraES Para ESTE rEaliZar ViSToria TÉcNica daS iNS-
TalaÇÕES ElÉTricaS do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3318 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo fÉliX do XiNGÚ
PErÍodo: dE 21/08/2022 a 27/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54193554/1 / SaNdErSoN raYol EloY / 668.477.612-53
oBJETiVo: ParTiciPar coMo aPoio adMiNiSTraTiVo Na caPaciTaÇÃo 
EPidEMioloGica doS caSoS dE SifiliS adQUirida E coNGENiTa EM 
GESTaNTES Na oficiNa do PlaNo dE aÇÃo Para coNTrolE E EliMi-
NaÇÃo da SifiliS coNGÊNiTa No ESTado do Pará No MUNiciPio dE 
SÃo fÉliX do XiNGU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3320 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 17/06/2022 a 17/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5958640 / lUiZ oTáVio SaNToS dE MoraES / 151.597.872-91
oBJETiVo: ViSToria TÉcNica daS iNSTalaÇÕES ElÉTricaS do HoSPi-
Tal rEGioNal dE SaliNÓPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3321 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo fÉliX do XiNGÚ
PErÍodo: dE 21/08/2022 a 27/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056421 / JoSE aNdrE da SilVa PErEira / 796.427.562-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE ira rEaliZar oficiNa 
do PlaNo dE aÇÃo Para coNTrolE E EliMiNaÇÃo da SifiliS coN-
GÊNiTa No ESTado do Pará No MUNiciPio dE SÃo fÉliX do XiNGU.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3322 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 23/06/2022 a 25/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59588741 / daNiElE fErrEira SacraMENTo / 743.518.002-59
59555491 / PaloMa liMa MENdES MEdEiroS dE SoUZa / 006.815.292-29
oBJETiVo: ParTiciPar da aÇÃo dE iNaUGUraÇÃo do NÚclEo dE 
aTENdiMENTo ao TraNSTorNo do ESPEcTro aUTiSTa - NaTEa EM TU-
cUrUÍ E ENTrEGaS dE carTEiraS dE idENTificaÇÃo da PESSoa coM 
TraNSTorNo do ESPEcTro aUTiSTa - ciPTEa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3323 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 08/07/2022 a 11/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59557601 / VaNESSa QUEiroZ aGUiar / 009.764.852-30
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na loGiSTica doS iNSUMoS E 
No cadaSTraMENTo Na aÇÃo dE PrEVENÇÃo, TESTaGEM E diaGNÓS-
Tico EM TESTES ráPidoS Para HEPaTiTES ViraiS Na aÇÃo EM alUSÃo 
ao MÊS daS HEPaTiTES ViraiS - JUlHo aMarElo No MUNiciPio dE 
SaliNoPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 3324 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 918,78
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cUrUÇá
PErÍodo: dE 13/07/2022 a 18/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5922168 / daNilo WENdEl cordEiro ViEira / 961.504.832-15
5722864 / GilSoN MoraES doS SaNToS / 781.338.742-20
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS 
SUJEiToS a ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ES-
TadUal Nº 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrE-
To 2.265, dE 29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE 
a coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNi-
cÍPio dE cUrUÇá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3325 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 918,78
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cUrUÇá
PErÍodo: dE 13/07/2022 a 18/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5960077 / caio cÉSar MacEdo dE SoUZa / 022.382.322-81
55585765-1 / dorilEa dE SENa PaNToJa SalES / 299.020.372-91
58995293 / HiGor riBEiro BorGES / 015.520.892-66
54189931/1 / liliaN YaE KaTo  / 446.338.742-68
541840652 / liZETE EliZaBETH aNJoS rodriGUES / 579.724.862-04
5955882 / MilVEa fraNciaNE fErrEira carNEiro / 826.621.262-72
571947431 / SiMÃo SaNTaNa PaiXÃo da SilVa / 775.271.352-04
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElE-
ciMENToS SUJEiToS a ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do 
dEcrETo ESTadUal Nº 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZa-
ÇÕES dEcrETo 2.265, dE 29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), 
rEfErENTE a coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo 
No MUNicÍPio dE cUrUÇá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3326 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 918,78
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cUrUÇá
PErÍodo: dE 13/07/2022 a 18/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
85863-1 / carloS alBErTo dUTra MadUrEira / 038.819.622-04
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a ViGilÂNcia 
SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal Nº 2.044 dE 03 
dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 2.265, dE 29/03/2022 
E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE a coMProVaÇÃo dE Va-
ciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE cUrUÇá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3328 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 918,78
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cUrUÇá
PErÍodo: dE 13/07/2022 a 18/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59592001 / aMaro ViEira doS SaNToS / 374.768.402-59
59591961 / aNa lUcia da SilVa SoBral  / 881.437.912-20
5529255 / Joao PiNTo MoNTEiro JUNior / 167.566.812-49
59591971 / Naiara EMilY MarTiNS dE oliVEira / 029.081.962-80
5959198 / NaTaSHa MarTiNS da coSTa / 035.986.112-18
5959195 / NilSoN SoUSa do NaSciMENTo / 702.598.192-39
oBJETiVo: dar aPoio TÉcNico aoS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar 
fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a 
ViGilÂNcia SaNiTária E o cUMPriMENTo do dEcrETo ESTadUal Nº 
2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 (aTUaliZaÇÕES dEcrETo 2.265, 
dE 29/03/2022 E dEcrETo 2.433 dE 13/06/2022), rEfErENTE a coM-
ProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio 
dE cUrUÇá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3330 de 25 de Maio de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 30/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5958049 / BrENa MENdES dE SoUSa / 021.102.812-60
55208470 / caSSilENE oliVEira da SilVa / 979.208.782-68
5913591 / Maria GorETTE alEXaNdrE dE MElo / 057.651.022-04
55208475 / SaNdro SEaBra MoraES / 943.218.092-15
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para fiScaliZaÇÃo doS iNdica-
dorES daS METaS fiXaS E VariáVEiS No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico 
do araGUaia No MUNicÍPio dE rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 3331 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 11/07/2022 a 15/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572206673 / adriaNa SoUSa TaPaJoS / 885.850.852-15
572056431 / EdEr do aMaral MoNTEiro  / 746.693.032-87
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo rEfErENTE ao ProJETo “iNTEGracHaGaS”.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3332 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 11/07/2022 a 15/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5585605/1 / VicTor ValÉrio dE SoUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES coM fiNalidadE dE rEaliZar 
aÇÃo rEfErENTE ao ProJETo “iNTEGracHaGaS”.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3333 de 27 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 11/07/2022 a 15/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0502762 / JoSE BorGES araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
oBJETiVo: coNdUZir oS PESQUiSadorES ÂNGEla criSTiNa JUNQUEi-
ra, JoSÉ BorGES PErEira E JÚlio cESar MiGUEl, oriUNdoS do rio 
dE JaNEiro, coM a fiNalidadE dE rEaliZarEM aÇÃo rEfErENTE ao 
ProJETo “iNTEGracHaGaS”, No MUNicÍPio dE aBaETETUBa No PErÍo-
do dE 11 a 15/07/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3334 de 24 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55585533/1 / alaor da SilVa liMa JUNior / 354.036.592-34
85863-1 / carloS alBErTo dUTra MadUrEira / 038.819.622-04
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar BarrEiraS 
SaNiTáriaS, fiScaliZaÇÃo, oriENTaÇÃo, PrEVENÇÃo ao coVid-19 
EM ESTaBElEciMENToS, caSaS dE fESTaS, BarES E SiMilarES, EViTar 
aGloMEraÇÕES, oriENTar o USo adEQUado dE MáScaraS E diSTaN-
ciaMENTo Social, Para o cUMPriMENTo do dEcrETo 2044/2021 dE 
03 dE dEZEMBro dE 2021.E SUaS aTUaliZaÇÕES No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3335 de 24 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5922168 / daNilo WENdEl cordEiro ViEira / 961.504.832-15
5722864 / GilSoN MoraES doS SaNToS / 781.338.742-20
571947431 / SiMÃo SaNTaNa PaiXÃo da SilVa / 775.271.352-04
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar BarrEiraS SaNiTáriaS, fiScaliZaÇÃo, oriENTaÇÃo, PrE-
VENÇÃo ao coVid-19 EM ESTaBElEciMENToS, caSaS dE fESTaS, Ba-
rES E SiMilarES, EViTar aGloMEraÇÕES, oriENTar o USo adEQUado 
dE MáScaraS E diSTaNciaMENTo Social, Para o cUMPriMENTo do 
dEcrETo 2044/2021 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021.E SUaS aTUaliZa-
ÇÕES No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3336 de 24 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55585765-1 / dorilEa dE SENa PaNToJa SalES / 299.020.372-91
58995293 / HiGor riBEiro BorGES / 015.520.892-66
54189931/1 / liliaN YaE KaTo  / 446.338.742-68
oBJETiVo: rEaliZar BarrEiraS SaNiTáriaS, fiScaliZaÇÃo, oriEN-
TaÇÃo, PrEVENÇÃo ao coVid-19 EM ESTaBElEciMENToS, caSaS dE 
fESTaS, BarES E SiMilarES, EViTar aGloMEraÇÕES, oriENTar o USo 
adEQUado dE MáScaraS E diSTaNciaMENTo Social, Para o cUMPri-
MENTo do dEcrETo 2044/2021 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021.E SUaS 
aTUaliZaÇÕES No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3337 de 24 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022

MaTrÍcUla / NoME / cPf
5529255 / Joao PiNTo MoNTEiro JUNior / 167.566.812-49
541840652 / liZETE EliZaBETH aNJoS rodriGUES / 579.724.862-04
5959198 / NaTaSHa MarTiNS da coSTa / 035.986.112-18
5959195 / NilSoN SoUSa do NaSciMENTo / 702.598.192-39
oBJETiVo: dar aPoio TÉcNico aoS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar 
BarrEiraS SaNiTáriaS, fiScaliZaÇÃo, oriENTaÇÃo, PrEVENÇÃo ao 
coVid-19 EM ESTaBElEciMENToS, caSaS dE fESTaS, BarES E SiMilarES, 
EViTar aGloMEraÇÕES, oriENTar o USo adEQUado dE MáScaraS E 
diSTaNciaMENTo Social, Para o cUMPriMENTo do dEcrETo 2044/2021 
dE 03 dE dEZEMBro dE 2021.E SUaS aTUaliZaÇÕES No MUNicÍPio.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3338 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: Sao Joao dE PiraBaS
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 23/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57234061 / ElaNE BrUNa BarroSo ToTa da crUZ / 743.815.982-53
54184514 / lUciaNa BarroS da SilVa / 693.044.242-91
555873171 / NElcEli SilVa MElo / 387.854.392-15
oBJETiVo: rEaliZar a “QUalificaÇÃo doS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE 
do MUNicÍPio SoBrE oS aGraVoS da PolÍTica dE SaÚdE do TraBa-
lHador” No MUNicÍPio dE SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3339 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: Sao Joao dE PiraBaS
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 23/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
844921 / TErEZiNHa dE JESUS fErraZ MoTa / 042.073.432-53
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo Na “QUalificaÇÃo doS Pro-
fiSSioNaiS dE SaÚdE do MUNicÍPio SoBrE oS aGraVoS da PolÍTica dE 
SaÚdE do TraBalHador” No MUNicÍPio dE SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3340 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: Sao Joao dE PiraBaS
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 23/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316021 / aGildo afoNSo JaSTES / 615.244.252-49
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS Para rEaliZarEM a “QUalificaÇÃo doS 
ProfiSSioNaiS dE SaÚdE do MUNicÍPio SoBrE oS aGraVoS da PolÍTica dE 
SaÚdE do TraBalHador”, No MUNicÍPio dE SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3341 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 15/06/2022 a 24/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59175713 / aNTÔNio fraNcioVaNE fErrEira dE fariaS / 136.024.112-49
57231606 / EdiElSoN doS SaNToS aNTUNES / 583.931.962-72
5908146 / ErMErSoN da SilVa MoUra / 708.292.092-04
59201552 / GiValdo aNaldo dE oliVEira PoNTES da SilVa / 169.565.162-68
552080141 / iVaNildo carNEiro da SilVa / 167.711.252-20
5207983 / JoSE alBErTo Garcia PErEira / 226.904.682-04
oBJETiVo: rEaliZar o TraNSlado dE aMBUlÂNciaS Para o MUNicÍ-
Pio dE SaNTarÉM, No PErÍodo dE 15 á 24/06/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3342 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 22/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5853834 / VEra lUcia SalGado MoNTEiro / 278.166.562-20
oBJETiVo: rEaliZar “MoNiToraMENTo, SUPErViSÃo E aValiaÇÃo do 
SiSTEMa dE iNforMaÇÃo doS dadoS do SiNaN” E dar aPoio TÉcNi-
co À EQUiPE da fiocrUZ/rJ No ProJETo “cUida cHaGaS”.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3343 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 22/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0502762 / JoSE BorGES araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES coM a fiNalidadE dE rEaliZar 
“MoNiToraMENTo, SUPErViSÃo E aValiaÇÃo do SiSTEMa dE iNfor-
MaÇÃo doS dadoS do SiNaN” E dar aPoio TÉcNico À EQUiPE da 
fiocrUZ/rJ No ProJETo “cUida cHaGaS”.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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Portaria N° 3344 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 23/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
552083741 / aNdrEia rodriGUES PiNTo  / 984.289.262-04
105651 / Maria GraciETE GoMES / 198.220.142-87
oBJETiVo: rEaliZar “iNSPEÇÕES SaNiTáriaS EM SaÚdE do TraBalHa-
dor E aÇÕES PrEVENTiVaS E EdUcaTiVaS SoBrE o TraBalHo iNfaNTil”.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3345 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 23/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
50893101 / Maria lidUiNa MarQUES MEirElES / 170.303.312-49
oBJETiVo: dar SUPorTE E aUXÍlio NEcESSárioS (cÓPiaS, frEQUÊN-
ciaS, MaTErial dE EXPEdiENTE, ETc.) aoS TÉcNicoS rESPoNSáVEiS 
PElaS “iNSPEÇÕES SaNiTáriaS EM SaÚdE do TraBalHador E aÇÕES 
PrEVENTiVaS E EdUcaTiVaS SoBrE o TraBalHo iNfaNTil”, No MUNi-
cÍPio dE caMETá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3346 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 23/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064371 / aNdErSoN WaGNEr da crUZ NaSciMENTo / 609.877.822-15
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS do cErEST/Pa/dVS/SESPa, Para rE-
aliZarEM “iNSPEÇÕES SaNiTáriaS EM SaÚdE do TraBalHador E 
aÇÕES PrEVENTiVaS E EdUcaTiVaS SoBrE o TraBalHo iNfaNTil”, No 
MUNicÍPio dE caMETá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3347 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 15/06/2022 a 16/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59595181 / PriScila criSTiNa dE SoUSa / 000.988.902-71
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE VaciNaS coNTra coVid-19 E TESTES 
ráPidoS dE aNTÍGENoS, No coMBaTE E coNTrolE da PaNdEMia co-
Vid-19 No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3348 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 20/06/2022 a 25/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5929042 / caMila carValHo da SilVa / 032.781.712-76
57197857 / MUrilo GoNÇalVES MacHado / 729.604.692-91
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica Para ViSToria fiNal Para iNaUGUraÇÃo 
da PoliclÍNica dE TUcUrUÍ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3349 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias  Valor: r$ 474,76
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 24/06/2022 a 25/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5956288 / aNdrEa PoMPEU BarroSo / 796.717.562-04
57206851 / SiMoNE TriNdadE dE oliVEira / 763.230.302-25
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para iNaUGUraÇÃo da PoliclÍ-
Nica dE TUcUrUÍ (coMPlEMENTaÇÃo dE diária rEfErENTE ao Pro-
cESSo Nº 2022/743601).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3350 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias  Valor: r$ 474,76
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 24/06/2022 a 25/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
1036350-SiaPE / aNToNio cirilo da SilVa / 045.977.022-53
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS Para iNaUGUraÇÃo da PoliclÍ-
Nica dE TUcUrUÍ (coMPlEMENTaÇÃo dE diária rEfErENTE ao Pro-
cESSo Nº 2022/743601).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3351 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira

PErÍodo: dE 21/06/2022 a 21/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59253604 / WalBErT JEMiSoN PoMPEU da lUZ  / 017.383.692-50
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS E TESTES 
coVid No MUNicÍPio dE alTaMira, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3352 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 20/06/2022 a 25/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064941 / GiVaNildo BorGES dE oliVEira / 624.631.952-15
oBJETiVo: coNdUZir EM VEÍcUlo oficial, oS SErVidorES (a) MUri-
lo GoNÇalVES MacHado E caMila carValHo da SilVa Para ViSToria 
fiNal Para iNaUGUraÇÃo da PoliclÍNica dE TUcUrUÍ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3353 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 07/07/2022 a 11/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5956897 / BarBara rodriGUES GadElHa / 014.417.552-50
5949378 / diEGo lEiTE cUTriM / 829.771.942-15
57201728 / EliaNE fariaS dE MiraNda / 431.105.252-91
69568161 / JUliaNa oliVEira da SilVa / 019.796.102-90
oBJETiVo: iMPlEMENTar a PolÍTica ESTadUal dE ProMoÇÃo À SaÚdE 
E dEfESa da Vida, Na ViGilÂNcia E MoNiToraMENTo dE acidENTES 
dE TrÂNSiTo. EM ParcEria coM o dETraN-Pa Para alErTa doS PEri-
GoS dE iMPrUdÊNciaS E NEGliGÊNciaS coMETidaS QUE PodEM Tra-
ZEr a Vida dE TodoS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3354 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 07/07/2022 a 11/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
272051051 / rUBENS da SilVa SaNToS / 354.382.402-30
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE QUE irá iMPlEMENTar a PolÍTica ES-
TadUal dE ProMoÇÃo À SaÚdE E dEfESa da Vida, Na ViGilÂNcia E 
MoNiToraMENTo dE acidENTES dE TrÂNSiTo. EM ParcEria coM o 
dETraN-Pa Para alErTa doS PEriGoS dE iMPrUdÊNciaS E NEGliGEN-
ciaS coMETidaS QUE PodEM TraZEr a Vida dE TodoS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3355 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 23/06/2022 a 25/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ lUÍS carloS MaGNo fErrEira / 087.718.392-91
oBJETiVo: ParTiciPar da 13ª coNfErENcia MUNiciPal dE SaÚdE dE 
ParaGoMiNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3356 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 23/06/2022 a 25/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
102090-1 / oSMar fErrEira NEVES / 223.980.582-04
oBJETiVo: coNdUZir oS coNSElHEiroS Maria EUNicE carValHo dE 
MoraES, lUiS carloS MaGNo fErrEira E GlaUcENi BarBoSa dE liMa 
ao MUNÍciPio dE ParaGoMiNaS, coM o oBJETiVo dE ParTiciParEM 
da 13ª coNfErÊNcia MUNiciPal dE SaÚdE dE ParaGoMiNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3357 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 05/06/2022 a 11/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
1104374 / aSSiMa doS rEMÉdioS / 392.456.912-68
51464535 / JUcirEMa dE SoUZa GoMES  / 282.418.512-00
oBJETiVo: ParTiciPar da “oficiNa dE PlaNEJaMENTo EM SaÚdE E PlaNE-
JaMENTo rEGioNal iNTEGrado” - rEGioNaliZaÇÃo do SUS No ESTado.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3358 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 29/06/2022 a 01/07/2022



diário oficial Nº 35.096   53Terça-feira, 30 DE AGOSTO DE 2022

MaTrÍcUla / NoME / cPf
59250501 / GUilHErME NEVES dE MESQUiTa / 003.184.482-03
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica No HoSPiTal rEGioNal dE iTai-
TUBa Na rEGiÃo do BaiXo aMaZoNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3359 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 417,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 28/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572214091 / carla carValHo da SilVa / 733.666.172-68
59660561 / JoSEPH SiMÕES riBEiro / 019.796.582-26
oBJETiVo: oriENTar E SUPErViSioNar a criaÇÃo do PlaNo dE aÇÃo 
MUNiciPal do ProGraMa dE ViGilÂNcia EM SaÚdE dE PoPUlaÇÕES 
EXPoSTaS a aGroTÓXicoS-VSPEa E dE BUSca aTiVa Por NoTificaÇÃo 
dE iNToXicaÇÃo EXÓGENa Por aGroTÓXico coNforME criTÉrioS 
do PNS 2020/2023-MS, NoS MUNicÍPioS dE ViGia, SaNTo aNTÔNio do 
TaUá E SaNTa iZaBEl do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3360 de 28 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 417,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 26/07/2022 a 28/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231601 / fErNaNdo do NaSciMENTo SarGES / 634.745.812-87
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar oS SErVidorES QUE irÃo rEa-
liZar oriENTaÇÃo E SUPErViSÃo daS NoTificaÇÕES dE iNToXicaÇÃo 
EXÓGENa Por aGroTÓXicoS Para EXEcUÇÃo do ProGraMa VSPEa, NoS 
MUNicÍPioS dE ViGia, SaNTo aNTÔNio do TaUá E SaNTa iZaBEl do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3361 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 06/07/2022 a 06/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54182362 / cHriScia fErNaNdES daMoUS / 574.050.002-82
55208472/1 / dUlcE KarEN coSTa dE VaScoNcEloS / 024.919.802-90
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para a aValiaÇÃo E MoNiTora-
MENTo do SaMU 192 doS MUNicÍPioS dE caSTaNHal E SaNTa iZaBEl.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3363 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 24/06/2022 a 26/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57206340 / olacir SilVa dE carValHo / 666.017.462-15
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE QUE irá ParTiciPar da aÇÃo dE SaÚ-
dE iTiNEraNTE, No MUNicÍPio dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3364 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 24/06/2022 a 26/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571909811 / adriaNo loBaTo frEiTaS / 823.183.872-49
57189255/1 / JoSÉ EliaS dE alMEida NETo / 062.113.482-15
54194796 / Maria rEGiNa cUNHa dE SoUZa / 352.418.452-91
54185545-2 / MilENa EliaS diaS / 658.944.802-72
54191802 / NÚBia criSTiNa PErEira dE SoUZa / 681.443.262-53
oBJETiVo: ParTiciPar da aÇÃo dE SaÚdE iTiNEraNTE, No MUNicÍPio 
dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3365 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alENQUEr
PErÍodo: dE 11/07/2022 a 15/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957579 / cYriS dE NaZarE PErEira / 668.658.752-49
oBJETiVo: iMPlEMENTar E ENTrEGar MaTEriaiS do ProJETo TElEME-
diciNa No MUNicÍPio dE alENQUEr.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3366 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 meias diárias  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 13/07/2022 a 15/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571907271 / aliNE dE PaUla carNEiro da SilVa / 667.888.542-20

oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo daS aTiVidadES dE coNTrolE daS 
arBoViroSES E dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica No MUNicÍPio dE 
caSTaNHal, do 3º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3367 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 meias diárias  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 13/07/2022 a 15/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
3157210-1 / aNa carMEN aTaidE SiQUEira / 188.233.942-87
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÕES NaS árEaS dE ViGilÂNcia EPidE-
MiolÓGicaS E dE caMPo No MUNicÍPio dE caSTaNHal, dE JUriSdi-
ÇÃo do 3º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3368 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 meias diárias  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 13/07/2022 a 15/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5161371-1 / JoSE Nilo caBral Maia / 223.997.202-53
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNico E SUPErViSor Para rEaliZarEM SU-
PErViSÕES NaS aTiVidadES dE ViGilÂNcia E dE caMPo, No ProGra-
Ma dE coNTrolE daS arBoViroSES No MUNicÍPio dE caSTaNHal-3º 
crS, No PErÍodo dE 13/07 a 15/07/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3369 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0722243-1 / roSilENE carValHo carNaVal / 133.648.472-15
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo No MoNiToraMENTo E 
VaciNaÇÃo coNTra coVid 19 (aTUaliZaÇÃo dE ESQUEMa VaciNal), 
SaraMPo (iNTENSificaÇÃo Para o alcaNcE dE coBErTUra dE 95 E 
+), iNflUENZa EM TodaS aS faiXaS ETáriaS doS USUárioS QUE SE 
dESlocarEM Para ESSa árEa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3370 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572076911 / JociNaldo PErEira da crUZ / 427.707.342-53
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE Para rEaliZar MoNiToraMENTo E Va-
ciNaÇÃo coNTra coVid 19(aTUaliZaÇÃo dE ESQUEMa VaciNal), Sa-
raMPo (iNTENSificaÇÃo Para o alcaNcE dE coBErTUra dE 95 E +), 
iNflUENZa EM TodaS aS faiXaS ETáriaS doS USUárioS QUE SE dES-
locarEM Para ESSa árEa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3371 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57192168  / MaNoEla MElo SilVa / 695.430.972-91
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo E VaciNaÇÃo coNTra coVid 
19(aTUaliZaÇÃo dE ESQUEMa VaciNal), SaraMPo (iNTENSificaÇÃo 
Para o alcaNcE dE coBErTUra dE 95 E +), iNflUENZa EM TodaS aS 
faiXaS ETáriaS doS USUárioS QUE SE dESlocarEM Para ESSa árEa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3372 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JESUS BENTES NaSciMENTo / 410.454.592-91
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE ira rEaliZa MoNiToraMENTo E 
VaciNaÇÃo coNTra coVid 19(aTUaliZaÇÃo dE ESQUEMa VaciNal), 
SaraMPo (iNTENSificaÇÃo Para o alcaNcE dE coBErTUra dE 95 E 
+), iNflUENZa EM TodaS aS faiXaS ETáriaS doS USUárioS QUE SE 
dESlocarEM Para ESSa árEa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3373 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
109096 / rEGiNa cElia BarroSo SaldaNHa / 061.715.752-91
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo E VaciNaÇÃo coNTra coVid 
19(aTUaliZaÇÃo dE ESQUEMa VaciNal), SaraMPo (iNTENSificaÇÃo 
Para o alcaNcE dE coBErTUra dE 95 E +), iNflUENZa EM TodaS aS 
faiXaS ETáriaS doS USUárioS QUE SE dESlocarEM Para ESSa árEa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3374 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
720089-1 / carMEN SilVia GoMES carNEiro / 263.347.552-34
oBJETiVo: rEaliZar aPoio No MoNiToraMENTo E VaciNaÇÃo coNTra 
coVid 19(aTUaliZaÇÃo dE ESQUEMa VaciNal), SaraMPo (iNTENSifi-
caÇÃo Para o alcaNcE dE coBErTUra dE 95 E +), iNflUENZa EM 
TodaS aS faiXaS ETáriaS doS USUárioS QUE SE dESlocarEM Para 
ESSa árEa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3375 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5959040 / PoliaNE aMaral da coSTa / 012.090.872-78
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo No MoNiToraMENTo E 
VaciNaÇÃo coNTra coVid 19(aTUaliZaÇÃo dE ESQUEMa VaciNal), 
SaraMPo (iNTENSificaÇÃo Para o alcaNcE dE coBErTUra dE 95 E 
+), iNflUENZa EM TodaS aS faiXaS ETáriaS doS USUárioS QUE SE 
dESlocarEM Para ESSa árEa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3377 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231601 / fErNaNdo do NaSciMENTo SarGES / 634.745.812-87
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE rEaliZará MoNiToraMENTo E Vaci-
NaÇÃo coNTra coVid 19(aTUaliZaÇÃo dE ESQUEMa VaciNal), Sa-
raMPo (iNTENSificaÇÃo Para o alcaNcE dE coBErTUra dE 95 E +), 
iNflUENZa EM TodaS aS faiXaS ETáriaS doS USUárioS QUE SE dES-
locarEM Para ESSa árEa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3378 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iTUPiraNGa
PErÍodo: dE 19/07/2022 a 22/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5949378 / diEGo lEiTE cUTriM / 829.771.942-15
59557581 / PaUlo SÉrGio raBElo coSTa JÚNior / 019.777.342-78
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo da PolÍTica dE SaÚdE do Ho-
MEM, MoNiToraMENTo do ProJETo dE PrEVENÇÃo ao cÂNcEr dE PÊ-
NiS aS rEfErÊNciaS TÉcNicaS daS PolÍTicaS dE SaÚdE do HoMEM, 
TENdo coMo oBJETiVo a QUalificaÇÃo do aTENdiMENTo adEQUado 
aoS USUárioS MaScUliNoS Na aPS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3379 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iTUPiraNGa
PErÍodo: dE 19/07/2022 a 22/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
272051051 / rUBENS da SilVa SaNToS / 354.382.402-30
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES diEGo lEiTE cUTriM E PaUlo 
SÉrGio raBElo coSTa JÚNior ao MUNicÍPio dE Eldorado doS ca-
raJáS E iTUPiraNGa, oS QUaiS irÃo rEaliZar MoNiToraMENTo da 
PolÍTica dE SaÚdE do HoMEM, MoNiToraMENTo do ProJETo dE PrE-
VENÇÃo ao cÂNcEr dE PÊNiS aS rEfErÊNciaS TÉcNicaS daS PolÍTi-
caS dE SaÚdE do HoMEM, TENdo coMo oBJETiVo a QUalificaÇÃo do 
aTENdiMENTo adEQUado aoS USUárioS MaScUliNoS Na aPS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3380 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5920924 / aNdrE lUiZ PorTEla SilVa / 607.680.882-91
54190762/1 / caroliNa rEBEca da coSTa E SilVa crEÃo / 710.267.032-04
5949378 / diEGo lEiTE cUTriM / 829.771.942-15
571955711 / ElToN carloS rodriGUES loUrEiro / 637.284.192-49

oBJETiVo: iMPlEMENTar a PolÍTica ESTadUal dE ProMoÇÃo À SaÚdE 
E dEfESa da Vida, Na ViGilÂNcia E MoNiToraMENTo dE acidENTES 
dE TrÂNSiTo. EM ParcEria coM o dETraN-Pa Para alErTa doS PEri-
GoS dE iMPrUdÊNciaS E NEGliGENciaS coMETidaS QUE PodEM Tra-
ZEr a Vida dE TodoS, No PErÍodo dE 28/07/2022 À 01/08/2022, No 
MUNicÍPio dE SaliNoPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3381 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57206340 / olacir SilVa dE carValHo / 666.017.462-15
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE QUE irá iMPlEMENTar a PolÍTica ES-
TadUal dE ProMoÇÃo À SaÚdE E dEfESa da Vida, Na ViGilÂNcia E 
MoNiToraMENTo dE acidENTES dE TrÂNSiTo. EM ParcEria coM o 
dETraN-Pa Para alErTa doS PEriGoS dE iMPrUdÊNciaS E NEGliGEN-
ciaS coMETidaS QUE PodEM TraZEr a Vida dE TodoS, No PErÍodo 
dE 28/07/2022 À 01/08/2022, No MUNicÍPio dE SaliNoPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3382 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 19 diárias e meia Valor: r$ 4.628,91
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 23/07/2022 a 11/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5745357 / JoSE MaNoEl dE SoUZa MarQUES / 497.492.857-00
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo Para MÉdicoS E ENfErMEiroS EM 
MaNEJo clÍNico dE PaciENTES dE Malária E doENÇa dE cHaGaS, 
NoS MUNicÍPioS dE JacarEacaNGa, iTaiTUBa, TrairÃo NoVo Pro-
GrESSo, rUrÓPoliS, SaNTarÉM, alENQUEr, MoNTE alEGrE E Prai-
NHa, PErTENcENTES ao 9º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3383 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5945884 / dEBoraH NoBrE calaNdriNi oliVEira / 008.318.042-70
5966048 / MaNUElla alMEida raiol da SilVa / 015.420.372-63
59348702 / NaTHália THaYS da SilVa PorTUGal  / 831.598.192-72
541928281 / roBErTa da SilVa SoUZa / 734.050.512-15
oBJETiVo: rEaliZar “fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEci-
MENToS SUJEiToS a ViSa E o cUMPriMENTo do dEcrETo Nº 2.044 dE 03 
dE SETEMBro dE 2021, arT. 3º, §2º, rEfErENTE À coMProVaÇÃo dE Va-
ciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa”.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3384 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5831490 / froYlaN da SilVa faro filHo / 248.263.242-00
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS Para rEaliZar aÇÕES dE “fiSca-
liZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a ViSa 
E o cUMPriMENTo do dEcrETo Nº 2.044 dE 03 dE SETEMBro dE 2021, 
arT. 3º, §2º, rEfErENTE À coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE 
circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa”.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3385 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 24/07/2022 a 30/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
32135365 / JoSETTi Maria rodriGUES loPES / 116.009.692-91
oBJETiVo: irá No MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS/5º crS rEaliZar Mo-
NiToraMENTo E aPoio TÉcNico Para EXEcUÇÃo do ProJETo rETo-
Mada daS aÇÕES dE BUSca aTiVa dE caSoS E caPaciTaÇÃo EM HaN-
SENÍaSE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3386 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 24/07/2022 a 30/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957988 / SaraH ToSTa SaNaBria / 031.565.992-04
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oBJETiVo: irá acoMPaNHar E ParTiciPar coM a EQUiPE do MS da 
EXEcUÇÃo do ProJETo dE rEToMada daS aÇÕES dE BUSca aTiVa E 
caPaciTaÇÃo EM HaNSENÍaSE EM PErÍodo da PaNdEMia coVid-19, 
No MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS/5º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3387 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 24/07/2022 a 30/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572320841 / lUiZ fErNaNdo araUJo E SoUZa / 086.417.572-87
oBJETiVo: TraNSPorTar a TÉcNica QUE irá rEaliZar MoNiTora-
MENTo E aPoio TÉcNico Para EXEcUÇÃo do ProJETo rEToMada daS 
aÇÕES dE BUSca aTiVa dE caSoS E caPaciTaÇÃo EM HaNSENÍaSE No 
MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3388 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: UliaNoPoliS
PErÍodo: dE 04/07/2022 a 08/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59582051 / alfrEdo raiMUNdo corrEa coiMBra JUNior / 
722.738.952-91
555887752 / MaNoEl da coSTa aZEVEdo JUNior / 458.684.762-04
oBJETiVo: MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo do coNTraTo do HoSPiTal 
SÃo fraNciSco.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3389 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: UliaNoPoliS
PErÍodo: dE 04/07/2022 a 08/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5959643 / BrUNa lola da SilVa / 980.906.582-53
5956202 / fEliPE HENriQUE PErEira TaVarES / 032.083.792-00
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTaS TÉcNicaS Para a aValiaÇÃo, MoNiTo-
raMENTo E QUalificaÇÃo doS coMPoNENTES HoSPiTalarES da rEdE 
dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia (UNidadES: iNSTiTUTo SÃo fraNciSco; 
HoSPiTal E MaTErNidadE dE caPiTÃo PoÇo; aSSociaÇÃo GUioMar 
JESUS; HoSPiTal GEral dE BraGaNÇa E HoSPiTal SaNTo aNTÔNio 
Maria Zaccaria) E caPaciTaÇÃo aoS cENTroS rEGioNaiS dE SaÚ-
dE NoS QUaiS ESTÃo iNSEridoS oS coMPoNENTES HoSPiTalarES 
da rEdE dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia Para o aPoio NoS MoNiTora-
MENToS MENSaiS, coNforME PrEVÊ a NoTa TÉcNica do coMPoNENTE 
HoSPiTalar rUE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3390 de 29 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá, dESTiNo: UliaNoPoliS
PErÍodo: dE 04/07/2022 a 08/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
1122321 / roNaldo da SilVa SaNToS / 081.469.852-20
572061311 / SaloMao lira da SilVa / 641.775.562-20
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES dE fiScaliZaÇÃo dE coNVÊNio JUNTo ao 
HoSPiTal SÃo fraNciSco EM UliaNÓPoliS No PErÍodo 04 a 08/07/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3391 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 14/07/2022 a 18/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541951291 / MUrilo aNToNio PiNHEiro MarQUES / 448.594.812-91
5446791 / rUY aNToNio MacEdo NEri / 121.892.192-72
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEci-
MENToS SUJEiToS a ViSa E o cUMPriMENTo do dEcrETo Nº 2.044 dE 03 
dE SETEMBro dE 2021, arT. 3º, §2º, rEfErENTE À coMProVaÇÃo dE Va-
ciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3392 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 14/07/2022 a 18/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5998851 / daVi Vilar dE SoUSa / 031.557.982-03
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS 
SUJEiToS a ViSa E o cUMPriMENTo do dEcrETo Nº 2.044 dE 03 dE 
SETEMBro dE 2021, arT. 3º, §2º, rEfErENTE À coMProVaÇÃo dE Va-
ciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 3393 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 14/07/2022 a 18/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590265-1 / SÉrGio JUVENcio MarrUaZ lEiTE / 097.055.112-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a ViSa E o 
cUMPriMENTo do dEcrETo Nº 2.044 dE 03 dE SETEMBro dE 2021, 
arT. 3º, §2º, rEfErENTE À coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE 
circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3394 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 28/06/2022 a 30/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5327105 / lUiZ carloS PErEira doS SaNToS / 166.635.862-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar ÀS ENTrE-
GaS dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS E cENTraiS dE ar No HoSPiTal 
rEGioNal dE caMETá E Na 13ºcrS-rEGioNal caMETá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3395 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 28/06/2022 a 30/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57193991 / Marcio JoSE VaNZilEr BaHia / 658.093.942-72
571975631 / oSMariNo ViEira da coSTa JÚNior / 457.879.802-04
oBJETiVo: ParTiciPar daS ENTrEGaS dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
E PoSTEriorMENTE rEaliZar oS ToMBaMENTo doS BENS No HoSPi-
Tal rEGioNal dE caMETá, rEaliZar aS ENTrEGaS dE cENTraiS dE ar 
Para aTENdEr aS 13°crS - rEGioNal caMETá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3396 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 07/07/2022 a 11/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732681 / aNdErSoN MaToS SiQUEira  / 683.281.092-04
57193892 / lailSoN fláVio dE aSSiS rodriGUES / 843.775.852-15
54194494 / roSiclEia do Socorro NoGUEira dE JESUS / 298.379.282-04
58077212 / SHEYla criSTiNa fErrEira dE MaGalHÃES / 590.542.712-72
5942423/2 / WaGNEr loPES dE aBrEU  / 449.530.622-72
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS 
SUJEiToS a ViSa E o cUMPriMENTo do dEcrETo Nº 2.044 dE 03 dE 
SETEMBro dE 2021, arT. 3º, §2º, rEfErENTE À coMProVaÇÃo dE Va-
ciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3397 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 07/07/2022 a 11/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2299753 / Mario cESar da SilVa fErrEira / 462.012.032-49
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEciMENToS SUJEiToS a ViSa E o 
cUMPriMENTo do dEcrETo Nº 2.044 dE 03 dE SETEMBro dE 2021, 
arT. 3º, §2º, rEfErENTE À coMProVaÇÃo dE VaciNaÇÃo Para fiNS dE 
circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 3398 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 07/07/2022 a 11/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541907551 / aMilcar alfrEdo corTES BriZUEla / 184.419.122-20
571965312 / JardES corrEa coSTa / 295.123.952-15
91141-1 / Joao PaUlo GUiMaraES MarTiNS / 081.344.132-34
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo E MoNiToraMENTo EM ESTaBElEci-
MENToS SUJEiToS a ViSa E o cUMPriMENTo do dEcrETo Nº 2.044 dE 03 
dE SETEMBro dE 2021, arT. 3º, §2º, rEfErENTE À coMProVaÇÃo dE Va-
ciNaÇÃo Para fiNS dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 846067
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FÉrias
.

Portaria N.º 1.037 de 29 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o processo 2022/1041362;
r E S o l V E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares ao servidor afoNSo 
NaZarENo araÚJo da crUZ, identidade funcional nº 5596823/1, cargo 
de MoToriSTa, lotado na Seção de Transportes, no período de 01 de se-
tembro de 2022 a 30 de setembro de 2022, referente ao período aquisitivo 
de 16 de outubro de 2020 a 15 de outubro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 29.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 845861
Portaria N° 1.038 de 29 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/951151;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 01.08.2022, o perí-
odo de gozo das férias do servidor carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira, 
identidade funcional nº 5160863/1, ocupante do cargo de daTiloGrafo, 
lotado no Gabinete do Secretário, concedidas através da Portaria coletiva 
nº 647/15.06.2022, publicada no doE nº 35.018/23.06.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 29.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 845907
Portaria N.º 1.035 de 29 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o processo 2022/1095610;
r E S o l V E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora MiKElY 
TaiS corrEia corrEia, identidade funcional nº 57194781/1, cargo de 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada no laboratório central, no período de 
30 de setembro de 2022 a 29 de outubro de 2022, referente ao período 
aquisitivo de 07 de junho de 2021 a 06 de junho de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 29.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 845676

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
a PUBLicaÇÃo No doe N° 34.990 de 01/06/2022, rEfErENTE a adMiSSÃo 
da SErVidora MarYaNE dE liMa BriTo, carGo aGENTE adMiNiSTraTiVo.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 29.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 845674

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1036 de 29 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento da 
servidora aMaNda fariaS da lUZ, que se deu na data de 10 de julho de 
2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 
24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora aMaN-
da fariaS da lUZ, id. funcional nº 5959046/1, ocupante do cargo de 
assistente Social, lo tada na diretoria desenvolvimento e auditoria dos Ser-
viços de Saúde, no período de 10 de julho de 2022 a 17 de julho de 2022, 
conforme certidão de casamento Matrícula n° 068536 01 55 2022 3 00069 
175 0026825 18.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 10 de julho de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 29/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 845715

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 068/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico de Saúde Bucal, 
Módulo iii – recursos Humanos em odontologia e suas Habilidades, Município 
de Belém, Turma i, período de 22 a 26/08/2022, totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
data da assinatura: 19/08/2022
Vigência: 19/08 a 17/09/2022
orçamento: NE nº 00241
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 -  33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: camila de araújo Moreira – cPf: Nº 844.070.932-34
Endereço: av. fernando Guilhon nº 1703 apt 1202 – Bairro: Jurunas – Belém/Pa
cEP: 66030-250.
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 846063

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

NoMeaÇÃo de PreGoeiro
Portaria Nº 818 de 29 de aGosto de 2022.
dirETor do 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 076 de 09.01.2019, publicada 
no Diário Oficial de Estado nº 33.777 de 10 de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo as exigências da lei nº 10.520, de 17.07.2002, decreto 
nº 3.555, de 08.08.2000, alterado pelo decreto nº 3.693, de 20.12.2000 
e decreto nº 3.784 de 10.04.2002 e lei Estadual nº 6.474 de 06.08.2002, 
decreto nº 534 de 04.02.2020, lei federal nº 8.666 de 21.06.1993, lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021.
rESolVE:
1-NoMEar como PrEGoEiro o servidor dUciVal da SilVa BriTo, Matrí-
cula nº 5891407/1, conforme legislação em vigor, para realizar o procedi-
mento de licitação na modalidade Pregão.
com efeitos a partir desta publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE,
Em: 29/08/2022

Protocolo: 845619

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 399, 27 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: de finalidade de realizarem monitoramento nas ações de comba-
te ao aedes aegypti com as equipes municipais.
origem: capanema/Pa – destino: SaliNÓPoliS, SÃo JoÃo dE PiraBaS E
QUaTiPUrU / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
antônio ismael Barros do carmo 57206704-1 ag. de controle de Endemias

carlos alberto rodrigues 6502148 Microscopista

No período de 08 a 12/08/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 845565



diário oficial Nº 35.096   57Terça-feira, 30 DE AGOSTO DE 2022

diÁria
Portaria Nº 400, 27 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
de finalidade de realizarem monitoramento nas ações de combate ao Aedes 
aegypti com as equipes municipais.
origem: capanema/Pa – destino: SaliNÓPoliS, SÃo JoÃo dE PiraBaS E
QUaTiPUrU / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 08 a 12/08/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 845566
diÁria
Portaria Nº 390, 26 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar capacitação de equipes da atenção Primária em Saú-
de nos seguintes programas: Saúde Sexual e reprodutiva, Programa Hi-
perdia/ reorganização da atenção à Hipertensão arterial e diabetes Melli-
tus e em Saúde da Pessoa idosa no período de 08 a 12/08/2022 para equi-
pes que atuam em área urbana e em área rural do município de Viseu/Pa.
origem: capanema/Pa – destino: Viseu / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Márcia cecília Santana de Jesus 57198097-1 assistente Social

Nicely Borges fagundes colares 5919525-2 comissionado

No período de 08 a 12/08/2022. Quantidade: 4,5 (quatro e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 845567
diÁria
Portaria Nº 391, 26 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irá realizar capacitação de equipes da atenção Primária em Saúde nos 
seguintes programas: Saúde Sexual e reprodutiva, Programa Hiperdia/ 
reorganização da atenção à Hipertensão arterial e diabetes Mellitus e em 
Saúde da Pessoa idosa no período de 08 a 12/08/2022 para equipes que 
atuam em área urbana e em área rural do município de Viseu/Pa.
origem: capanema/Pa – destino: Viseu / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

ávila Junior de Sousa amaral 57207813/1 Motorista

No período de 08 a 12/08/2022. Quantidade: 4,5 (quatro e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 845568
diÁria
Portaria Nº 345, 06 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: finalidade de realizar Ação de Prevenção, Testagem para COVID, 
HiV, SifiliS e HEPaTiTES B e c e vacinação.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
isadora Maria landim Santos 5955662-1 Enfermeira

antônio amélio dos Santos Silva 5967387-1 Tec. de Enfermagem
Wercyleide Gomes ramos 501702 auxiliar administrativo

carlos Mariano Medeiros Monteiro 5291062-1 ag.  de Portaria

No período de 08a 10/07/2022. Quantidade 2,5 (meia) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 845556
diÁria
Portaria Nº 346, 06 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão finalidade de realizar Ação de Prevenção, Testagem para COVID, HIV, 
SifiliS e HEPaTiTES B e c e vacinação.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 08a 10/07/2022. Quantidade 2,5 (meia) diárias
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 845557

diÁria
Portaria Nº 353, 18 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: com o objetivo realizar visita técnica as equipes da macrorregião, 
para orientações dos procedimentos regulados através do Sistema SEr ii 
módulo ambulatorial e municípios de sua abrangência.
origem: capanema/Pa – destino: aurora, ipixuna, São Miguel do Guamá 
e Santa Maria do Pará / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

andressa Nayarah de Sousa 57193961-1 ag. administrativo

rejane Brandão Pinto 57191120-1 Enfermeira

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

No período de 09 e 12/08/2022. Quantidade: 3,5 (três e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 845558
diÁria
Portaria Nº 354, 18 JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
realizar visita técnica as equipes da macrorregião, para orientações dos 
procedimentos regulados através do Sistema SEr ii módulo ambulatorial e 
municípios de sua abrangência.
origem: capanema/Pa – destino: aurora, ipixuna, São Miguel do Guamá 
e Santa Maria do Pará / 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: 845561
diÁria
Portaria Nº 383, 26 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos 
na rede de Urgência e Emergência no Hospital Geral de Bragança referen-
te ao mês de Julho de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: 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 08 e 09/08/2022. Quantidade: 1,0 (uma) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 845562
diÁria
Portaria Nº 384, 26 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos na rede de 
Urgência e Emergência no Hospital Geral de Bragança referente ao mês 
de Julho de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 08 e 09/08/2022. Quantidade: 1,0 (uma) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrS/SESPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrS.

Protocolo: 845563

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 19 de 26 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 o teor do Processo Nº 2022 / 1042041
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rESolVE:
EXclUir o servidor Eraldo Guilherme dos Santos Sá; matrícula: 58972711, 
referente à concessão de diárias no Período: 12/09/2022 a 16/09/2022 / 
N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia) para o Município de itaituba/ Pa 
– Brasil, da Portaria Nº265 de 18 de agosto de 2022, publicada no diário 
Oficial Nº 35.088 de 24 de agosto de 2022. Protocolo: 843290
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aliNE Nair liBEral cUNHa
diretora do 9° centro regional de Saúde

Protocolo: 845769

.

.

diÁria
.

diÁria.
Portaria Nº 277 de 25 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: elaboração dos Planos dos Municípios e para o estabelecimento 
do pacto de responsabilidade sanitária entre gestores.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: faro / Pa – Brasil
Período: 12/09/2022 à 17/09/2022/ N° de diárias: 5 ½ (cinco diárias e meia)
Servidores:
Jorge aluísio coelho costa
cPf: 072.522.342-15.
Matrícula: 270717/2
cargo: Médico Veterinário
Valmir costa Sarmento
cPf: 614.925.902-15.
Matrícula: 57191990/2.
cargo: Técnico Enfermeiro.
Josie Giceli da Silva Vieira.
cPf: 687.106.902-04.
Matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 845594

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 21 de 26 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 2022/1042041
rESolVE:
TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 20 publicada no Diário Oficial Nº 35.094 
de 29 de agosto de 2022.Protocolo:845281 que torna sem efeito a Portaria 
Nº265 de 18 de Agosto de 2022, publicada no Diário Oficial Nº 35.088 de 
24 de agosto de 2022. Protocolo: 843290; em nome do servidor Eraldo 
Guilherme dos Santos Sá; matrícula: 58972711, referente à concessão de 
diárias no Período: 12/09/2022 a 16/09/2022 / N° de diárias: 4,5 (quatro 
diárias e meia)) para o Município de destino: itaituba/ Pa – Brasil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 845748

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 374/2022, de 18/08/2022
Portaria coletiva 
objetivo: realizar Supervisão, monitoramento nas ações de endemias e 
demarcação geográfica na localidade usando GPS
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapú (localidades TVr)
Servidor: 0504158/ GEraldo EMiliaNo dE fariaS (agente de Saúde 
Publica) / 1,5 diária (completa) de 08/09/2022 a 09/09/2022
Servidor: 0504215 / JoÃo liMa rEiS (agente de Saúde Publica) / 1,5 
diária (completa) de 08/09/2022 a 09/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 846114

Portaria N° 375/2022, de 18/08/2022
Portaria individual 
Objetivo: Conduzir viatura oficial com Diretor e técnico da Div. De Ende-
mias do 10crS/SESPa
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapú (localidades TVr)
Servidor: 5143535-1 / PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 1,5 diária 
(completa) de 08/09/2022 a 09/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 846116

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 480 de 29 de agosto de 2022
Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Período: 31.08 a 01.09.2022.
Nº de diárias: 1,5 (uma e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte.
objetivo: realizar reunião para elaboração do Plano Emergencial para con-
trole de Malária em parceria com o município e o dSEi Kaiapó.
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 846081
Portaria Nº 481 de 29 de agosto de 2022
Nome: Simone ribeiro rocha.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897596-1.
cPf: 673.196.022-53.
Período: 29 a 31.08.2022.
Nº de diárias: 1,5 (uma e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: auxiliar técnicos que irão orientar equipe municipal de endemias 
na implantação do projeto de encoleiramento do programa de leishmaniose 
visceral.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 846083
Portaria Nº 482 de 29 de agosto de 2022
Nome: amanda da Silva Sousa.
cargo/função: agente administrativo.
Matrícula/Siape: colaboradora Eventual.
cPf: 018.065.812-30.
Período: 29.08 a 02.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: orientar equipe de endemias no projeto de encoleiramento no 
programa de leishmaniose visceral.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 846085
Portaria Nº 479 de 26 de agosto de 2022
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Período: 29 a 31.08.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: realizar monitoramento e capacitação em raS para os municípios 
do 12ºcrS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 845684
Portaria Nº 477 de 26 de agosto de 2022
Nome: Patrícia ciribelli coelho américo.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 5897356-1.
cPf: 789.808.602-34.
Período: 01.09.2022.
Nº de diárias: 1/2 (meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: participar de reunião com o dSEi-Kaiapó e municípios que pos-
suem população indígena com objetivo de alinhar as ações de vacinação.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 845681
Portaria Nº 478 de 26 de agosto de 2022
Nome: divino de Sousa Espindula.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504755.
cPf: 246.720.762-53.
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Nome: Jeniel dos Santos rocha.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504691.
cPf: 234.711.072-15.
Nome: Edeuvaldo ciriano da Silva.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504714.
cPf: 279.619.662-34.
Nome: Gilvan rodrigues Pereira.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0498913.
cPf: 185.754.632-68.
Período: 29.08 a 02.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: acompanhar e orientar equipe municipal de endemias na implan-
tação do projeto de encoleiramento no programa de leishmaniose Visceral.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 845682

.

.

oUtras MatÉrias
.

resolução cir araguaia Nº 009 de 05 de agosto de 2022.
a coordenadora da comissão intergestores regional da região de Saúde 
araguaia no uso de suas atribuições, e:
- considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
- considerando a resolução ciT nº 01, de 29/09/2011, que estabelece 
diretrizes gerais para a instituição de regiões de Saúde no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), nos termos do decreto Nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011;
- considerando a resolução ciB/SUS n°167 de 18 de novembro de 2014, 
que aprova as alterações do regimento interno da ciB/SUS/Pa;
- considerando a resolução ciB/SUS n°090, de 12 de junho de 2013, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, que 
repactua o desenho de regionalização do Estado do Pará;
- considerando a reunião ordinária da comissão intergestores regional 
(cir-araguaia) do dia 05 de agosto de 2022;
resolve:
art. 1º - aprovar a Expansão da rede de atenção Psicossocial da região 
de Saúde araguaia.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
conceição do araguaia, 05 de agosto de 2022.

Jucirema de Souza Gomes
diretora em exercício

12º crS/SESPa
Presidente da cir araguaia

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

anexo da resolução cir araguaia Nº 012 de 09 de agosto de 2022
iMPLaNtaÇÃo dos serViÇos Na rede de assistÊNcia Psicos-
sociaL da reGiÃo araGUaia aProVado PeLa resoLUÇÃo cir 
araGUaia Nº 009 de 05 de aGosto de 2022.
No município de água azul do Norte da região araguaia do Macro iV do 12º 
crS está sendo implantado 01 EMaESM TiPo i.
No município de ourilândia do Norte na região araguaia do Macro iV do 
12º crS está sendo implantados 10 leitos em Saúde Mental.
No município de Pau d’arco na região araguaia do Macro iV do 12º crS 
está sendo implantado EMaESM TiPo i
No município de redenção na região araguaia do Macro iV do 12º crS 
está sendo implantado 01 (UM) EMaESM TiPo i
No município de rio Maria na região araguaia do Macro iV do 12º crS está 
sendo implantados 08 leitos em Saúde Mental.
No município de Sapucaia na região araguaia do Macro iV do 12º crS está 
sendo implantado EMaESM TiPo i.
No município de Xinguara na região araguaia do Macro iV do 12º crS está 
sendo implantado 01 EMaESM TiPo i.
No município de conceição do araguaia da região araguaia do Macro iV do 
12º crS está sendo implantados 10 leitos em Saúde Mental.
Emílio fernandes c. Moraes Netto
chefe de divisão Técnica
PorTaria Nº 0604/2022
12º  crS/SESPa
*oBS: republicada por haver sido publicada de forma incorreta – sem ane-
xo - no Diário Oficial Nº 35.075/11.08.2022*

Protocolo: 845875

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria Nº42 de 26 de aGosto de 2022.
o diretor do 13º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 81/2022-ccG de 
19 de Janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34838 de 
20/01/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora SHirlE PoNTES dE frEiTaS matricula nº5948119-
1, lotada no Escritório regional/13°crS para responder pela direção do 
13°centro regional de Saúde, pelo período de 04/08 a 06/08/2022.
dESiGNar o servidor dENilToN dE caSTro TaVarES matricula nº 
5850940-3, lotado no Escritório regional/13°crS para responder pela di-
reção do 13°centro regional de Saúde, pelos períodos 09/08 a 13/08/2022 
e 28 a 31/08/2022.
dESiGNar a servidora caMila fErNaNdES Barra matricula nº 5967009-
1, lotada no Escritório regional/13°crS para responder pela direção do 
13°centro regional de Saúde, pelos períodos 22 a 25/08/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor do 13° crS/SESPa em: 26/08/2022
Helius cezar Tocantins de Souza
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 845580

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 663/2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/1481077 de 28/12/2021
coSidEraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servi-
dora iaNE SEaBra lEdo, assistente Social, matricula n° 874, lotada na 
divisão de Serviço Social, referente a 01 (um) qüinqüênio de 01/06/2016 
a 31/05/2021. (30 dias)
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora iaNE SEaBra 
lEdo, assistente Social, matricula n° 874, pertencente ao Quadro de Pes-
soal ativo da Prefeitura Municipal de cachoeira do arari, para ser gozada 
no período de 16/08/2022 a 14/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 29 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845629
Portaria Nº 664/2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/519655 de 
29/04/2022.
coSidEraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servi-
dora roSaNGEla fErrEira rocHa, Técnico de Enfermagem, matricu-
la n° 57191961/2, lotada na centro de Suporte de Enfermagem (divi-
são de Ginecologia oncologica), referente ao 1º triênio de 31/05/2015 a 
30/05/2018. (30 dias)
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora roSaNGEla 
fErrEira rocHa, Técnico de Enfermagem, matricula n° 57191961/2, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no perí-
odo de 12/09/2022 a 11/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 29 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845632



60  diário oficial Nº 35.096 Terça-feira, 30 DE AGOSTO DE 2022

Portaria Nº 665/2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/713886 de 
07/06/2022.
coSidEraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais do servidor 
claUdio ToBiaS acaTaUaSSU NUNES, Médico, matricula n° 5049687/6, 
lotado na divisão de  otorrinolaringológica, referente ao 6º triênio de 
12/04/2005 a 11/04/2008. (30 dias)
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, ao servidor claUdio To-
BiaS acaTaUaSSU NUNES, Médico, matricula n° 5049687/6, pertencente 
ao Quadro de Pessoal ativo da Secretaria de Estado de Saúde Pública - 
SESPa, para ser gozada no período de 16/09/2022 a 15/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 29 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845645

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do coNtrato adMiNistratiVo N.º 
111/2021 - HOL, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.090 
de 25/08/2022 – Protocolo: 836046
onde se lê:
iVETE GadElHa VaZ
dirETora GEral
Leia-se:
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
dirETor GEral, em exercício
Belém, 29 de agosto de 2022

Protocolo: 845592
errata

No extrato publicado no Diário Oficial n° 35.094 de 29 de agosto 
2022, que trata da Portaria N° 658/2022 – GaB/dG/HoL, re-
ferente à lotação do servidor arTHUr WilKEr SalES coSTa, matricula 
5852420/7.
oNde se LÊ:
loTar a partir de 30/05/2022, o servidor arTHUr WilKEr SalES coS-
Ta, cargo comissionado (assessor / Bacharel em Sistema de informação), 
matrícula 5852420/7, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, na 
Superintendência do instituto central – Sic, deste Hospital.
Leia-se:
loTar a partir de 30/05/2022, o servidor arTHUr WilKEr SalES coS-
Ta, cargo comissionado (assessor / Bacharel em Sistema de informação), 
matrícula 5852420/7, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, na 
Superintendência do instituto central – Sic, deste Hospital na função de 
assessor.

Protocolo: 845738

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°138/2022 – HoL
objeto: aQUiSiÇÃo de aSPirador cirÚrGico dE SEcrEÇÕES ElÉTrico MÓVEl
data: 12/09/2022
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, 29 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 845881
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°139/2022 – HoL
SrP Nº085/2022
objeto: fornecimento do medicamento NiVolUMaBE
data: 13/09/2022
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, 29 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 845933

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 046/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 04/07/2022
Empresa contratada E r TriNdadE - TriMEd
Valor Total: r$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição de oPME’S, 
para atendimento do paciente MaTEUS dE PaUla liMa, internado na 
ccPo2 (leito 101.006), apresentando fratura periprotetica de fêmur d em 
decorrência de queda para um período de 180 (cento e oitenta) dias
fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei n. 8.666/93
Processo nº 2022/432899
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0103 - ElEMENTo dE 
dESP: 339030. ação: 266725
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 845595
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 047/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 26/08/2022
Empresa contratada iMPlaNTUS coMÉrcio E rEPrESENTaÇÃo dE Pro-
dUToS HoSPiTalarES lTda
Valor Total: r$ 42.920,00 (quarenta e dois mil, novecentos e vinte reais)
objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição do SiSTEMa 
DE FIXAÇÃO OCCIPTOCERVICAL com fixação em linha média, para atendi-
mento no paciente raUNY JoSÉ MaToS dE SaNTaNa, pelo período de 180 
(cento e oitenta) dias.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei n. 8.666/93
Processo nº 2022/883121
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0103/0269 - ElEMEN-
To dE dESP: 339030.
ordenador responsável em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa

Protocolo: 845605

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa 
de LicitaÇÃo Nº 046/2022-HoL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 046/2022, em 
favor da empresa E r TriNdadE - TriMEd
objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição de oPME’S, 
para atendimento do paciente MaTEUS dE PaUla liMa, internado na 
ccPo2 (leito 101.006), apresentando fratura periprotetica de fêmur d em 
decorrência de queda para um período de 180 (cento e oitenta) dias
Processo nº 2022/432899
Valor Total: r$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
com fundamento no art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 845598

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa 
de LicitaÇÃo Nº 047/2022-HoL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 047/2022, em fa-
vor da empresa iMPlaNTUS coMÉrcio E rEPrESENTaÇÃo dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda
objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição do SiSTEMa 
DE FIXAÇÃO OCCIPTOCERVICAL com fixação em linha média, para atendi-
mento no paciente raUNY JoSÉ MaToS dE SaNTaNa, pelo período de 180 
(cento e oitenta) dias.
Processo nº 2022/883121
Valor Total: r$ 42.920,00 (quarenta e dois mil, novecentos e vinte reais)
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 845608

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 674 /2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
considerando o casamento da servidora, que se deu na data de 15 de julho 
de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei no. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidora aliNE coS-
Ta GUiMaraES, matricula nº 57227463/1, ocupante do cargo Psicóloga, 
lotada no Grupo de Trabalho de assistência ao Servidor – GTaS, a contar 
de 05/08/2022 a 12/08/2022., conforme certidão de casamento nº 065656 
01 55 2022 2 00063 096 0018696 18, no processo n° 2022/1034463 de 
16/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HoSPiTal oPHir loYola,
Em, 29 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845782
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 068/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 118/2022

Processo nº. 2022/577074
forNEcEdor:
JoHNSoN & JoHNSoN do BraSil iNdUSTria E coMErcio dE ProdU-
ToS Para SaUdE lTda.
Valor Total: r$ 83.164,32
data de assinatura: 25/08/2022
ViGÊNcia: 25/08/2022 a 24/08/2023
oBJETo: aquisição forNEciMENTo de ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS 
ESPEciaiS – oPME, conforme abaixo:

iteM descriÇÃo Marca UNd QUaNt VaLor 
UNitario VaLor totaL

1

Grampeador linear cortante de design curvo, estéril, 
pré-carregado, com acesso a linha de corte de 40mm. 
Com quatro fileiras de grampos intercalados e linha 
de corte entre as fileiras, modelo recarregavel com 

grampos de titanio. Grampeador para cirurgia de reto 
baixo tipo contour para encaixe anatomico da pelve. 
instrumento descartável e esterilização com validade 

mínima de 04 anos.

cS40G. UNd 72 r$1.155,06 r$ 83.164,32

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 846062

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 068/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 118/2022

Processo nº. 2022/577074
forNEcEdor: olTraMEd coMErcio dE ProdUToS MEdicoS
Valor Total: r$ 122.760,00
data de assinatura: 25/08/2022
ViGÊNcia: 25/08/2022 a 24/08/2023
oBJETo: aquisição forNEciMENTo de ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS 
ESPEciaiS – oPME, conforme abaixo:

iteM descriÇÃo Marca UNid. QUaNt. VaLor 
UNitario VaLor totaL

2
Grampeador circular intraluminal, formato 
e corpo curvo, material grampo de titânio 

tamanho 25 ou aproximadamente

NiNGBo 
VErYKiNd
MEdical 

dEVicE co., lT

UNd 192 r$620,00 r$119.040,00

4
Grampeador circular intraluminal, formato 
e corpo curvo, material grampo de titânio 

tamanho 33 ou aproximadamente

NiNGBo 
VErYKiNd
MEdical 

dEVicE co., lT

UNd 6 r$ 620,00 3.720,00

     ToTal r$ 122.760,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 846070

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 068/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 118/2022

Processo nº. 2022/577074
forNEcEdor: aUTo SUTUrE do BraSil lTda
Valor Total: r$ 461.086,00
data de assinatura: 25/08/2022
ViGÊNcia: 25/08/2022 a 24/08/2023
oBJETo: aquisição forNEciMENTo de ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS 
ESPEciaiS – oPME, conforme abaixo:

iteM descriÇÃo ModeLo UNid. QUaNt.
VaLor 
UNita-

rio
VaLor totaL

3

Grampeador circular cortante com diâmetro apro-
ximado de 28mm, realiza disparo único, insere 
duas fileiras paralelas e alternadas de grampos 
em Titânio de 4.8mm de altura com tecnologia 
de direcionamento do grampo. lâmina em aço 

inoxidável 440 com gume biselado; ogiva de baixo 
perfil com dispositivo de comando para angulação 
após o disparo, acompanhada de dois acessórios, 
tipo trocarte, em versões de ponta romba e ponta 

perfurante, equipado com recurso de feedback 
visual para a aproximação do conjunto ogiva/

grampeador e encaixe da haste da ogiva com o 
trocarte do grampeador. ogiva com orifícios para 
drenagem de fluídos, trava de segurança. Haste 
com, aproximadamente, 28mm de diâmetro e 
22cm de comprimento.indicação: criação de 

anastomose término-terminal, término-lateral 
elátero-lateral, tanto em cirurgias abertas quanto 
em laparoscopias. Uso único, embalagem indivi-

dual e estéril.

EEa28 UNd 77 r$588,00 r$42.336,00

5

Grampeador linear cortante para confecção de 
anastomoses. dispositivo pré-carregado com carga 

na cor azul que insere quatro linhas de grampos 
paralelas e alternadas com, aproximadamente, 

80mm de comprimento e grampos de altura 
aproximada de 3.8mm com tecnologia de dire-

cionamento do grampo. linha de corte de, apro-
ximadamente, 75mm. Permite intercambialidade 
com as carga verde de 80mm de comprimento 
e grampos de 4.8mm, respectivamente. lâmina 
incorporada na carga, possui botão de liberação, 
sistema de segurança contra disparos acidentais, 
disparador bilateral, empunhadura emborrachada; 
recarregável em até sete vezes, totalizando oito 
disparos no mesmo procedimento. indicado para 
tecidos normais. Uso único, embalagem individual 

e estéril.

Gia8038S-
Br UNd 500 r$422,00 r$211.000,00

6

carga azul para grampeador cirúrgico linear cor-
tante. insere quatro linhas de grampos em Titânio, 

paralelas e alternadas com, aproximadamente, 
80mm de comprimento e altura aproximada 

de 3.8mm, com tecnologia de direcionamento 
do grampo. Possui lâmina incorporada à carga, 

sistema de proteção para a lâmina após o disparo. 
indicada para tecidos normais. Uso único, embala-

gem individual e estéril.
carga verde para grampeador cirúrgico linear cor-
tante. insere quatro linhas de grampos em Titânio, 

paralelas e alternadas com, aproximadamente, 
80mm de comprimento e altura aproximada 

de 4.8mm, com tecnologia de direcionamento 
do grampo. Possui lâmina incorporada à carga, 

sistema de proteção para a lâmina após o disparo. 
indicada para tecidos espessos. Uso único, emba-

lagem individual e estéril.

coVidiEN UNd 1500 r$138,50 r$207.750,00

     ToTal r$ 461.086,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 846054

Portaria Nº 659/2022 – GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola EM EXErcicio, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria N° 615/2022 – 
GaB/ G/Hol, publicado no doE nº 35.082 de 19/08/2022.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 3.390 de 30 de dezembro de 2013 do 
Ministério da Saúde (MS), que institui a Política Nacional de atenção 
Hospitalar (PNHoSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
descreve diretrizes para organização do componente hospitalar da rede de
Atenção à Saúde (RAS), definindo os Núcleos Internos de Regulação 
(Nir’s) conforme artigo 5º, inciso XiV
coNSidEraNdo os termos contidos nos processos nº 2022/168779 de 
10/02/2022 e 2022/232526 de 24/02/2022
r E S o l V E:
i - criar a partir de 14/02/2022 o Núcleo interno de regulação (Nir) no 
âmbito do Hospital ophir loyola, subordinado a diretória Geral do Hol.
ii - os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 14/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de agosto de 2022.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol, Em Exercício

Protocolo: 845996
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 039/2022 - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 073/2022
Processo nº. 2022/328692
forNEcEdor: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
rES E oNcolÓGicoS lTda
Valor Total: r$ 177.496,80
data de assinatura: 22/08/2022
ViGÊNcia: 22/08/2022 a 21/08/2023
oBJETo: fornecimento do medicamento MicafUNGiNa, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNid QUaNt VaLor UNit VaLor totaL

1

NoME coMErcial: MYcaMiNE 50 MG
PriNcÍPio aTiVo: MicafUNGiNa SÓdica
aPrESENTaÇÃo: 50 MG Po liof Sol iNJ

cT fa Vd iNc X 1
rMS: 1771700010016
ValidadE: 36 MESES
ProcEdÊNcia: JaPÃo

faBricaNTE: aSTEllaS PHarMa TEcH
co., lTd

fc-aMP 480 r$ 184,49 r$ 88.555,20
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2

NoME coMErcial: MYcaMiNE 100 MG
PriNcÍPio aTiVo: MicafUNGiNa SÓdica
aPrESENTaÇÃo: 100 MG Po liof Sol iNJ

cT fa Vd iNc X 1
rMS: 1771700010032
ValidadE: 36 MESES
ProcEdÊNcia: JaPÃo

faBricaNTE: aSTEllaS PHarMa TEcH
co., lTd

fc-aMP 240 r$ 370,59 r$88.941,60
 

      

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 846107

Portaria Nº 662/2022-GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/677472 de 31/05/2022.
r E S o l V E:
i – rEVoGar a contar de 12/08/2022 os termos da PorTaria Nº 
336/2019 - GaB/dG/Hol, que designou o servidor Joao carloS araUJo 
NoVaiS, Matrícula nº 5890418/3, assistente administrativo, pertencente 
ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia da Divisão 
de Patrimônio, deste Hospital.
ii – dESiGNar a contar de 12/08/2022, o servidor iVoNildo SEaBra 
lEdo, Matrícula nº 57194317/1, agente administrativo, pertencente ao 
Quadro de Pessoal ativo da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, 
para responder pela Chefia da Divisão de Patrimônio, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845643
Portaria N° 661/2022 - GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 697 de 11/08/2022, Publicado no doE 
n° 35.076 de 12 de agosto de 2022 e Processo n° 2022/677472 de 31/05/2022.
rESolVE:
loTar a partir de 12/08/2022, o servidor iVoNildo SEaBra lEdo, cargo 
agente administrativo, matrícula 57194317/1, pertencente ao Quadro de 
Pessoal ativo da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, na divisão 
de Patrimônio, deste Hospital,
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 29 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845641
Portaria Nº 666/2022 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/992725 de 
05/08/2022.
r E S o l V E:
rEMaNEJar a partir de 08/08/2022, por necessidade do serviço o ser-
vidor iVaNildo SEaBra lEdo, agente administrativo, matrícula nº 
57223713/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, do depar-
tamento de ambulatório para a divisão de Bloco cirúrgico, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 29 de agosto de 2022.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 845648
Portaria Nº 6672022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos na Portaria aP nº 2.857 de 13/06/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV, publicado 
nº Diário Oficial nº 35.040 de 11/07/2022.
rESolVE:
afaSTar, a partir de 01/07/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
a servidora lUZaMor riBaS JardiM, auxiliar operacional, matrícula nº 
3257070/1, regida pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não Estável, por 
motivo de aposentadoria por idade e Tempo de contribuição.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845651
Portaria Nº 668/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.

coNSidEraNdo os termos contidos na Portaria aP nº 3.521 de 15/07/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV, publicado 
nº Diário Oficial nº 35.074 de 10/08/2022.
rESolVE:
afaSTar, a partir de 01/08/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, a 
servidora Maria dE BElEM SaNToS rodriGUES, auxiliar de Enfermagem, 
matrícula nº 5058589/1, regida pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não 
Estável, por motivo de aposentadoria por idade e Tempo de contribuição.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845652
Portaria Nº 670/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos na Portaria aP nº 3.347 de 06/07/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV, publicado 
nº Diário Oficial nº 35.074 de 10/08/2022.
rESolVE:
afaSTar, a partir de 01/08/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
a servidora Maria dE loUrdES MarTiNS, Escriturário, matrícula nº 
5135117/1, regida pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não Estável, por 
motivo de aposentadoria por idade e Tempo de contribuição.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845656
Portaria Nº 671/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos na Portaria aP nº 3.629 de 21/07/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV, publicado 
nº Diário Oficial nº 35.074 de 10/08/2022.
rESolVE:
afaSTar, a partir de 01/08/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
a servidora SaNdra ValEria rocHa dE oliVEira XaViEr, auxiliar de 
Enfermagem, matrícula nº 5053382/1, regida pela lei nº 5.810/94-rJU- 
Estatuário não Estável, por motivo de aposentadoria por idade e Tempo 
de contribuição.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845657
Portaria Nº 672/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos na Portaria aP nº 3.557 de 18/07/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV, publicado 
nº Diário Oficial nº 35.074 de 10/08/2022.
rESolVE:
afaSTar, a partir de 01/08/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
a servidora ElaYNE diaS rodriGUES NEVES, Biomédico, matrícula nº 
5135192/1, regida pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não Estável, por 
motivo de aposentadoria por idade.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845659
Portaria Nº 673/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos na Portaria aP nº 3.703 de 26/07/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV, publicado 
nº Diário Oficial nº 35.074 de 10/08/2022.
rESolVE:
afaSTar, a partir de 01/08/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
o servidor PaUlo SErGio MoNTEiro, auxiliar operacional, matrícula nº 
5139090/1, regida pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não Estável, por 
motivo de aposentadoria por idade.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845662
Portaria Nº 669/2022 - 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.
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coNSidEraNdo os termos contidos na Portaria aP nº 3.444 de 12/07/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV, publicado 
nº Diário Oficial nº 35.074 de 10/08/2022.
rESolVE:
afaSTar, a partir de 01/08/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, a 
servidora dEUSariNa coNcEiÇao dE liMa, auxiliar de Serviços Gerais, 
matrícula nº 5144620/1, regida pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não 
Estável, por motivo de aposentadoria por invalidez.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845654
Portaria Nº 675 /2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1026832 de 
12/08/2022.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 01/09/2022, a servidora alcYr lUiS dE 
MiraNda araUJo, Medico, matrícula nº 5596530/1, lotado na divisão de 
cirurgia cabeça e Pescoço, admitida sob o regime das leis complementa-
res 007/91 e 77/2011 – Servidor Temporário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 29 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 845720

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 840/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 
1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento da genitora do servidor raiMUNdo No-
NaTo do NaSciMENTo MarTiNS, ocorrido em 06 de agosto de 2022, e 
especialmente o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da fa-
mília do servidor raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo MarTiNS, id. 
funcional nº 5171881/1, agente de Saúde, lotado na Gerência de clínica 
Médica, no período de 06/08/2022 a 13/08/2022, conforme certidão de 
Óbito nº 065623 01 55 2022 4 00031 093 0012211 18.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 06/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 846090
Portaria Nº 838/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/432799
rESolVE:
i-dESiGNar o servidor GilBErTo raMoS rodriGUES, matrícula nº 
5920560/2, ocupante do cargo de Gerente da GTiN/fScMP, lotado na Ge-
rência da GTiN/fScMP; para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 
171/2022, firmado pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP 
com a EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do 
ESTado do Pará - ProdEPa, cNPJ nº 059.613/0001-18, para contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de tecnologia da informação e 
comunicação - serviços e suporte prodepa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 24 de agosto de 2022.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 846118
Portaria Nº 799/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, 
e, coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1787.
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carlos antônio Tavares; cargo: coordenador de 
almoxarifado; matrícula: 5468264/3; Email: almoxarifado@santacasa.

pa.gov.br; Telefone: (91) 4009-2371, para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 238/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 008/2022/FSCMP; firma-
dos pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa Biofar HoSPiTalar lTda; cNPJ: 19.056.683/0001-27, tendo como 
objeto a aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: cÂNUlaS Para 
TraQUEoSToMia, SoNdaS follEY, GaSTrica E UrETral, drENoS To-
racicoS, aGUlHaS, caTETErES E ScalP.
ii - dESiGNar a servidora lívia félix de oliveira; cargo: Enfermeira; Matrí-
cula: 54195751/1 ,Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br; Telefone: (91) 
4009-2371, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituta.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 846002
Portaria Nº 801/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, 
e, coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1787.
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carlos antônio Tavares; cargo: coordenador de 
almoxarifado; matrícula: 5468264/3; Email: almoxarifado@santacasa.
pa.gov.br; Telefone: (91) 4009-2371, para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 240/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 008/2022/FSCMP; fir-
mados pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a 
empresa diGEMaN diSTriBUidora GEral dE MEdicaMENToS aNaNiN-
dEUa lTda; cNPJ: 07.336.942/0001-94, tendo como objeto a aQUiSi-
ÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: cÂNUlaS Para TraQUEoSToMia, 
SoNdaS follEY, GaSTrica E UrETral, drENoS ToracicoS, aGUlHaS, 
caTETErES E ScalP.
ii - dESiGNar a servidora lívia félix de oliveira; cargo: Enfermeira; Matrí-
cula: 54195751/1 ,Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br; Telefone: (91) 
4009-2371, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituta.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 846005
Portaria Nº 797/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, 
e, coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1787.
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carlos antônio Tavares; cargo: coordenador de 
almoxarifado; matrícula: 5468264/3; Email: almoxarifado@santacasa.
pa.gov.br; Telefone: (91) 4009-2371, para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 236/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 008/2022/FSCMP; fir-
mados pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a em-
presa aMaZoN MEdical carE EirEli, cNPJ: 29.187.032/0001-20, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: cÂNUlaS 
Para TraQUEoSToMia, SoNdaS follEY, GaSTrica E UrETral, drENoS 
ToracicoS, aGUlHaS, caTETErES E ScalP.
ii - dESiGNar a servidora lívia félix de oliveira; cargo: Enfermeira; Matrí-
cula: 54195751/1 ,Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br; Telefone: (91) 
4009-2371, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituta.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 845988
Portaria Nº 803/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, 
e, coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1787.
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carlos antônio Tavares; cargo: coordenador de 
almoxarifado; matrícula: 5468264/3; Email: almoxarifado@santacasa.
pa.gov.br; Telefone: (91) 4009-2371, para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 242/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 008/2022/FSCMP; firma-
dos pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdicaMENToS HoS-
PiTalar lTda; cNPJ: 33.762.284/0001-02, tendo como objeto a aQUiSi-
ÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: cÂNUlaS Para TraQUEoSToMia, 
SoNdaS follEY, GaSTrica E UrETral, drENoS ToracicoS, aGUlHaS, 
caTETErES E ScalP.
ii - dESiGNar a servidora lívia félix de oliveira; cargo: Enfermeira; Matrí-
cula: 54195751/1 ,Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br; Telefone: (91) 
4009-2371, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituta.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 846010
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Portaria Nº 802/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, 
e, coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1787.
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carlos antônio Tavares; cargo: coordenador de 
almoxarifado; matrícula: 5468264/3; Email: almoxarifado@santacasa.
pa.gov.br; Telefone: (91) 4009-2371, para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 241/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 008/2022/FSCMP; fir-
mados pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a em-
presa f cardoSo E cia lTda; cNPJ: 04.949.905/0001-63, tendo como 
objeto a aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: cÂNUlaS Para 
TraQUEoSToMia, SoNdaS follEY, GaSTrica E UrETral, drENoS To-
racicoS, aGUlHaS, caTETErES E ScalP.
ii - dESiGNar a servidora lívia félix de oliveira; cargo: Enfermeira; Matrí-
cula: 54195751/1 ,Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br; Telefone: (91) 
4009-2371, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituta.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 846007
Portaria Nº 798/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, 
e, coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1787.
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carlos antônio Tavares; cargo: coordenador 
de almoxarifado; matrícula: 5468264/3; Email: almoxarifado@santaca-
sa.pa.gov.br; Telefone: (91) 4009-2371, para exercer o encargo de fis-
cal do contrato nº 237/2022/fScMP, oriundo do PE SrP 008/2022/fS-
CMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP 
com a empresa BEcToN dicKiNSoN iNdUSTriaS cirÚrGicaS lTda, 
cNPJ: 21.551.379/0008-74, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo MaTErial 
TÉcNico HoSPiTalar: cÂNUlaS Para TraQUEoSToMia, SoNdaS fol-
lEY, GaSTrica E UrETral, drENoS ToracicoS, aGUlHaS, caTETErES 
E ScalP.
ii - dESiGNar a servidora lívia félix de oliveira; cargo: Enfermeira; Matrí-
cula: 54195751/1 ,Email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br; Telefone: (91) 
4009-2371, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituta.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 16 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 845997
Portaria Nº 847/2022 - cPad/Pres/FscMP
o Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar 2022, de-
signado pela portaria n.º822/2022 -cPad/PrES/fScMP de 22 de agosto 
de 2022 publicado no doE n.º 35.090 de 25 de agosto de 2022, expedi-
da pelo Sr. Bruno Mendes carmona Presidente da fundação Santa casa 
de Misericórdia do Pará, para apurar os fatos constantes do processo n.º 
2022/661220, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 
1º do art. 205 da lei nº 5.810/1994.
rESolVE:
dESiGNar aliNE SoNia da foNSEca SoarES, Técnica de enfermagem 
, Matrícula nº 5558635701 para, sob compromisso, desempenhar as fun-
ções de secretária da referida comissão.
Belém , 29 de agosto de 2022
carlos alberto Seabra Gonçalves
Presidente do Pad nº2022/661220

Protocolo: 846060
Portaria Nº 846/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 
1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do irmão da servidora EdilENE do NaS-
ciMENTo carValHo, ocorrido em 28 de julho de 2022, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia da servidora EdilENE do NaSciMENTo carValHo, id. funcional nº 
57197428/1, agente de artes Práticas, lotado na Gerência do Núcleo in-
ternação regulação, no período de 28/07/2022 a 05/08/2022, conforme 
certidão de Óbito nº 065656 01 55 2022 4 00458 225 0178660 99.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 28/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 29 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 846093
Portaria Nº 845/2022 – caPe/cP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2022/1015471.

r E S o l V E:
i – coNcEdEr, licença Gala a servidora SUZEaNE caMPoS dE SoUZa, id. 
funcional nº 57206415/1, Técnica de Enfermagem, lotada no co/PPP, no 
período de 05/08/2022 a 12/08/2022, conforme certidão de casamento nº 
065656 01 55 2022 2 00063 093 0018693 13.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 05/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 29 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 846095
Portaria Nº 837/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/203172
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora Márcia Maria riBEiro BaSÍlio, matrícula: 
54194573/2, cargo: farmacêutica, lotada na Gerência da agência Trans-
fusional, Telefone (91) 4009-222, E-mail: agtr@santacasa.pa.gov.br, para 
exercer o encargo de fiscal do contrato nº 248/2022/fScMP, oriundo do 
PE SRP 047/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
do Pará - fScMP com a empresa fUJicoM coMÉrcio dE MaTEriaiS 
HoSPiTalarES E iMPorTaÇÃo lTda, cNPJ: 02.323.120/0002-36, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: Solda 
oU lÂMiNa Para coNEXÃo ESTÉril coM 02 (dois) EQUiPaMENToS dE 
coNEXÃo ESTÉril EM coModaTo.
ii - dESiGNar a servidora SilVia HElENa da SilVa Sá TEiXEira, Ma-
trícula: 55945962, cargo: Médica, lotada na Gerência da agência Trans-
fusional, Telefone (91) 4009-2229, E-mail: silamer2@gmail.com, para na 
ausência do titular, exercerem o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNaPrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 845701

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 841/2022-caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/1080161.
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, 
em combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da 
constituição do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Ma-
ternidade a servidora MicHaEllE JUNKo doaMi SErrao, id. funcional 
nº 5942907/1, Servidora em regime de contrato Temporário, Médica, no 
período de 08/08/2022 a 03/02/2023;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 08 de agosto de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 26 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 846104

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 171/2022
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de tecnologia 
da informação e comunicação - serviços e suporte prodepa.
data de assinatura: 24/08/2022
Vigência: 24/08/2022 a 24/08/2023
dispensa nº 061/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/432799
Valor: r$ 225.525,12
orçamento: funcional Programática: 10.126.1508.8238; fontes de recur-
sos: 0103002877 e 0303002877; Elemento de despesa: 339140.
contratada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, cNPJ/Mf n.º 05.059.613/0001-18
Endereço: rod. augusto Montenegro, S/N, Km 10, icoaraci, Belém-Pa - 
cEP: 66.820-000, telefone: (91) 3044-5243
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 846096
coNtrato: 236/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar cÂNUlaS Para 
TraQUEoSToMia, SoNdaS follEY, GáSTrica E UrETral, drENoS To-
rácicoS, aGUlHaS, caTETErES E ScalP
Valor: r$ 90.684,20
data de assinatura: 16/08/2022
Vigência: 16/08/2022 a 15/08/2023
PE SrP 008/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/1787
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fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos 
superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: aMaZoN MEdical carE EirEli; cNPJ/Mf 
n.º 29.187.032/0001-20
Endereço: conj. Satélite, Trav. We 12, Sala 1 , Bairro coqueiro, cEP: 
66.670-260, cidade Belém/Pa
Telefone: (91)-98251-4415
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 845961
coNtrato: 237/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar cÂNUlaS Para 
TraQUEoSToMia, SoNdaS follEY, GáSTrica E UrETral, drENoS To-
rácicoS, aGUlHaS, caTETErES E ScalP
Valor: r$ 139.580,00
data de assinatura: 16/08/2022
Vigência: 16/08/2022 a 15/08/2023
PE SrP 008/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/1787
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008067, 
0269008239, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: BEcToN dicKiNSoN iNdUSTriaS cirÚrGicaS lTda; cNPJ/
Mf n.º 21.551.379/0008-74
Endereço: Pc. agricola la Paz Tristante N°121 Parte 2, Bairro industrial 
anhanguera, cidade osasco/SP, cEP: 06.276-035,
Telefone: (11) 5185-9710
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 845970
coNtrato: 238/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar cÂNUlaS Para 
TraQUEoSToMia, SoNdaS follEY, GáSTrica E UrETral, drENoS To-
rácicoS, aGUlHaS, caTETErES E ScalP
Valor: r$ 5.726,00
data de assinatura: 16/08/2022
Vigência: 16/08/2022 a 15/08/2023
PE SrP 008/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/1787
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008067, 
0269008239, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: Biofar HoSPiTalar lTda; cNPJ/Mf n.º 19.056.683/0001-27
Endereço: rua da Providência alameda Esmeralda N°5, Bairro coquei-
ro, cidade: ananindeua/Pa cEP: 67.015-260,
Telefone: (91) 3353-1360
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 845972
coNtrato: 240/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar cÂNUlaS Para 
TraQUEoSToMia, SoNdaS follEY, GáSTrica E UrETral, drENoS To-
rácicoS, aGUlHaS, caTETErES E ScalP
Valor: r$ 5.685,00
data de assinatura: 16/08/2022
Vigência: 16/08/2022 a 15/08/2023
PE SrP 008/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/1787
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008067, 
0269008239, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: diGEMaN diSTriBUidora GEral dE MEdicaMENToS aNa-
NiNdEUa lTda; cNPJ/Mf n.º 07.336.942/0001-94
Endereço: rua Tapajós, nº 125, cEP: 67.113-550,
Telefone: (91) 3237-7604
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 845976
coNtrato: 241/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar cÂNUlaS Para 
TraQUEoSToMia, SoNdaS follEY, GáSTrica E UrETral, drENoS To-
rácicoS, aGUlHaS, caTETErES E ScalP
Valor: r$ 78.884,00
data de assinatura: 16/08/2022
Vigência: 16/08/2022 a 15/08/2023
PE SrP 008/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/1787
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos 
superavits

ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: f cardoSo E cia lTda; cNPJ/Mf n.º 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de Souza Br 316 Km 08, nº 125, Bairro águas 
Brancas, cidade ananindeua/Pa, cEP: 67.033-030,
Telefone: (91) 3182-0395
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 845979
coNtrato: 242/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar cÂNUlaS Para 
TraQUEoSToMia, SoNdaS follEY, GáSTrica E UrETral, drENoS To-
rácicoS, aGUlHaS, caTETErES E ScalP
Valor: r$ 10.440,00
data de assinatura: 16/08/2022
Vigência: 16/08/2022 a 15/08/2023
PE SrP 008/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/1787
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos 
superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-
ToS HoSPiTalar lTda; cNPJ/Mf n.º 33.762.284/0001-02
Endereço: Tv. We 42 N° 192 casa a, Bairro cidade Nova, cidade ananin-
deua/Pa, cEP: 67.133-250
Telefone: (91) 98542-7633
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 845986
coNtrato: 248/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto:aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: Solda oU lÂ-
MiNa Para coNEXÃo ESTÉril coM 02 (dois) EQUiPaMENToS dE coNE-
XÃo ESTÉril EM coModaTo
Valor: r$126.000,00
data de assinatura: 26/08/2022
Vigência: 26/08/2022 a 26/08/2023
PE SrP Nº047/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/203172
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0149006653, 0149009936, 
0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 
0269008067, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0269008239 e 
seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: fUJicoM coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES E iMPor-
TaÇÃo lTda; cNPJ/Mf n.º 02.323.120/0002-36
Endereço: rodovia Br 101, KM 101, S/N – condomínio cliP, Galpão 101, 
Módulo 02 – conde / Paraíba, cEP:58.322-00.
Telefone/faX: (85) 4009-6600
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 845699

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 057/2022-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  12/09/2022 às 
09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto aQUiSiÇÃo dE MEdica-
MENToS liQUidoS, PoMadaS E SUSPENSÕES.
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, 29 de agosto de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 845754

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa: 061/2022
data: 24/08/2022
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de tecnologia 
da informação e comunicação - serviços e suporte prodepa.
fundamento legal: com base no artigos 24, inciso Viii, da lei nº 
8.666/93 e Parecer nº 187/2022/Prof/fScMP.
Data de Ratificação: 24/08/2022 - PAE nº 2022/432799
Valor: r$ 225.525,12
orçamento: funcional Programática: 10.126.1508.8238; fontes de recur-
sos: 0103002877 e 0303002877; Elemento de despesa: 339140.
contratada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, cNPJ/Mf n.º 05.059.613/0001-18
Endereço: rod. augusto Montenegro, S/N, Km 10, icoaraci, Belém-Pa - 
cEP: 66.820-000, telefone: (91) 3044-5243
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 846100
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 061/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de tecnologia 
da informação e comunicação - serviços e suporte prodepa.
contratada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, cNPJ/Mf n.º 05.059.613/0001-18
data: 24/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 846101

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 028/2022
Valor: r$6.820,00
objeto: contratação de 07 (sete) inscrições para servidores desta fScMP, 
a fim de participarem do 2º FÓRUM INTERNACIONAL RH & LIDERANÇA
data de assinatura: 29/08/2022 - Vigência: 29/08/2022 a 29/08/2023
PaE Nº 2022/918730 - iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 028/2022/fScMP
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.128.1507.8924, 10.302.1507.8288 e 
10.128.1508.8887; fonte de recurso:0103 e 0269 e nos seus respectivos 
superavits;Elemento de despesa: 339039
coNTraTado: faTor rH ProGraMaS dE dESENVolViMENTo orGaNi-
Zac lTda,cNPJ/Mf : 01.380.327/0001-07
ENdErEÇo: r. cajaiba nº 190, Vila Pompéia, São paulo/SP,-
cEP:05025-000, TElEfoNE: (11) 3864-8161 // 3864-1200
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 845864

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo nº 028/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
oBJETo: contratação de 07 (sete) inscrições para servidores desta fScMP, 
a fim de participarem do 2º FÓRUM INTERNACIONAL RH & LIDERANÇA
coNTraTado: faTor rH ProGraMaS dE dESENVolViMENTo orGaNi-
Zac lTda,cNPJ/Mf : 01.380.327/0001-07
data: 29/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 845867

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01588
Valor: r$208.500,00
data: 24/08/2022
oBJETo: MaTErial TÉcNico diVErSoS - para aQUiSiÇÃo EMErGEN-
cial dE aTadUraS EM crEPE, alGodÃo HidrÓfilo, coMPrESSa caM-
Po oPEraTÓrio, ESParadraPo, artigo 24,incisos iV da lei federal 
n.º8.666/93 e Parecer nº 286/2022/Prof/fScMP
PaE nº 2022/1077877 - dispensa de licitação nº 087/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0269008054; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: f cardoSo E cia lTda, cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
ENdErEÇo: rua João Nunes de Souza nº 125, rod. Br 316, KM 8, Bairro: 
aguasBrancas,ananindeua-Pa, cep: 67.033-030
TElEfoNE: (91) 3202-1344/ (91) 3202-1303
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 845646
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01600
Valor: r$41.700,00
data: 24/08/2022
oBJETo: MaTErial TÉcNico diVErSoS - para aQUiSiÇÃo EMErGEN-
cial dE aTadUraS EM crEPE, alGodÃo HidrÓfilo, coMPrESSa caM-
Po oPEraTÓrio, ESParadraPo, artigo 24,incisos iV da lei federal 
n.º8.666/93 e Parecer nº 286/2022/Prof/fScMP
PaE nº 2022/1077864 - dispensa de licitação nº 087/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0269008053; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: i f S NaSciMENTo & cia lTda, cNPJ/Mf: 63.872.493/0001-70
ENdErEÇo: Tv. Enéas Pinheiro nº 875, Bairro: Pedreira, Belém/Pa, cep: 
66.087-430
TElEfoNE: (91) 3276-6675/ (91) 3276-5116
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 845627

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 934/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 24 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 93222.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Nilson Silva de lima Júnior, 
matricula n° 54188484/1, cargo de agente administrativo, lotada (o) na 
(o), Núcleo da Qualidade, desta fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará – HEMoPa, a contar de 03 a 07 de fevereiro de 2022, 
laudo Nº 93222.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 24 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 845854
Portaria Nº 935/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 24 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 93223.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) renata Bezerra Hermes de 
castro, matricula n° 57204805/2, cargo de Biomédico, lotada (o) na (o), 
Núcleo de Ensino e Pesquisa, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 08 a 14 de fevereiro de 2022, 
laudo Nº 93223.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 24 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 845855
Portaria Nº 932/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 24 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 93220.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Kyllza rejaynne Santos reis, 
matricula n° 57191160/3, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada (o) na 
(o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 08 a 14 de fevereiro 
de 2022, laudo Nº 93220.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 24 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 845851
Portaria Nº 933/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 24 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 93221.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Maria Tereza Braga de Souza, 
matricula n° 2019930/1, cargo de servente, lotada (o) na (o), Gerência 
de infraestrutura, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HEMoPa, a contar de 17 de fevereiro a 03 de março de 2022, 
laudo Nº 93221.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 24 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 845852
Portaria Nº 914/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 24 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 92506.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) carmen Priscila ferreira farias, 
matricula n° 54196858/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 18 de abril a 16 de 
junho de 2022, laudo Nº 92506.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 24 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 845843
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Portaria Nº 915/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 24 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 92750.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) carmen Priscila ferreira farias, 
matricula n° 54196858/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 17 de junho a 20 de 
julho de 2022, laudo Nº 92750.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 24 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 845845
Portaria Nº 930/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 24 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 543.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Tatiane Silva Pereira, matricula 
n° 5803063/3, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na (o), coor-
denação do Hemocentro regional de Santarém, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 25 de julho de 
2022 a 21 de janeiro de 2023, laudo Nº 543.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 24 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 845846
Portaria Nº 931/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 24 de agosto de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 93219.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Edison conceição corrêa, ma-
tricula n° 54189237/1, cargo de Motorista, lotada (o) na (o), Gerência 
de Transportes, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará – HEMoPa, a contar de 11 a 17 de fevereiro de 2022, laudo Nº 93219.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 24 de agosto de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 845849

.

.

errata
.

errata a PUBLicaÇÃo do coNtrato Nº 039/2022 (doe Nº 
35.064 de 02 de aGosto de 2022, Protocolo: 834358).
oNde se LÊ:
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Para coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE iNSTalaÇÃo, SUPorTE, MaNUTENÇÃo E MElHoria dE To-
doS oS MÓdUloS do SofTWarE dE GErENciaMENTo dE laBoraTÓrio 
dE iMUNoGENÉTica, SiSTEMa SalUS (NEoViTa), a SEr iMPlaNTado 
EM TodaS aS UNidadES do HEMoPa, QUE ENTrE Si cElEBraM a fUN-
daÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará - HEMoPa 
E a EMPrESa PaUla E MarQUES lTda, dEcorrENTE dE diSPENSa dE 
liciTaÇÃo, coM fUlcro No arTiGo 25, iNciSo i da lEi Nº 8.666/93 - 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2022/195024.
cLÁUsULa PriMeira - oriGeM de coNtrato:
1.1. Este contrato decorre da licitação na modalidade dispensa de licitação, 
cujo julgamento foi regularmente homologado pelo ilmo. Sr. Presidente da 
fundação Hemopa.
Leia-se:
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Para coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE iNSTalaÇÃo, SUPorTE, MaNUTENÇÃo E MElHoria dE To-
doS oS MÓdUloS do SofTWarE dE GErENciaMENTo dE laBoraTÓrio 
dE iMUNoGENÉTica, SiSTEMa SalUS (NEoViTa), a SEr iMPlaNTado EM 
TodaS aS UNidadES do HEMoPa, QUE ENTrE Si cElEBraM a fUNda-
ÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará - HEMoPa E a 
EMPrESa PaUla E MarQUES lTda, dEcorrENTE dE iNEXiGiBilidadE 
dE liciTaÇÃo, coM fUlcro No arTiGo 25, iNciSo i da lEi Nº 8.666/93 
- ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2022/195024.
cLÁUsULa PriMeira - oriGeM de coNtrato:
1.1. Este contrato decorre da licitação na modalidade inexigibilidade de 
licitação, cujo julgamento foi regularmente homologado pelo ilmo. Sr. Pre-
sidente da fundação Hemopa.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 26 de agosto de 2022.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 845835
errata de PUBLicaÇÃo do resULtado 

do PreGÃo eLetroNico srP Nº 030/2022 - HeMoPa
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente 
de licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/
HEMOPA, de 28/03/2022, retifica a publicação de protocolo Nº: 35.094 

do Diário Oficial do Estado do Pará do dia 29/08/2022 que tornou 
público a HoMoloGaÇÃo do Processo administrativo 2021/777638 - 
Pregão Eletrônico SrP nº 030/2022 para rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
aQUiSiÇÃo fUTUra E EVENTUal dE iNSUMoS Para rEaliZaÇÃo dE 
EXaMES laBoraToriaiS dE HiSTocoMPaTiBilidadE No laBoraTÓrio 
da GErÊNcia dE iMUNoGENÉTica coM EQUiPaMENTo EM coModaTo, 
para resultado conforme abaixo:
iTEM 1 – Empresa: PH7 coMErcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS 
Para diaGNÓSTicoS lTda – cNPJ: 59.920.132/0001-84:
Preço Unitário - r$ 1.090,00 (mil e noventa reais)
Preço Global – r$ 3.815.000,00
iTENS 2 e 3 fracaSSadoS.
iTENS 4 e 5 dESErToS.
os autos do Processo administrativo Nº 2021/777638 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém, 29 de agosto de 2022
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 845698

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 002/2022
PElo PrESENTE TErMo, ProMoVE-SE NESTa daTa E coM fUNdaMENTo 
NaS oriENTaÇÕES coNTidaS Na lEi fEdEral Nº 8.666/93 E alTEra-
ÇÕES PoSTEriorES, o aPoSTilaMENTo do coNTraTo adMiNiSTraTi-
Vo Nº 004/2022 cElEBrado ENTrE a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTE-
raPia E HEMaToloGia do Pará E aBBoTT laBoraTÓrioS do BraSil 
lTda, Para faZEr coNSTar, a alTEraÇÃo do cNPJ da EMPrESa, PaS-
SaNdo Para cNPJ: 56.998.701/0034-84.
Belém, 26 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará

Protocolo: 845831

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 962/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
JoSÉ daNiEl adioN fariaS Gerente/cHr-caS 54180109
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 1.600,00
10122129783380000 269  339036 800,00
10122129783380000 269  339039 1.000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1089958  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 845653
Nº da portaria: 961/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
MarcElo ViTor MoUra araNHa Gerente/GEMaN 57225121
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2000,00
10122129783380000  269  339036 1000,00
10122129783380000  269  339039 1000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1074852 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 845581

diÁria
.

Portaria Nº 960 de 29 de agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1050091/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdida-
ToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE caPiTÃo PoÇo/Pa no 
período de 19 a 21/08/2022.
caloS fariaS PacHEco, cPf: 243266232-68, Téc. Manut./GEMaN, MaT.: 
577146671, 2,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  29 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 845660
Portaria Nº 947 de 29 de agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1077606/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de BUScar coMPUTaforES E QUadroS dE aViSoS No HEMocEN-
Tro coordENador EM BElÉM/Pa no dia de 18/08/2022.
EdGar flaVio QUEiroZ lEMoS, cPf: 299400442-91, Motorista/cHr-
caS, MaT.: 555883901, 0,5 diaria  e PaUlo coUTo SaNToS JUNior, cPf: 
299382012-53, op. de comp./cHr-caS, MaT.: 5898785, 205 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  29 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 845670
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Portaria Nº 959 de 29 de agosto  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1064902/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da iNSTaUraÇÃo dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar No HEMocENTro rEGioNal dE MaraBá/Pa no período de 
25/09 a 01/10/2022
Marcio aUGUSTo SoUZa dE aZEVEdo, cPf: 081424832-20, adiministra-
dor/coPad, MaT.: 80688442, 6,5 diarias, SElViNa Maria MorEira TEi-
XEira lEiTE, cPf: 646803712-34, ag. admin./coPad, MaT.: 541908541, 
6,5 diarias e criNTiaNE fErrEira, cPf: 681702542-72, ag. admin./co-
Pad, MaT.: 541885271, 6,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  29 de agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 845672

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 004/2022.
reLatiVa ao PreGÃo eLetrÔNico HeMoPa srP Nº 043/2022
aos 13 dias do mês de julho do ano de 2022, a fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, cNPJ/Mf nº 05.837.521/0001-
11, código UaSG: 925452, com sede na Travessa Padre Eutíquio nº 2109, 
cEP: 66033-00, Bairro: Batista campos, Belém-Pa, nesta ato representada 
por seu Presidente Sr. Paulo andré castelo Branco Bezerra, brasileiro, ad-
ministrador, portador do cPf/Mf nº 229.089.192-49, residente e domicilia-
do nesta cidade, após ter HOMOLOGADO a classificação da(s) proposta(s) 
apresentada(s) no PrEGÃo ElETrÔNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
043/2022, nos termos da lei federal nº 10.520/2002 (institui a modali-
dade de licitação denominada pregão no âmbito da União, Estados, distri-
to federal e Municípios); decreto federal nº 3.555/2000 (regulamenta a 
modalidade de licitação denominada pregão); decreto federal nº 7.892/13 
(regulamenta o Sistema de registro de Preços previsto no art. 15 da lei 
nº 8.666/1993); decreto federal nº 10.024/2019 (regulamenta o pregão 
na forma eletrônica); lei Estadual n° 6.474/2002 (institui a modalidade 
de licitação pregão no âmbito da administração Pública Estadual); decreto 
Estadual n° 534/2020 (regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na 
forma eletrônica no âmbito da administração Pública Estadual); decreto 
Estadual nº 991/2020 (regulamenta o Sistema de registro de Preços no 
âmbito da administração Pública Estadual); lei nº 8.078/1990 (código de 
defesa do consumidor), lei nº 10.406/2002 (código civil) e lei comple-
mentar federal nº 123/2006 e suas alterações (Estatuto da microempresa 
e empresa de pequeno porte); decreto Estadual nº 878/2008 (regulamen-
ta o tratamento diferenciado e simplificado para microempresa e empresa 
de pequeno porte no âmbito da administração Pública Estadual); decre-
to Estadual nº 877/2008 (dispõe sobre o pagamento de fornecedores da 
administração Pública  direta e indireta do Governo do Estado do Pará), 
instrução Normativa nº 3/2018 (Estabelece regras de funcionamento do 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF); a Instru-
ção Normativa SEad/dGl nº 003/2018 (dispõe sobre a utilização do Banco 
referencial de Preços no Estado do Pará) e subsidiariamente a lei federal 
n° 8.666/1993  e alterações (lei de licitações e contratos administrati-
vos), assim como as exigências previstas no Edital e anexos, rESolVE 
registrar os preços para aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS do coMPoNEN-
TE ESPEcialiZado da aSSiSTÊNcia farMacÊUTica (cEaf) aTraVÉS dE 
SrP, Para aTENdEr aoS PaciENTES da fUNdaÇÃo HEMoPa de acordo 
com as condições e especificações do Edital e seus Anexos, a ser oferecido 
pela empresa:
1 – coMErcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 05.049.432/0001-00, inscrição Estadual nº 15.111.990-2, com 
sede na Travessa castelo Branco, nº 2028, Guamá, Belém-Pa, neste ato 
representada pelo(a) Sr (a) Noé rodrigues ferreira, brasileiro, casado, re-
presentante comercial, portador(a) da cédula de identidade nº. 3269476 
SSP/Pa, cPf/Mf sob o nº. 175.518.972-91, residente e domiciliado na 
avenida João Paulo ii, nº 1985, Marco, na cidade de Belém - Pa; de acordo 
com o resultado do PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 043/2022, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto a presente ata tem por objeto o 
registro de Preços para a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS do coMPo-
NENTE ESPEcialiZado da aSSiSTÊNcia farMacÊUTica (cEaf) aTra-
VÉS dE SrP, Para aTENdEr aoS PaciENTES da fUNdaÇÃo HEMoPa nas 
condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços 
e ata do Pregão Eletrônico SrP nº 043/2022 vinculada ao Processo nº 
2022/558480 que integram este instrumento independente de transcrição, 
pelo prazo de validade do registro.
cLÁUsULa seGUNda - do PreÇo e reVisÃo
2.1.  O preço registrado, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos obje-
tos constantes deste instrumento encontram-se contidos na tabela abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo tÉcNica UNid QUaNt PreÇo UNi-
tÁrio r$

PreÇo totaL 
r$

02

romiplostim 250 mcg, pó para solução injetável, 
ampola.

Marca: NPlaTE
faBricaNTE iNTErNacioNal / EMBalador: 

Patheon italia S.p.a. / amgen Manufacturing limited 
– Porto rico

iMPorTador: aMGEN Biotecnologia do Brasil ltda
rG no MS: 1024400030015

f/amp 500 2.319,10 1.159.550,00

2.1.1. o valor global desta ata é de r$ 1.159.550,00 (Um milhão cento e 
cinquenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta reais).
a vigência desta ata será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, incluídas eventuais prorrogações.
Não houve registro de cadastro de reserva para o item.
Belém/Pa, 13 de julho de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente

Protocolo: 845726

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: rescisão contratual
Término de vínculo: 22/08/2022
Tipo: distrato a pedido do servidor
Servidor Temporário: riTa dE caSSia da coNcEicao dE QUadroS
Matrícula: 6045538/2
cargo/Órgão: Técnico de Enfermagem/fHcGV
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Protocolo: 845842

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 480, de 29 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de SETEMBro/2022.
1º Periodo

Matric NoMe carGo triÊNio dias coNce-
didos

Periodo 
coNcedido

Porta-
ria aN-
terior

57192068/1 daNiEllE coNcEicao 
MacHado

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

11/12/2013 a 
10/12/2016 30 01/09/2022 a 

30/09/2022 -

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

Protocolo: 846109

errata
.

errata do eXtrato da ata de reGistro 
de PreÇos N° 96/2022.

No doe N° 34.968, que publicou o nº publicação 796947 do eXtra-
to da ata de reGistro de PreÇos Nº 96/2022/FPeHcGV
oNde se LÊ:

Nº siMas descriÇÃo do MateriaL

Necessi-
dade Para 
12 Meses

Marca/
FaBri-
caNte UNid

VaLor
UNitÁ-

rio
r$

VaLor
 totaL

r$

01 193568-2

Solução a base de taurolidina com 
uma ampla atividade antimicrobiana 
(incluindo MrSa e VrE), com efeito 
anticoagulante com propriedades 

de efeito anticoagulante e selagem. 
deve possuir os seguintes compo-
nentes ativos: (ciclo)-taurolidina, 
citrato (4%) e heparina (mucosa, 

500 iU/ml).

2.700

TaUrolocK 
HEP500/ 
TaUro-
PHarM

500Ui / ml
ampolas 
de 5 ml

r$ 80,00 r$ 
216.000,00
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02 187429-2

Solução a base de taurolidina para 
instilação em todos os sistemas de 
cateter venoso para hemodiálise 
para controle de infecções no in-
terior do dispositivo de. formação 
de biofilme bacteriano. E garantia 
de alta potência.  deve conter os 
seguintes componentes ativos: 

(ciclo)-taurolidina, citrato (4%) e 
uroquinase (25.000Ui).

1.900

TaUrolocK 
U25000/ 
TaUro-
PHarM

U25000 
frasco com 

10 ml

r$ 
400,00

r$ 
760.00,00

Valor ToTal 976.000,00

Leia-se:

Nº siMas descriÇÃo do MateriaL
Necessi-

dade Para 
12 Meses

Marca/
FaBri-
caNte UNid

VaLor
UNitÁ-

rio
r$

VaLor
 totaL

r$

01 193568-2

Solução a base de taurolidina com 
uma ampla atividade antimicrobiana 
(incluindo MrSa e VrE), com efeito 
anticoagulante com propriedades de 

efeito anticoagulante e selagem. deve 
possuir os seguintes componentes 

ativos: (ciclo)-taurolidina, citrato (4%) 
e heparina (mucosa, 500 iU/ml).

2.700

TaUrolocK 
HEP500/ 
TaUro-
PHarM

500Ui 
/ ml

ampolas 
de 10 

ml

r$ 80,00 r$ 
216.000,00

02 187429-2

Solução a base de taurolidina para 
instilação em todos os sistemas de 

cateter venoso para hemodiálise para 
controle de infecções no interior do 
dispositivo de. Formação de biofilme 

bacteriano. E garantia de alta potência.  
deve conter os seguintes componentes 
ativos: (ciclo)-taurolidina, citrato (4%) 

e uroquinase (25.000Ui).

1.900

TaUrolocK 
U25000/ 
TaUro-
PHarM

U25000 
frasco 

com 05 
ml

r$ 400,00 r$ 760.00,00

Valor ToTal 976.000,00

dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 845850
errata

Na Publicação do contrato nº 218.2022, no doe nº 35.086 de 
23/08/2022, que publicou o número da publicação nº 843151.
oNde se LÊ:
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.
Leia-se:
objeto: aquisição de itens hospitalares para atender às necessidades desta 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna e centro de 
Hemodiálise Monteiro leite (cHMl).

Protocolo: 845920

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 128/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Produtos para Urologia 
para atender a necessidade das Unidades de Terapia intensiva, ambulató-
rio, 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: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 14/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 845695

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 106/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de medicamentos 
de Uso Geral 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 (fHcGV).

eMPresa(s) VeNcedora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor 
GLoBaL VeNcedor

1. Aminofilina 24mg/ml, 10 ml, via Intravenosa, uso 
adulto e pediátrico amp 10 ml 3.200 - iTEM dESErTo

2. 
atropina (sulfato) 0,25mg/ml, 1 ml, via intrave-
nosa, intramuscular e Subcutânea, uso adulto e 

pediátrico amp 1ml
18.000 - iTEM dESErTo

3. 
azul de Metileno ou Metiltionínio 10mg/ml (1%), 
10 ml, via intravenosa, uso adulto e pediátrico 

amp 10ml
1.000 - iTEM dESErTo

4. Ciclofosfamida 1g pó liofilizado, via intravenosa, 
uso adulto e pediátrico frasco/ amp 120 - iTEM dESErTo

5. cimetidina 150mg/ml amp 2ml 15.000 - iTEM caNcElado

6. diclofenaco sódico 75mg amp 3ml 450 - iTEM dESErTo

7. dipirona sódica 500mg/ml amp 2ml 76.000 r$ 
211.280,00

MEdilar iMPorTacao E 
diSTriBUicao dE ProdUToS 
MEdico HoSPiTalarES S/a

8. Escopolamina (butilbrometo) 20mg/ml amp 1ml 9.500 - iTEM caNcElado

9. Neostigmina (metilsulfato) 0,5mg/ml  amp 1ml 4.500 - iTEM dESErTo

10. Papaverina (cloridrato) 50mg/ml amp 2ml 500 - iTEM dESErTo

11. Vitamina complexo B amp 2ml 4.000 - iTEM caNcElado

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 106/fHcGV/2022:
r$ 211.280,0000 (duzentos e onze mil, duzentos e oitenta reais)
Belém/Pa, 29 de agosto de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 845743

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa 87/2022
Valor r$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente do SUS.
Data de Ratificação: 22/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, 62 caput e § 4° da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269 E 0103
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: BiolifE ProdUToS MÉdicoS lTda
Endereço: TV dom Romualdo de Seixas, n° 1560, Edifício Connext Office, Loja 07.
BElÉM – Pará – cEP: 66.055-200
fone: (91) – 32233998
E-mail: administrativo.pa@biolife.med.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 845830
disPeNsa 87/2022
Valor r$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente do SUS.
Data de Ratificação: 22/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, 62 caput e § 4° da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269 E 0103
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: a P c l coMErcio dE MaTEriaiS MEdicoS E HoSPiTalarES EirEli
Endereço: Rodovia BR 316, s/n°, Edifício Next Office, andar 10 Loja 1010.
aNaNiNdEUa – Pará – cEP: 67.013-000
fone: (91) – 98308-9912
E-mail: angioflex@angioflex.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 845832
disPeNsa 88/2022
Valor r$ 2.200,00 (dois Mil e duzentos reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
Data de Ratificação: 22/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, 62 caput e § 4° da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269 E 0103
origem do recurso: Estadual
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contratado
NoME: ESc rEGo coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES - EirEli
Endereço: TraVESSa BENJaMiM coNSTaNT Nº 1793, Sala 11, 21, 22, 
23 – NaZarÉ
BElÉM- Pará
cEP: 66.035-000
Telefone: (91) 3038-6828/3223-3477
E-mail: prolife@prolifepa.com.br
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 845862
disPeNsa 88/2022
Valor r$ 5.000,00 (cinco Mil reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
Data de Ratificação: 22/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, 62 caput e § 4° da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269 E 0103
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda
Endereço: TraVESSa BarÃo do TriUNfo Nº 3540 – Marco
BElÉM- Pará
cEP: 66.095-055
Telefone: (91) 3257-5160 – 3257-5056
E-mail: cotação@hybridahospialar.com.br
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 845860
disPeNsa 89/2022
Valor r$ 4.400,00 (Quatro Mil e quatrocentos reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
Data de Ratificação: 26/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, 62 caput e § 4°  da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269, 261 0103 e suas respectivas subfontes
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: ESc rEGo coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES - EirEli
Endereço: TraVESSa BENJaMiM coNSTaNT Nº 1793, Sala 11, 21, 22, 
23 – NaZarÉ
BElÉM- Pará
cEP: 66.035-000
Telefone: (91) 3038-6828/3223-3477
E-mail: prolife@prolifepa.com.br
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 845897
disPeNsa 89/2022
Valor r$ 5.300,00 (cinco Mil e trezentos reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
Data de Ratificação: 26/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, 62 caput e § 4°  da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269, 261 0103 e suas respectivas subfontes.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: BioTEcH diSTriBUidora E rEPrESENTaNTE EirEli
Endereço: Travessa Quintino Bocaiuva nº 2301 sala 1014 – cremação
Belém- Pa – cEP nº 66.045-315
Telefone: (91) 3212-0414
E-mail: financeiro@biotech-rpv.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 845898
disPeNsa 85/2022
Valor r$ 160,00 (cento e Sessenta reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
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: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: BiolifE ProdUToS MEdicoS lTda

Endereço: TV Romualdo de Seixas, n° 1560, Edificio Connext Office loja 07.
BElÉM – Pará – cEP: 66.055-200
fone: (91) – 3223-3998
E-mail: administrativo.pa@biolife.med.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 845771
disPeNsa 85/2022
Valor r$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
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: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: BioTEcH diSTriBUidora E rEPrESENTaNTE lTda
Endereço: TV Quintino Bocaiuva, n° 2301, Sala 1014, 1012, 1013
BElÉM – Pará – cEP: 66.045-315
fone: (91) – 98920-8316
E-mail: financeiro@biotech-rpv.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 845765
disPeNsa 85/2022
Valor r$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
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: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: ESc rEGo coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES - EirEli
Endereço: TV Benjamim constant, n° 1793, Sala 11, 21, 22 e 23.
BElÉM – Pará – cEP: 66.035-060
fone: (91) – 3038-6828/ 3223-3477
E-mail: prolife@prolifepa.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 845768
disPeNsa 86/2022
Valor r$ 5.086,00 (cinco mil e oitenta e seis reais)
objeto: aquisição de medicamentos comprimidos de uso geral, para aten-
der a necessidade de 4(quatro) meses, nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico.
Data de Ratificação: 25/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV e art. 62 da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: Biofar HoSPiTalar lTda
Endereço: al ESMEralda, cidade nova, n° 5.
aNaNiNdEUa – Pará – cEP: 67.130-680
fone: (91) – 981370077
E-mail: Biofar@BiofarHoSPiTalar.coM.Br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 845809
disPeNsa 86/2022
Valor r$ 7.980,00 (Sete mil e novecentos e oitenta reais)
objeto: aquisição de medicamentos comprimidos de uso geral, para aten-
der a necessidade de 4(quatro) meses, nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico.
Data de Ratificação: 25/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV e art. 62 da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: alfaMEd coMErcial EirEli
Endereço: av. Marquês de Herval, n° 2106.
BElÉM – Pará – cEP: 66.087-320
fone: (91) – 2772-744
E-mail: patriciarosales@ig.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 845807
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o diretor Presidente, em exercício, da companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará - cPH, no uso de suas atribuições legais e após a análise 
conjunta da Pregoeira e Equipe e o parecer da Gerência Jurídica, referente 
ao Processo nº 2022/513199 resolve:
HoMoloGar o resultado do processo licitatório referente ao Pregão Ele-
trônico nº 015/2022- cPH, que tem como objeto à contratação de empresa 
para o fornecimento de Materiais de consumo de Expediente, descartá-
veis, Higiene e limpeza, o qual visa atender a companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará, autorizando a contratação e emissão de Nota 
de Empenho em favor das seguintes empresas:
1-loTE 1 – Material de Expediente/descartável, como foi declarado dE-
SErTo pela Pregoeira por não existirem empresas interessadas no lote 
do certame, este diretor Presidente, em exercício da cPH, autoriza a sua 
rEPETiÇÃo.
2-loTE 2 – Material de Higiene e limpeza a empresa E do S do c 
caMPoS BElo EirEli- caMPoS BElo, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
20.142.305/0001-45, com sede na Travessa Bom Jardim, nº 1283, Bairro: 
Jurunas, cEP: 66.025-184, fones: (91) 981131605, e-mail: evabelo2@
yahoo.com.br , município de Belém, estado do Pará, pelo valor global  a 
importância de r$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 29 de agosto de 2022.
  HUGo PENNa HacHEM
  diretor Presidente, em exercício da cPH

Protocolo: 845599

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 491/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
rafael Willian araújo da costa, Gerente do Grupo Técnico – GTE, mat 
5722395/2 e rafael de Sousa da Silva, assessor, mat 5946645/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Bragança/Pa, no período 
29/06 à 03/07/2022, com o objetivo de realizar apoio a emissão de carteira 
de gratuidade para idosos e estudantes nas ações sociais da alEPa E cac 
cidadaNia. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 492/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 de 
junho de 2022 o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, mat 3272486/1 e fraNciNaldo 
MEirElES WaNZElEr, controlador, mat 5952241/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena (são francisco) /Pa, 
no período de 01 à 03/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 493/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, JOSÉ 
do Socorro rocHa, aGENTE fiScal, mat 327455117 1 e lucas costa 
lopes, controlador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a colares/Pa, no período de 01 a 03/07/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 494/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Vera lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da 
cunha ferreira, controlador, mat 5948110/1 e José francisco Santos 

Soares, controlador, mat 5947523/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à colares, São caetano de odivelas/Pa, no período 
01 a 03/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 495/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Jean 
luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, Moisés rodrigues 
figueiredo, controlador, mat 5943617/2 e Sandielle luiz Silva da cruz, 
controladora, mat 5909099/2 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Santa Barbara/Pa, no período 01 à 03/07/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 496/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
dayanne Matos das chagas, controladora, mat 5947459/1 e raimundo 
Nonato Pantoja da Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a BENEVidES/Pa, no período 
01 à 03/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 497/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diária, aos beneficiários, 
Gilberto alves da Silva, Supervisor ii, mat 5945899/1, Jeiphanie almeida 
Guimarães, controladora, mat 5953882/1 e carlos Willian Santos, 
agente fiscal, mat 2035189-01 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Novo compartimento e Tucurui/Pa, no período de 
04 à 07/07/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização nos 
transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 498/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 de 
junho de 2022 o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
GUSTaVo oliVEira dE SoUZa, coNTrolador, mat 5911960/3 e JoÃo 
carloS PErEira dE SoUZa, coNTrolador, mat 5948106/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba/Pa, no período 
de 01 à 03/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 499/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
francisco de Paula ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1, riNaldo 
NUNES dE PiNHo, aGENTE fiScal, mat 3277879 e Jean lucas Monteiro 
Batista, controlador, mat 5893842/3 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a SoUrE E SalVaTErra/Pa no período de 01 a 
05/07/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviários. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo.
Portaria Nº 500/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duase meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e roBErTo 
carloS ZaidaN coElHo, coNTrolador, mat 5862809/3 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a cachoeira do arari/Pa, 
no período de 01 a 03/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 501/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 30 de 
junho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 ½ (duas e meia) diária, ao beneficiário, GABRIEL 
NEPoMUcENo BriTo fEio, coNTrolador, mat 8002832/1 e roBErTo 
riBEiro MEScoUTo, aGENTE fiScal, mat 54182030/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Santa cruz do arari/Pa, no 
dia 01 á 03/07/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização 
nos transportes hidroviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 502/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, aos beneficiários, 
Victor Jorge Teixeira dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1 e 
Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a cUrUÇa/Pa, no período de 
01 à 03/07/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização nos 
transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 503/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José Edinicio Gonçalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, 
rildo Gonçalves almada, fiscal, mat 200260146-027 e diego da Silva 
Bitencourt, controlador, mat 5952239/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Barcarena (Vila dos cabanos) /Pa, no período 
01 a 03/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
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Portaria Nº 504/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 01 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
ValdiNEY fErrEira GoMES, coNTrolador, mat 571921181/3, BrUNo 
lEoNardo SoUZa SilVa, SUPErViSor ii, mat 5946514/1, EliaNE 
rocHa dE la oSa caBEZa, Tecnico em reg ii, mat 5045363-1, JoÃo 
BaTiSTa HENriQUE dE oliVEira, agente fiscal, mat 2044293/1, Marcos 
alexandre silva e Sousa, auxiliar, mat 5893336/3 e reginaldo Guimarães 
de Brito, assessor, mat 5946646/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem à Bragança, Salinas, capanema/Pa, no período de 01 à 
05/07/2022, com o objetivo de fiscalizar e fazer levantamento de dados 
operacionais junto com os fiscais. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 505/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
Benedito Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1, domingos de 
Miranda Moura, agente fiscal, mat 327258/01, arTHUr rUBENS raBElo 
MarTiNS, agente fiscal, mat 3278140010, MiGUEl MacHado MacEiÓ, 
fiScal, mat 3272486013, PaUlo liMa SaNToS, fiScal, mat 2029561 
e HElToN fraNciSco crUZ da cUNHa, Supervisor i, mat 5945902/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema, 
Bragança/PA, no período 01 à 05/07/2022, com o objetivo de fiscalização 
nos transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 506/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
Jorge luiz conceição lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar de 
abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, Guy de Silveira correa, 
controlador, mat 5952275/1, José do Socorro Morais da cruz, Supervisor 
ii, mat 5632633/2 e rosendo caetano de Sarges, fiscal, mat 2025043/01 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Bragança, 
Salinas, capanema/Pa no período 01 à 05/07/2022, com o objetivo de 
acompanhar Diretor de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 509/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
adolfo Maia da coSTa JÚNior, coNTrolador, mat 5852129/3, 
JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, coNTrolador, mat 57221329/2, 
aNdrÉ lUiZ SoarES PErEira, coNTrolador, mat 5952251/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a SoUrE E SalVaTErra/Pa 
no período de 01 a 05/07/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 510/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo raiol lopes, mat 3167682/1, andré luiz albuquerque Silva, 
controlador, mat 5952247/1, arleandro firmino Simplício, controlador, 
mat 5952245/1 e Joelson ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a caPaNEMa, 
BraGaNÇa E SaliNaS/Pa, no período 01 à 05/07/2022, com o objetivo de 
fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 511/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a acará/Pa, no período de 01 
à 05/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 514/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de julho 
2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 7 e ½ (sete e meia) diárias, ao beneficiário, MARCELO CESAR 
do NaSciMENTo raMoS, aUX. rEG, mat 54195615/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa /Pa, no período de 02 
à 09/07/2022, com objetivo de aderência entre a autorização concedida e 
a prática operacional no transporte hidroviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 515/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
julho 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, 
GErSoN aNToNio JoSE liSBoa, aUX. oPEracioPNal, mat 54180861/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa /
Pa, no período de 06 à 10/07/2022, com objetivo de ações de controle 
Tarifário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria Nº 516/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Nagíla 
Evelyne Motta Halmenschlager, Supervisora ii, mat 5948015/2 e Pedro 
ferreira dos Santos, controlador, mat 5952255/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a SaNTarÉM-alENQUEr/Pa, no período 
de 02 a 04/07/2022, com objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 517/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, 
ValdoMiro SoarES loPES, controlador, mat 5952240/1 de acordo com 

as bases vigentes, por motivo de viagem a itaituba/Pa, no período de 
04 à 06/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 518/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
julho 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 7 e ½ (sete e meia) diárias, ao beneficiário, Carlos 
alexandre abati, Téc. Em regulação, mat 548775452/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa /Pa, no período de 02 
à 09/07/2022, com objetivo de aderência entre a autorização concedida 
e a prática operacional. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 519/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, 
Brenda Brito Pereira de Souza, aux. regulação, mat 5905775/2, caroline 
Nazaré da Silva carvalho, asistente administrativa, mat 54195912/1 e 
carolina Silva de Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a dom Eliseu e Paragominas/Pa, no 
período de 07 à 11/07/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 520/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, 
José francisco Pacheco quaresma Junior, Supervisor ii, mat Supervisor 
ii de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a castanhal 
e inhagapí/Pa, no período de 04 à 06/07/2022, com os objetivos de 
verificação no setor de fiscalização de apoio aos Terminais. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 521/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gilberto alves da Silva, Supervisor ii, mat 5945899/1, Jeiphanie almeida 
Guimarães, controladora, mat 5953882/1, Sheyziane Nobre Portilho, 
auxiliar em regulação Serv. Publ, mat 57192352/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Novo compartimento e Tucurui/
Pa, no período de 08 à 11/07/2022, com o objetivo de realizar serviço 
de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 522/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gilberto alves da Silva, Supervisor ii, mat 5945899/1, Jeiphanie almeida 
Guimarães, controladora, mat 5953882/1 e Sheyziane Nobre Portilho, 
auxiliar em regulação Serv. Publ, mat 57192352/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Xinguará e redenção/Pa, no período 
de 17 à 19/07/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização 
nos transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 524/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Vera lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da 
cunha ferreira, controlador, mat 5948110/1, José francisco Santos 
Soares, controlador, mat 5947523/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à colares, São caetano de odivelas/Pa, no período 
08 a 10/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 525/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, 
Wildson araújo de Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá, 
Parauapebas e canaã dos carajás/Pa no período de 10 à 14/07/2022, 
com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 526/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Gilberto 
alves da Silva, Supervisor ii, mat 5945899/1, Jeiphanie almeida Guimarães, 
controladora, mat 5953882/1 e luiz Valdir limar, agente fiscal, mat 2035677-
001 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Xinguará e 
redenção/Pa, no período de 11 à 16/07/2022, com o objetivo de realizar 
serviço de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 527/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Jean 
luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, Moisés rodrigues 
figueiredo, controlador, mat 5943617/2 e Sandielle luiz Silva da cruz, 
controladora, mat 5909099/2 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Santa Barbara/Pa, no período 08 à 10/07/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 528/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo Nonato Pantoja da Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 e 
dayanne Matos das chagas, controladora, mat 5947459/1 de acordo com 
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as bases vigentes, por motivo de viagem a BENEVidES/Pa, no período 
08 à 10/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 529/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, aos beneficiários, 
Victor Jorge Teixeira dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1 e 
Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Marapanim/Pa, no período 
de 08 à 10/07/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização 
nos transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 530/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
Edinicio Gonçalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, rosendo 
caetano de Sarges, agente fiscal, mat 2025043/01 e José Joaquim 
Bechir, agente fiscal, mat 2026155/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Barcarena, acará e Tailândia/Pa, no período 
08 a 10/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 531/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo raiol lopes, mat 3167682/1, andré luiz albuquerque Silva, 
controlador, mat 5952247/1, arleandro firmino Simplício, controlador, 
mat 5952245/1 e Joelson ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a caPaNEMa, 
BraGaNÇa E SaliNaS/Pa, no período 07 à 10/07/2022, com o objetivo de 
fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 532/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022 o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Soure e Salvaterra /Pa, no período de 
05 à 08/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 534/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
adolfo Maia da coSTa JÚNior, coNTrolador, mat 5852129/3, 
JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, coNTrolador, mat 57221329/2 e 
aNdrÉ lUiZ SoarES PErEira, coNTrolador, mat 5952251/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a SoUrE E SalVaTErra/Pa 
no período de 07 a 10/07/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 535/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Jorge 
luiz conceição lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar de abreu 
frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1 e Guy de Silveira correa, 
controlador, mat 5952275/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Bragança, Salinas, capanema/Pa no período 07 à 10/07/2022, 
com o objetivo de acompanhar Diretor de fiscalização. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 536/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Benedito Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1, domingos de 
Miranda Moura, agente fiscal, mat 327258/01, arTHUr rUBENS raBElo 
MarTiNS, agente fiscal, mat 3278140010, MiGUEl MacHado MacEiÓ, 
fiScal, mat 3272486013, PaUlo liMa SaNToS, fiScal, mat 2029561 
e HElToN fraNciSco crUZ da cUNHa, Supervisor i, mat 5945902/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema, 
Bragança/PA, no período 07 à 10/07/2022, com o objetivo de fiscalização 
nos transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 537/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 06 de julho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, FRANCISCO DE PAULA 
fErrEira NUNES, coNTrolador, mat 5953830/1, JEaN lUcaS MoNTEiro 
BaTiSTa, controlador, mat 5893842/3 e riNaldo NUNES dE PiNHo, aGENTE 
fiScal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem à SoUrE E SalVaTErra/Pa, no período de 07 à 10/07/2022, com o 
objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 538/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
ValdiNEY fErrEira GoMES, coNTrolador, mat 571921181/3, BrUNo 
lEoNardo SoUZa SilVa, SUPErViSor ii, mat 5946514/1, EliaNE 
rocHa dE la oSa caBEZa, Tecnico em reg ii, mat 5045363-1, Marcos 
alexandre silva e Sousa, auxiliar, mat 5893336/3 e reginaldo Guimarães 
de Brito, assessor, mat 5946646/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem à Bragança, Salinas, capanema/Pa, no período de 07 à 
10/07/2022, com o objetivo de fiscalizar e fazer levantamento de dados 
operacionais junto com os fiscais. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Portaria Nº 539/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat5632633/2, João Batista 
Henrique de oliveira, fiscal, mat 3270068-019 e rildo Gonçalves almada, 
fiscal, mat 200260146-027 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Bragança/Pa, no período 07 a 10/07/2022, com o objetivo de 
realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo.
Portaria Nº 540/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Gisela 
dos Santos carmo, auxiliar de regul., mat 59354851-2 e Marluce rodrigues, 
auxiliar de regul, mat 593133/2 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Benevides/Pa, no período 08 a 10/07/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 545/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 ½ (umas e meia) diária, ao beneficiário, José 
ribamar damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e roBErTo 
carloS ZaidaN coElHo, coNTrolador, mat 5862809/3 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Santa cruz do arari/Pa, no 
dia 09 á 10/07/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização 
nos transportes hidroviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 546/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
alvaro Guilherme Palheta amazonas, Gerente do GTS, mat 5281482/9, 
antonio Paulo Monteiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379, 
camila ataíde de lima, Gerente do Jurídico, mat 5946055/2 e Brenda Brito 
Pereira de Souza, aux. regulação, mat 5905775/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Mãe do rio e Paragominas/Pa no período 
de 07 à 10/07/2022, com o objetivo de fiscalização nos terminais dos 
municípios. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 547/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, 
GaBriEl NEPoMUcENo BriTo fEio, coNTrolador, mat 8002832/1 e 
JoÃo carloS PErEira dE SoUZa, coNTrolador, mat 5948106/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a acará/Pa, no 
dia 09 á 10/07/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização 
nos transportes hidroviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 549/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022 o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
fraNciNaldo MEirElES WaNZElEr, controlador, mat 5952241/1 
e lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba /Pa, no período de 
09 à 11/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 550/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, JOSÉ 
do Socorro rocHa, aGENTE fiScal, mat 327455117 1 e lucas costa 
lopes, controlador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciSco) /Pa, no período de 
08 a 10/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 551/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
rafael Willian araújo da costa, Gerente do Grupo Técnico – GTE, mat 
5722395/2 e rafael de Sousa da Silva, assessor, mat 5946645/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Tailândia/Pa, no período 
06/07 à 10/07/2022, com o objetivo de realizar apoio a emissão de carteira 
de gratuidade para idosos e estudantes nas ações sociais da alEPa E cac 
cidadaNia. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 552/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
fraNciNaldo MEirElES WaNZElEr, controlador, mat 5952241/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a SalVaTErra/Pa, 
no período de 07 à 08/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 554/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Pedro 
ferreira dos Santos, controlador, mat 5952255/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a MoNTE alEGrE/Pa, no período de 
11/07/2022, com objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
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Portaria Nº 556/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Erika 
Hayane reis Borges e Silva, aux. Em regulação, mat 5953257/1 e Victor 
lisbôa feio, aux. Em regulação, mat 5940619/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a caSTaNHal/Pa, no período de 08 á 
10/07/2022 a 27/02/2022, com objetivo de realizações de campanha 
educativa de esclarecimento aos usuários sobre os seus direitos e deveres 
na utilização do serviço de transporte intermunicipal, em articulação com 
a operação especial de fiscalização realizada pelo GTH/ARCON_PA no 
município de castanhal-Pa. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 557/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 08 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 (uma) diária, ao beneficiário, VALDOMIRO 
SoarES loPES, controlador, mat 5952240/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Brasil novo/Pa, no dia 08/07/2022, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 562/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 12 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diária, ao beneficiário, Eduardo 
antonio domont costa, Gerente do GTT, mat 5945895/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem à Soure/Pa, no período de 20 
à 25/07/2022, com o objetivo de apoio à fiscalização. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 563/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
luzilene Souza Silva, Tec. Em regulação i, mat 5948090/1, Hildegardes de 
lima abdon, assessor, mat 5900896/2 e camila ataíde de lima, Gerente 
do Jurídico, mat 5946055/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a MoJÚ, acará, GoiaNÉSia do Pará /Pa no período de 13 à 
17/07/2022, com o objetivo de verificação no setor de fiscalização de apoio 
aos Terminais. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 565/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo raiol lopes, mat 3167682/1, andré luiz albuquerque Silva, 
controlador, mat 5952247/1, arleandro firmino Simplício, controlador, 
mat 5952245/1 e Joelson ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a caPaNEMa, 
BraGaNÇa E SaliNaS/Pa, no período 14 à 17/07/2022, com o objetivo de 
fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 566/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
rESolVE: coNCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Jorge 
luiz conceição lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar de abreu 
frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1 e Guy de Silveira correa, 
controlador, mat 5952275/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Bragança, Salinas, capanema e Santa maria/Pa no período 14 
à 17/07/2022, com o objetivo de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE 
E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 567/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Benedito Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1, domingos de 
Miranda Moura, agente fiscal, mat 327258/01, arTHUr rUBENS raBElo 
MarTiNS, agente fiscal, mat 3278140010, MiGUEl MacHado MacEiÓ, 
mat 3272486013, PaUlo liMa SaNToS, fiScal, mat 2029561 e HElToN 
fraNciSco crUZ da cUNHa, Supervisor i, mat 5945902/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema, Bragança/Pa, no 
período 14 à 17/07/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 568/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
ValdiNEY fErrEira GoMES, coNTrolador, mat 571921181/3, BrUNo 
lEoNardo SoUZa SilVa, SUPErViSor ii, mat 5946514/1, EliaNE 
rocHa dE la oSa caBEZa, Tecnico em reg ii, mat 5045363-1, Marcos 
alexandre silva e Sousa, auxiliar, mat 5893336/3 e reginaldo Guimarães 
de Brito, assessor, mat 5946646/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à Barcarena e abaetetuba/Pa, no período de 14 à 
17/07/2022, com o objetivo de fiscalizar e fazer levantamento de dados 
operacionais junto com os fiscais. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 569/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, 
fraNciSco dE PaUla fErrEira NUNES, coNTrolador, mat 5953830/1, 
JEaN lUcaS MoNTEiro BaTiSTa, controlador, mat 5893842/3 e riNaldo 
NUNES dE PiNHo, aGENTE fiScal, mat 3277879 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem à SoUrE E SalVaTErra/Pa, no 
período de 14 à 17/07/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.

Portaria Nº 570/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022 o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Soure e Savaterra /Pa, no período de 
12 à 15/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 571/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
adolfo Maia da coSTa JÚNior, coNTrolador, mat 5852129/3, 
JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, coNTrolador, mat 57221329/2 e 
aNdrÉ lUiZ SoarES PErEira, coNTrolador, mat 5952251/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a SoUrE E SalVaTErra/Pa 
no período de 14 a 17/07/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 572/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Vera lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da 
cunha ferreira, controlador, mat 5948110/1, José francisco Santos 
Soares, controlador, mat 5947523/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à colares, São caetano de odivelas/Pa, no período 
15 a 17/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 573/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Jean 
luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, José castro fontes, 
Agente fiscal, mat 3272597/1 e Sandielle Luiz Silva Da Cruz, Controladora, 
mat 5909099/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Santa Barbara/Pa, no período 15 à 17/07/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo.
Portaria Nº 574/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 e raimundo 
Nonato Pantoja da Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Benevides/Pa, no período 
15 à 17/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 575/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Gisela 
dos Santos carmo, auxiliar de regul., mat 59354851-2 e Marluce rodrigues, 
auxiliar de regul., mat 593133/2 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Benevides/Pa, no período 15 a 17/07/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 576/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José Edinicio Gonçalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, diego 
da Silva Bitencourt, controlador, mat 5952239/1 e rildo Gonçalves 
almada, fiscal, mat 200260146-027 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Bragança, igarapé-Miri e Mojú/Pa, no período 
15 a 17/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 577/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, aos beneficiários, 
Victor Jorge Teixeira dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1 e 
Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Marapanim/Pa, no período 
de 15 à 17/07/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização 
nos transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 578/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2, João Batista 
Henrique de oliveira, fiscal, mat 3270068-019 e rosendo caetano de 
Sarges, agente fiscal, mat 2025043/01 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a acará /Pa, no período 14 a 17/07/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 579/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos beneficiários, 
Sheyziane Nobre Portilho, auxiliar em regulação Serv. Publ., mat 
57192352/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a Benevides/Pa, no período de 12 à 16/07/2022, com o objetivo de 
realizar serviço de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
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Portaria Nº 580/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Wildson 
araújo de Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Bragança, Salinas, 
capanema e Santa Maria/Pa no período de 14 à 17/07/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 581/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022 o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
fraNciNaldo MEirElES WaNZElEr, controlador, mat 5952241/1 
e lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena ( são francisco) /Pa, 
no período de 16 à 18/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 582/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022 o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
GUSTaVo oliVEira dE SoUZa, coNTrolador, mat 5911960/3 e 
roBErTo riBEiro MEScoUTo, aGENTE fiScal, mat 54182030/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Santa cruz do arari/
PA, no período de 15 à 17/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 583/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 ½ (duas e meia) diária, ao beneficiário, GABRIEL 
NEPoMUcENo BriTo fEio, coNTrolador, mat 8002832/1 e JoÃo 
carloS PErEira dE SoUZa, coNTrolador, mat 5948106/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a PoNTa dE PEdraS/Pa, 
no dia 15 á 17/07/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização 
nos transportes hidroviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 584/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duase meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e roBErTo 
carloS ZaidaN coElHo, coNTrolador, mat 5862809/3 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a acará/Pa, no período de 
15 a 17/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 585/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, JOSÉ 
do Socorro rocHa, aGENTE fiScal, mat 327455117 1 e lucas costa 
lopes, controlador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a colarES /Pa, no período de 15 a 17/07/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 586/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
rafael Willian araújo da costa, Gerente do Grupo Técnico – GTE, mat 
5722395/2 e rafael de Sousa da Silva, assessor, mat 5946645/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Pacajás/Pa, no período 
13/07 à 17/07/2022, com o objetivo de realizar apoio a emissão de carteira 
de gratuidade para idosos e estudantes nas ações sociais da alEPa E cac 
cidadaNia. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 587/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Erika 
Hayane reis Borges e Silva, aux. Em regulação, mat 5953257/1 e Victor 
lisbôa feio, aux. Em regulação, mat 5940619/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a caPaNEMa/Pa, no período de 15 á 
17/07/2022 a 27/02/2022, com objetivo de realizações de campanha 
educativa de esclarecimento aos usuários sobre os seus direitos e deveres 
na utilização do serviço de transporte intermunicipal, em articulação com 
a operação especial de fiscalização realizada pelo GTH/ARCON_PA no 
município de capanema-Pa. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 588/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de julho 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Cândido Rodrigues 
Monteiro, Motorista, mat 5432065/3 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Paragominas/Pa, no período de 15 à 17/07/2022, com o 
objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE 
E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 592/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 18 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
EliaNE rocHa dE la oSa caBEZa, Tecnico em reg ii, mat 5045363-1, 
José do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e Heleny 
da Silva coelho, Tec.reg. Niii, mat 54182699/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem à capitão Poço e Santa luzia do Pará/Pa, 
no período de 19 à 20/07/2022, com o objetivo de apoio a fiscalização 
nos transportes rodoviários. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Portaria Nº 593/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 19 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
ValdiNEY fErrEira GoMES, coNTrolador, mat 571921181/3, BrUNo 
lEoNardo SoUZa SilVa, SUPErViSor ii, mat 5946514/1, EliaNE 
rocHa dE la oSa caBEZa, Tecnico em reg ii, mat 5045363-1, Marcos 
alexandre silva e Sousa, auxiliar, mat 5893336/3 e reginaldo Guimarães 
de Brito, assessor, mat 5946646/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem à Bragança/Pa, no período de 21 à 25/07/2022, com 
o objetivo de fiscalizar e fazer levantamento de dados operacionais junto 
com os fiscais. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 594/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 19 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, 
fraNciSco dE PaUla fErrEira NUNES, coNTrolador, mat 5953830/1, 
JEaN lUcaS MoNTEiro BaTiSTa, controlador, mat 5893842/3 e riNaldo 
NUNES dE PiNHo, aGENTE fiScal, mat 3277879 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem à SoUrE E SalVaTErra/Pa, no 
período de 20 à 24/07/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 595/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 19 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
Benedito Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1, domingos de 
Miranda Moura, agente fiscal, mat 327258/01, arTHUr rUBENS raBElo 
MarTiNS, agente fiscal, mat 3278140010, MiGUEl MacHado MacEiÓ, 
fiScal, mat 3272486013, PaUlo liMa SaNToS, fiScal, mat 2029561 
e HElToN fraNciSco crUZ da cUNHa, Supervisor i, mat 5945902/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema, 
Bragança/PA, no período 20 à 24/07/2022, com o objetivo de fiscalização 
nos transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 596/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 19 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
adolfo Maia da coSTa JÚNior, coNTrolador, mat 5852129/3, 
JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, coNTrolador, mat 57221329/2 e 
aNdrÉ lUiZ SoarES PErEira, coNTrolador, mat 5952251/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a SoUrE E SalVaTErra/Pa 
no período de 20 a 24/07/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 597/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 19 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a SoUrE E SalVaTErra /Pa, no período 
de 19 à 22/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 598/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 19 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo raiol lopes,mat 3167682/1, andré luiz albuquerque Silva, 
controlador, mat 5952247/1, arleandro firmino Simplício, controlador, 
mat 5952245/1 e Joelson ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a caPaNEMa, 
BraGaNÇa E SaliNaS/Pa, no período 20 à 24/07/2022, com o objetivo de 
fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 599/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 19 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
Jorge luiz conceição lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar 
de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1 e Guy de Silveira 
correa, controlador, mat 5952275/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Salinas, Pirabas e Santa Maria/Pa no período 20 à 
24/07/2022, com o objetivo de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE 
E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 600/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 19 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
caroline Nazaré da Silva carvalho, asistente administrativa, mat 
54195912/1 e carolina Silva de Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a dom Elizseu 
e Paragominas/Pa, no período de 20 à 24/07/2022, com o objetivo de 
acompanhar serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 601/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
rESolVE: coNcEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2, João Batista 
Henrique de oliveira, fiscal, mat 3270068-019 e José Joaquim Bechir, 
agente fiscal, mat 2026155/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a capanema /Pa, no período 21 a 24/07/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
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Portaria Nº 602/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, Ana 
do Socorro Pinheiro Magalhães, Supervisora i, mat 2013339-020 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a dom Eliseu e Paragominas/
Pa, no período de 20 à 24/07/2022, com o objetivo de acompanhar serviço 
de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 603/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Vera lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da 
cunha ferreira, controlador, mat 5948110/1 e José francisco Santos 
Soares, controlador, mat 5947523/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à colares, São caetano de odivelas/Pa, no período 
22 a 24/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 604/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Supervisor, 5946036/1, José Castro Fontes, Agente fiscal, mat 3272597/1 
e Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Santa Barbara/Pa, no período 
22 à 24/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 605/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gisela dos Santos carmo, auxiliar de regul., mat 59354851-2, Marluce 
rodrigues, auxiliar de regul, mat 593133/2, Sheyziane Nobre Portilho, 
auxiliar em regulação Serv. Publ., mat 57192352/1, raimundo Nonato 
Pantoja da Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 e Sandielle luiz Silva 
da cruz, controladora, mat 5909099/2 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Benevides/Pa, no período 22 a 24/07/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 606/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José Edinicio Gonçalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, 
rosendo caetano de Sarges, agente fiscal, mat 2025043/01 e rildo 
Gonçalves almada, fiscal, mat 200260146-027 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa, MoJU/Pa, no período 
22 a 24/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 607/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gilberto alves da Silva, Supervisor ii, mat 5945899/1, Jeiphanie almeida 
Guimarães, controladora, mat 5953882/1 e carlos Willian Santos, 
agente fiscal, mat 2035189-01 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Parauapebas e canaã dos carajás/Pa, no período 
de 20 à 23/07/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização 
nos transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 608/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duase meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e roBErTo 
carloS ZaidaN coElHo, coNTrolador, mat 5862809/3 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a aBaETETUBa/Pa, no período de 
22 a 24/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 609/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 ½ (duas e meia) diária, ao beneficiários, GABRIEL 
NEPoMUcENo BriTo fEio, coNTrolador, mat 8002832/1 e JoÃo 
carloS PErEira dE SoUZa, coNTrolador, mat 5948106/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a SaNTa crUZ do arari/Pa, 
no dia 22 á 24/07/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização 
nos transportes hidroviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 610/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, JOSÉ 
do Socorro rocHa, aGENTE fiScal, mat 327455117 1 e lucas costa 
lopes, controlador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciSco) /Pa, no período de 
22 a 24/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 611/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
GUSTaVo oliVEira dE SoUZa, coNTrolador, mat 5911960/3 e 
roBErTo riBEiro MEScoUTo, aGENTE fiScal, mat 54182030/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a PoNTa dE PEdraS/

PA, no período de 22 à 24/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 612/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
fraNciNaldo MEirElES WaNZElEr, controlador, mat 5952241/1 
e lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a acará /Pa, no período de 23 
à 25/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 613/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
rafael Willian araújo da costa, Gerente do Grupo Técnico – GTE, mat 
5722395/2 e rafael de Sousa da Silva, assessor, mat 5946645/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a igarapé miri/Pa, no período 
20 à 24/07/2022, com o objetivo de realizar apoio a emissão de carteira 
de gratuidade para idosos e estudantes nas ações sociais da alEPa E cac 
cidadaNia. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 614/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 27 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
alvaro Guilherme Palheta amazonas, Gerente do GTS, mat 5281482/9 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá/Pa no 
período de 27 à 30/07/2022, com o objetivo de reunião de trabalho com 
equipe técnica da Prefeitura de Marabá para orientações sobre saneamento 
básico. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria Nº 615/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 27 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
fraNciNaldo MEirElES WaNZElEr, controlador, mat 5952241/1 e 
lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciSco) /Pa, 
no período de 29 à 31/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 616/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 27 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, JOSÉ 
do Socorro rocHa, aGENTE fiScal, mat 327455117 1 e lucas costa 
lopes, controlador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a BarcarENa (arapari) /Pa, no período de 29 a 
31/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 617/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 27 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 ½ (duas e meia) diária, ao beneficiário, 
GaBriEl NEPoMUcENo BriTo fEio, coNTrolador, mat 8002832/1 e 
JoÃo carloS PErEira dE SoUZa, coNTrolador, mat 5948106/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a colarES/Pa, no 
dia 29 á 31/07/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização 
nos transportes hidroviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 618/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 27 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duase meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e roBErTo 
carloS ZaidaN coElHo, coNTrolador, mat 5862809/3 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a cacHoEira do arari/Pa, 
no período de 29 a 31/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 625/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 27 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gilberto alves da Silva, Supervisor ii, mat 5945899/1, Jeiphanie almeida 
Guimarães, controladora, mat 5953882/1 e carlos Willian Santos, agente 
fiscal, mat 2035189-01 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a São domingos do araguaia/Pa, no período de 28 à 30/07/2022, 
com o objetivo de realizar serviço de fiscalização nos transportes rodoviário. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo.
Portaria Nº 626/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 27 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José Edinicio Gonçalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, diego 
da Silva Bitencourt, controlador, mat 5952239/1 e rildo Gonçalves 
almada, fiscal, mat 200260146-027 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a BarcarENa,TailaNdia E MoJU/Pa, no período 
29 a 31/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 627/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 27 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Vera lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da 
cunha ferreira, controlador, mat 5948110/1 e José francisco Santos 
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Soares, controlador, mat 5947523/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à ViGia/Pa, no período 29 a 31/07/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 628/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 27 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, aos beneficiários, 
Victor Jorge Teixeira dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1 e 
Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a cUrUÇá/Pa, no período de 
29 à 31/07/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização nos 
transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 629/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 27 de 
julho de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2, João Batista 
Henrique de oliveira, fiscal, mat 3270068-019 e rosendo caetano de 
Sarges, agente fiscal, mat 2025043/01 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a acará /Pa, no período 28 a 31/07/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.

Protocolo: 843034

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

 No editaL do PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022 / sedaP-
Pa, PUBLicado No doe e diÁrio do ParÁ 

do dia 23/08/2022.
oNde se LÊ:
iTEM;
 

  27

aparelho GPS portátil de alta sensibilidade. impermeabilidade 
com resistência de exposição acidental à água. Memória de 4 GB 
(mínimo), a interface compatível com USB de alta velocidade e 
NMEa 0183 (mínimo), Bateria ou pilha recarregável (inclusa), 
com mapas base e capacidade de incluir mapas, com cartão 

microSd™, presença de altímetro barométrico e Bússola, 
apresentando cálculos de área, presença de câmera integrada 
com 8 megapixels (mínimo) com foco automático e geomarcas 
automáticas, conectividade sem fio via Bluetooth. Visualizador 

de imagens.

 UN  05  4.664,80  27.988,80

Leia-se:
 iTEM;

  27

aparelho GPS portátil de alta sensibilidade. impermeabilidade 
com resistência de exposição acidental à água. Memória de 4 GB 
(mínimo), a interface compatível com USB de alta velocidade e 
NMEa 0183 (mínimo), Bateria ou pilha recarregável (inclusa), 
com mapas base e capacidade de incluir mapas, com cartão 

microSd™, presença de altímetro barométrico e Bússola, 
apresentando cálculos de área, presença de câmera integrada 
com 8 megapixels (mínimo) com foco automático e geomarcas 
automáticas, conectividade sem fio via Bluetooth. Visualizador 

de imagens.

  UN  06  4.664,80  27.988,80

obs. como os valores das propostas não sofrerão alterações, a data de 
abertura permanecerá a mesma.
Belém/Pa, 29 de agosto de 2022.
Shirley cristina da costa reis
Pregoeira/SEdaP

Protocolo: 845848

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 764/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Jonatas Tavares de Souza. carGo: Motorista. MaTrÍcU-
la: 5214424. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Tomé açu /Pa.. oBJETiVo: 
complementação de diárias referente a Portaria 721/2022 com o objeti-
vo de conduzir servidores para participar do Xi Seminário de Sistemas 
Agroflorestais de Tomé Açu “Sistemas Agroflorestais e a Bioeconomia na 
amazônia: oportunidades e desafios”. PERÍODO: 17/08/2022. Nº DE DIÁ-
riaS: 1 (uma). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 845825

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2022/236948 ValdEMir GoNÇalVES dE 
oliVEira faZENda ViSTa VErdE 151,7501Ha MaraBá 1540/2022

Belém(Pa), 29/08/2022
flaVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
respondendo  pela Presidência – iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

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

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2020/229080 SEBaSTiÃo PaNToJa da 
SilVa SÍTio dEUS ProVEra 06,9424Ha caSTaNHal 1541/2022

2020/227357 Maria ValdETE MorEira SÍTio SaNTa lUZia 05,9097Ha caSTaNHal 1542/2022

2020/228714 SiNaidE alVES TEiXEira SÍTio acoNcHEGo 
da SiNaidE 07,2274Ha caSTaNHal 1543/2022

Belém(Pa), 29/08/2022
flaVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
respondendo  pela Presidência – iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 845894

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1539/2022 de 29/08/2022
objetivo: Visando atender a ação de regularização fundiária nos municí-
pios de abaetetuba
e Baião, em que será realizado o trabalho de TrEiNaMENTo, aPrESENTa-
ÇÃo do SiSTEMa
Sicarf, ViSiTa E rEUNiÃo coM aS coMUNidadES.
Período: 01 a 05/09/2022 (4,5) diárias
Servidores:
-5930538/3- Marco antônio Guedes cardoso (Gerente Proj. Especial)
-5927959-4- alfredo fernando Borges Neves Júnior (Gerente de logística 
e Transportes)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo
 resp. p/ Presidência

Protocolo: 845838
Portaria Nº 1538/2022 de 29/08/2022

objetivo: Visando atender e concluir a ação de regularização fundiária no
município de Barcarena, serão realizados os trabalhos de EXEcUÇÃo/fiS-
caliZaÇÃo
dE GEorrEfErENciaMENTo E rEaliZaÇÃo dE ViSToria.
Período: 26 a 27/08/2022 (2,0) diárias
Servidores:
-3170578/1- José luís de Moraes Pantoja (Técnico agrimensor)
-80845071/1- Mário Sérgio de lima Sousa (Téc.-dEaf)
-57197740/1- ruy Guilherme ferreira de alcântara (Motorista)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo
 resp. p/ Presidência

Protocolo: 845712
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

oUtras MatÉrias
terMo de cessÃo N° 0166/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
– NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, cooPEraTiVa MiSTa 
aGroEXTraTiViSTa do TaPaJÓS - cooMaPlaS, com sede na rod Br-
163, Km 19, n° 200, conselho comunitário de São José, cEP: 68030-991 
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no município de Santarém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
10.565.864/0001-04. o pleno uso do bem móvel 01 und TraTor aGrÍco-
la dE rodaS PlaTaforMado 75cV NEWHollaNd N° NH1586113.
data da assinatura:30/06/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 845223
terMo de cessÃo N° 0165/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
aUrora do Pará, com sede rua raimunda Mendes de Queiroz, n° 364, 
Vila Nova, cEP: 68658-000 no município de aurora do Pará, Estado do 
Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 83.267.989/0001-21. o pleno uso do 
bem móvel 01 und TraTor aGrÍcola dE rodaS PlaTaforMado 75cV 
TraToMaQ cHaSSiS: rYWr1122498MS; e 10 und roÇadEira coSTal 
MoTor 2 TEMPoS a GaSoliNa.
data da assinatura:30/06/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 845225
terMo de cessÃo N° 0117/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE BaGrE, com sede na av. Barão do rio Branco, s/n, cEP: 68475-000 
no município de Bagre, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
04.876.538/0001-15. o pleno uso do bem móvel 01 und EMBarcaÇÃo EM 
alUMiNio ModElo caNoa PadrÃo coM caPoTa rETráTil coM MoTor 
60HP.
data da assinatura: 03/06/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 845226
terMo de cessÃo N° 0121/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE PacaJá, com sede na rod. Transamazônica, s/n, KM 282, centro, cEP: 
68590-000 no Município de Pacajá, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 22.981.427/0001-50. o pleno uso do bem móvel 01 und TraTor 
dE ESTEira; e 20 und roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS, 36 ciliN-
dradaS E 1,7 KW.
data da assinatura: 15/06/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 845228
terMo de cessÃo N° 0122/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SaNTa iZaBEl do Pará, com sede na av. Barão do rio Branco, n° 1060, 
centro, cEP: 68790-000 no Município de Santa izabel do Pará, Estado do 
Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.171.699/0001-76. o pleno uso do 
bem móvel 20 und MoTor coM raBETa BfG 4T 6,5cV-P. MaNUal; e 20 
und roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS, 36 ciliNdradaS E 1,7 KW.
data da assinatura: 15/06/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo– Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 845231
terMo de cessÃo N° 0123/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SENador JoSÉ Porfirio, com sede na rua Marechal assunção, n° 116, 
Centro, CEP: 68360-000 no município de Senador José Porfirio, Estado do 
Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.421.110/0001-40. o pleno uso do 
bem móvel 01 und EScaVadEira HidráUlica cHaSSiS:XUG02152cM-
Pa00996
data da assinatura: 15/06/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 845237
terMo de cessÃo N° 0128/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SÃo fraNciSco do Pará, com sede na av. Barão do rio Branco, n° 760, 
centro, cEP: 68748-000 no município de São francisco do Pará, Estado do 
Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.125.992/0001-05. o pleno uso do 
bem móvel 30 und roÇadEira coSTal MoTor 2 TEMPoS, 36 ciliNdra-
daS E 1,7 KW.
data da assinatura: 22/06/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 845241
terMo de cessÃo N° 0170/2022

objeto: a cEdENTE, NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cESSioNária, PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
MoJU, com sede no Praça Matriz, s/n, centro, cEP: 68450-000 no Município 
de Moju, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.105.135/0001-
35. o pleno uso do bem móvel 100 und MoTor coM raBETa BfG 4T 
6,5cV-P MaNUal; e 01 und TraTor aGrÍcola dE rodaS PlaTaforMa-
do 75cV TraToMaQ cHaSSiS: cYWr1129017MS.
data da assinatura:06/07/2022
Vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 845243

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5304/2022- adeParÁ, de 26 de aGosto de 2022
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 2022/942523 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) SaNdra lUcia BalBi NoroNHa, 
matrícula nº 5486513/2, ocupante do cargo de fiscal Estadual agrope-
cuário, da Gerência de defesa animal/ GTaGro para Gerência de defesa 
animal/ GEcorE, a contar de 01/09/22.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 846031

.

.

errata
.

errata do extrato do contrato 37/2022 publicado no doE nº 35.030 de 
01.07.2022, Protocolo: 818237.
onde se lê: Elemento da despesa – 339036.
Leia-se: Elemento da despesa – 339039.

Protocolo: 845893

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico

reGistro de PreÇo (srP) N°007/2022 – adeParÁ
UasG: 925898

Processo Nº 2021/1281450
a agência de defesa agropecuária do Estado do Pará comunica que rea-
lizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENor PrEÇo 
Por iTEM”, para contratação de empresa especializada no fornecimen-
to parcelado de PNEUS, para atender as demandas da agencia de defe-
sa Agropecuária do Estado do Pará. Conforme especificações, condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Edital disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: GiUSEPPE GariBaldi loUrEiro ParENTE
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data da abertura: 12/09/2022
Hora da abertura: 10h30min (horário de Brasília)
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail licitacao@
adepara.pa.gov.br.
dirETor GEral: JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo

Protocolo: 845806

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5338/2022: BENEfici-
ário: GEorGE fraNciSco SoUSa SaNToS; Matrícula: 57218653;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de 
materiais diversos de consumo, para suprir as necessidades da Gerência 
do Programa Estadual de Sanidade avícola e dos organismos aquáticos.
Elemento de despesa / Valor: 339030/ r$3.000,00;Prazo de aplicação (em 
dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despe-
sas: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845863
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5337/2022: BENEficiá-
rio: ElaiNE lEao QUEiroZ SErrao; Matrícula: 55588132;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades da Gerência dos Progra-
mas Estaduais da Sanidade dos Suídeos e Sanidade dos Equídeos.Elemen-
to de despesa / Valor: 339030/ r$3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845859
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5314/2022: BENEfici-
ário: dÉa NUNES dE SoUSa; Matrícula: 5909569;função:20agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: Em 
atenção a necessidade emergencial ( Material de consumo ) para suprir as 
necessidade das Uldas/UlSas ( UlSas / ESc. UVl’s e escritórios de SaN-
TarÉM, MoNTE alEGrE , alENQUEr, BElTErra, Esc. e Mojui dos campos 
e lago Grande ). Elemento de despesa / Valor: 339030/r$ 2.000,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.orde-
nador de despesas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 845671
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diÁria
.

Portaria: 5347/2022 objetivo: dar apoio no atendimento no Eac do 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPa-
NEMa/Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5943809/ raYaNE 
rocHa PErEira (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 29/08/2022 a 
02/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845892
Portaria: 5339/2022 objetivo: Executar atividades de Saneamen-
to de foco de aiE no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: UliaNÓPoliS/Pa destino: aUrora do Pará/Pa Servi-
dor: 12477047/ roBErTo fraNciSco dE oliVEira (MÉdico VETEriNá-
rio) / 1,5 diária / 19/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845871
Portaria: 5340/2022 objetivo: auxiliar em atividades de Saneamen-
to de foco de aiE no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: UliaNÓPoliS/Pa destino: aUrora do Pará/Pa Servi-
dor: 10294017/ ZEdEQUiaS rodriGUES da SilVa (TÉcNico aGrÍcola) 
/ 1,5 diária / 19/08/2022 a 20/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845876
Portaria: 5346/2022 objetivo: dar apoio na realização do curso de agen-
te vacinador para brucelose no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTa crUZ do arari/Pa destino: cHaVES/Pa 
Servidor: 5934204/ oliVar aNToNio ValENTE riBEiro (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 27/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845883
Portaria: 5334/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e vaci-
nação agulha oficial com ênfase a Febre Aftosa no município.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cUrraliNHo/Pa destino: SÃo 
SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 5939070/ arNaldo PaNToJa 
doS SaNToS filHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 
19/09/2022 a 24/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 845803
Portaria: 5332/2022 objetivo: realizar a busca de inadimplentes da 
vacinação de brucelose em 25 propriedades rurais no município. A justifi-
cativa de diária se deve pelo motivo das propriedades se encontrarem em 
regiões de 100 km ou mais de distância da sede do município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:roNdoN do Pará/Pa destino:  
roNdoN do Pará/Pa Servidor: 6403317/JoYcilENE TEiXEira do NaS-
ciMENTo  (aGENTE fiScal aGroPEcUário ) / 4,5 diáriaS /22/08/2022 
a 26/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845796
Portaria: 5333/2022 objetivo: Efetuar supervisão em abatedouro frigo-
rífico registrado no Serviço de Inspeção Estadual no município.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ToMÉ-aÇU/
Pa Servidor: 5861659/ GElri MacHado GalEao (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 23/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845800
Portaria: 5328/2022 objetivo: realizar visita aos escritórios com objeti-
vo de reunir com os servidores e entrega de material nos municípios.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/Pa destino: 
BaNNacH, caNaÃ doS caraJáS, florESTa do araGUaia, rio Maria, 
SaPUcaia/Pa Servidor: 5946962/ dEUSdEdiTE SEPTiMio raMoS NETo 
(GErENTE) / 4,5 diáriaS / 05/09/2022 a 09/09/2022. ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845774
Portaria: 5329/2022 objetivo: realizar atendimento geral aos produto-
res rurais e apoio no cumprimento das metas estabelecidas pelo MaPa, na 
UlSa no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/Pa Servidor: 5911933/ daNiEllE criSTiNa 
SilVa corrEia (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 
16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845776
Portaria: 5330/2022 objetivo: realizar abertura de cadastro de 10 
propriedades rurais no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: alTaMira/Pa destino: SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa 
Servidor: 57223310/ oiliÇaTo alVES dE SoUZa (aUXiliar dE caMPo) 
/ 3,5 diáriaS / 29/08/2022 a 01/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845781
Portaria: 5331/2022 objetivo: realizar abertura de cadastro de 10 
propriedades rurais no municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: alTaMira/Pa destino: SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa 
Servidor: 5648106/ GriMaldi lUiZ Mafra (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 
diáriaS / 29/08/2022 a 01/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845791
Portaria: 5327/2022 objetivo: dar apoio ao Gerente regional em visita 
aos escritórios com objetivo de reunir com os servidores e entrega de 
material nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: XiNGUara/Pa destino: BaNNacH, caNaÃ doS caraJáS, flo-
rESTa do araGUaia, rio Maria, SaPUcaia/Pa Servidor: 572200106/ 
aPoliaNa MarQUES SoBral (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diá-
riaS / 05/09/2022 a 09/09/202.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU 
MacEdo.

Protocolo: 845766

Portaria: 5325/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante nas rodovias 
que interligam Mojui dos campo e Belterra bem como atender a demanda 
de denúncia de transito e abate clandestino de suínos nessas áreas.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: 
BElTErra, MoJUi doS caMPoS/Pa Servidor: 14117/ JUraNdir aNToNio 
SoUSa cHaGaS/ (fiScal dE dEfESa aGroPEcUária E florESTal) / 
1,5 diária / 18/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845751
Portaria: 5326/2022 objetivo: realizar entrega de líquidos de Vallèe 
e material de escritório nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94 
art.145/149.origem: MaraBá/Pa destino: cUrioNÓPoliS, Eldorado 
doS caraJáS, iTUPiraNGa, NoVa iPiXUNa, ParaUaPEBaS /Pa Servi-
dor: 5947978/ GEraldo TEoTÔNio PErEira JoTa (GErENTE rEGioNal) 
/ 3,5 diáriaS/ 12/09/2022 a 15/09/2022. ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845756
Portaria: 5351/2022 objetivo: realizar ação técnica e administrativa 
com vistoria em propriedade com possível indícios de irregularidades, para 
realizar possíveis aberturas de cadastro de 160 produtores nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM /Pa desti-
no: oUrilÂNdia do NorTE, PaU d`arco, PiÇarra, SÃo fÉliX do XiN-
GU, TUcUMÃ/Pa Servidor: 57174044/ JoSE roBErTo coSTa (GErENTE) 
/ 9,5 diáriaS / 21/08/2022 a 30/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845917
Portaria: 5348/2022 objetivo: realizar vistoria durante o X cacaU-
fEST, evento agropecuário em que ocorrerá aglomeração de animais no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil 
NoVo/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 54185761/ cEliJaNE di-
NiZ E SilVa / (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 26/08/2022 a 
29/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845904
Portaria: 5350/2022 objetivo: dar apoio ao fEa durante o X cacaU-
fEST, evento agropecuário em que ocorrerá aglomeração de animais no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Bra-
Sil NoVo/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 54187005/ EriNaldo 
SilVa doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS 
/ 26/08/2022 a 29/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 845912
Portaria: 5349/2022 objetivo: realizar ação técnica e administrativa 
com vistoria em propriedade com possível indícios de irregularidades, para 
realizar possíveis aberturas de cadastro de 160 produtores nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: JacUNdá/Pa 
destino: oUrilÂNdia do NorTE, PaU d`arco, PiÇarra, SÃo fÉliX do 
XiNGU, TUcUMÃ/Pa Servidor: 57234545/ rodriGo aNToNio MoNTEi-
ro da SilVa / (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 9,5 diáriaS / 
21/08/2022 a 30/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 845910
Portaria: 5355/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em estabelecimen-
tos com SiE nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: áGUa aZUl do NorTE, SÃo GEraldo do 
araGUaia, SaPUcaia, XiNGUara/Pa Servidor: 05091829/ aNa criSTiNa 
MENdES VEloSo (MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 28/08/2022 a 
03/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845941
Portaria: 5352/2022 Objetivo: Realizar fiscalização móvel em evento 
agropecuário na Vila cruzeiro do Sul, o 80º leilão comercial de cruzei-
ro do Sul no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54186801/ SEr-
Gio lUiS aMaral (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 27/08/2022 a 
30/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845923
Portaria: 5353/2022 Objetivo: Realizar fiscalização móvel em evento 
agropecuário na Vila cruzeiro do Sul, o 80º leilão comercial de cruzeiro do 
Sul no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54189684/ EdiNETE fEr-
NaNdES SaMPaio (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 27/08/2022 a 
30/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845929
Portaria: 5354/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em estabelecimen-
tos com SiE nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: áGUa aZUl do NorTE, SÃo GEraldo do 
araGUaia, SaPUcaia, XiNGUara/Pa Servidor: 5689422/ Moacir VaS-
coNcEloS BarBoSa filHo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdi-
co VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 28/08/2022 a 03/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845932
Portaria: 5359/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e vaci-
nação agulha oficial com ênfase a Febre Aftosa no município. Justificativa 
de solicitação de diárias para o mesmo município e final de semana: devido 
às propriedades serem distantes da sede e necessidade de permanência 
nas localidades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: cUrraliNHo/Pa destino: cUrraliNHo/Pa Servidor: 5939070/ ar-
Naldo PaNToJa doS SaNToS filHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) 
/ 11,5 diáriaS / 01/09/2022 a 12/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845984
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Portaria: 5358/2022 objetivo: realizar atividades de vigilância em pro-
priedades em área de foco e perifoco de raiva, entrega de notificação de 
vacinação, captura de morcegos hematófagos e educação sanitária no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/
Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 5869552/ flaVio SilVa dE fiGUEirE-
do (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 05/09/2022 a 
10/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845975
Portaria: 5357/2022 objetivo: realizar vistoria técnica e administrativa 
em propriedade com possível indícios de irregularidades,para realizar pos-
síveis aberturas de cadastro de 160 produtores nos municípios.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa destino: oU-
rilÂNdia do NorTE, PaU d`arco, PiÇarra, SÃo fÉliX do XiNGU, TU-
cUMÃ/Pa Servidor: 6403360/JoÃo PaUlo doS SaNToS (fiScal ESTadU-
al aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 8,5 diáriaS / 22/08/2022 
a 30/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845966
Portaria: 5356/2022 objetivo: realizar visita administrativa nos escritó-
rios da Gerência regional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caPaNEMa/Pa destino: BraGaNÇa, NoVa TiMBoTEUa, PEiXE
-Boi, SaNTarÉM NoVo/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda 
rocHa (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845957
Portaria:5315/2022 objetivo: Participar da XXiX feira agrocultural no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaE-
TETUBa/Pa destino: MoJU/Pa Servidor: 5948648/ MaNoEl PErEira car-
doSo (GErENTE rEGioNal) / 3,5 diáriaS / 25/08/2022 a 28/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845673
Portaria: 5313/2022 objetivo: receber orientação junto as diretorias e 
Gerências da Sede referente as metas dos programas da área animal, en-
tregar veículo oficial ao setor de transporte para realizar revisão mecânica, 
buscar material de expediente e entregar documentos oficiais no município 
de Belém.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMi-
ra/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 55588179/ aNa PaUla PEdroSo dE 
SoUZa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 04/09/2022 a 
08/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845664
Portaria: 5312/2022 objetivo: realizar monitoramento de moluscos 
bivalves nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: aUGUSTo corrÊa, BraGaNÇa/Pa Servidor: 
57218653/ GEorGE fraNciSco SoUSa SaNToS / (MÉdico VETEriNá-
rio) / 1,5 diária / 23/08/2022 a 24/08/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845647
Portaria: 5311/2022 objetivo: Prestar apoio à gerente regional duran-
te visita administrativa aos escritórios da Gerência regional.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: Bra-
GaNÇa, NoVa TiMBoTEUa, PEiXE-Boi, SaNTarÉM NoVo/Pa Servidor: 
5909025/ JoSE claUBio SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 
diáriaS / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845640
Portaria: 5319/2022 objetivo: dar apoio na realização das atividades 
de vigilância epidemiológica para raiva, cadastro de abrigos e captura de 
morcegos, em propriedades nos Municípios. o servidor irá pernoitar nos 
municípios de destino, pois as atividades ocorrerão no período da noite.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/Pa 
destino: caPiTÃo PoÇo, SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 1210943/ 
aNToNio GoMES dE aGUiar (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 
29/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 845709
Portaria: 5318/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de três estabele-
cimentos comercial de produtos de uso veterinário, para elaboração de 
parecer técnico no município. as agrovilas estão localizadas a 160 km da 
sede do município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 55588436/ raiKa diaS da 
SilVa (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 30/08/2022 a 31/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845702
Portaria: 5317/2022 objetivo: realizar entrega de laudo positivo (Prova 
biológica) para raiva dos herbívoros em propriedade no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caSTaNHal/Pa des-
tino: ViGia/Pa Servidor: 5908974/ SaNdra dE MaMEdES coSTa (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 
28/08/2022 a 28/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 845690
Portaria: 5316/2022 objetivo: dar apoio à notificação de vacina Afto-
sa - etapa Marajó 2022 por meio de atendimento ao público em geral no 
município. o feriado para dar continuidade aos trabalhos e o mesmo mu-
nicípio de lotação, informo que estou ciente e de acordo, pois no período 
de vacinação não pode haver paralisação no atendimento nos escritórios.

fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cHaVES/Pa des-
tino: cHaVES/Pa Servidor: 64003395/ EdilSoN NUNES MoNTEiro JU-
Nior / (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 14,5 diáriaS / 01/09/2022 a 
15/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845678
Portaria: 4678/2022 objetivo: dar apoio nas ações da adEPará na 
regional de Paragominas e na feira agropecuária.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 5961065/ Naila adriENE rodriGUES dE MoraES (coor-
dENador (a) do coNTrolE iNTErNo) / 5,5 diáriaS / 17/08/2022 a 
22/08/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.
*republicada por incorreção.

Protocolo: 845596
Portaria: 5309/2022 objetivo: realizar atividade de monitoramento em 
áreas de foco de raiva dos herbívoros com captura de morcegos, busca a 
possíveis abrigos e atividades de educação sanitária / orientações técnicas 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iTai-
TUBa/Pa destino: aVEiro/Pa Servidor: 57205159/ dilZa HElENa oli-
VEira do carMo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETE-
riNário) / 3,5 diáriaS / 23/08/2022 a 26/08/2022. ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845625
Portaria: 5310/2022 objetivo: realizar o levantamento de detecção da 
Mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa 
Servidor: 54187600/ JoaNNES PaUlUS fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 29/08/2022 a 29/08/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 845633
Portaria: 5324/2022 objetivo: realizar educação sanitária sobre selo 
artesanal Animal no município. Justifica-se pela distância de mais 100 km 
de estrada não pavimentada em péssimo estado de conservação da sede 
municipal de Marabá. fundamento legal: lei 5.810/94 art.145/149.ori-
gem: MaraBá/Pa destino: MaraBá /Pa Servidor: 5947978/ GEraldo 
TEoTÔNio PErEira JoTa (GErENTE rEGioNal) / 1,5 diária/ 08/09/2022 
a 09/09/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845742
Portaria: 5323/2022 objetivo: realizar atividades educativas sobre 
oprograma da mosca da carambola nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: BoNiTo, 
PriMaVEra, QUaTiPUrU, SaliNÓPoliS, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Ser-
vidor: 5939071/ JaQUEliNE MENdES dE MElo (aGENTE fiScal aGro-
PEcUário) / 2,5 diáriaS / 24/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845737
Portaria: 5320/2022 objetivo: dar apoio na realização das atividades 
de vigilância epidemiológica para raiva, cadastro de abrigos e captura de 
morcegos, em propriedades nos Municípios. o servidor irá pernoitar nos 
municípios de destino, pois as atividades ocorrerão no período da noite.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo MiGUEl do 
GUaMá/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 
5861829/ lUiS SiriNEU da coSTa SodrE (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 2,5 diáriaS / 29/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845721
Portaria: 5321/2022 objetivo: conduzir veículo oficial para reali-
zar revisão mecânica, buscar material de expediente e realizar entregar 
de documentos na Sede no município de Belém.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: BElÉM/Pa Servi-
dor: 5868211/ rUBENS SaNToS dE MoraiS (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 
diáriaS / 04/09/2022 a 08/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 845730

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de reVoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022

o Pregoeiro da agencia de defesa agropecuária do Estado do Pará, tor-
na público a rEVoGaÇÃo dos atos praticados na fase externa do Pre-
gão Eletrônico nº 005/2022, que tem com objeto: aquisição de peças e 
equipamentos, visando suprir as necessidades desta adEPará no que se 
refere à recuperação de microcomputadores parcialmente danificados por 
utilização, readequação do parque tecnológico com novos equipamentos 
e melhoria na infraestrutura de Tecnologia da informação – Ti. conforme 
especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. com fulcro no art. 49 da lei 8.666/93 e Súmula 473 
STf no que concerne a autotutela administrativa, devido equívocos, vícios 
observados na fase externa, que vieram a inviabilizar o processo licitatório. 
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail licitacao@
adepara.pa.gov.br.
GiUSEPPE GariBaldi loUrEiro ParENTE
GErENTE dE liciTaÇÃo/adEPara
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo
dirETor GEral

Protocolo: 845942
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Portaria
.

Portaria Nº0475/2022 -29.08.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve:
coNcEdEr férias regulamentares, referente ao mês de oUTUBro/2022, 
aos empregados abaixo relacionados, considerando o Planejamento anual 
de férias:
 

Nº MatricULa eMPreGado eXercÍcio FÉrias
001 5959954/ 1 KaTia cilENE rodriGUES aTaYdE-aSSESSora 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
002 5913544/ 2 dElMa dE NaZarE alMEida da SilVa-EMP.coNf. iii 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
003 5908910/ 3 PaUla aNdrEa frEiTaS PorTilHo-aSSESSora 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
004 57204029/ 2 claUdiNE TEiXEira MaGalHaES-cHEfE 2021/2022 24.10.2022 a 22.11.2022
005 54182270/ 2 daNiEl MaUro lEal caMPoS-cHEfE 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
006 3174611/ 2 iSaac ViEira roMario-faTal-cHEfE 2020/2021 03.10.2022 a 01.11.2022
007 57196136/ 5 lidia dE faTiMa dE PiNHo TaVarES-PSS 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
008 54189631/ 2 Maria coriNa fraNca daNTaS-SEcrETaria 2020/2021 03.10.2022 a 01.11.2022
009 3176029/ 1 WaNdEll TadEU GoNcalVES-cHEfE 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
010 3177254/ 1 ESTEla da SilVa PalMEira 2020/2021 26.10.2022 a 24.11.2022
011 55585946/ 1 JEffErSoN alEX MaciEl caValcaNTE 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
012 57175878/ 1 JoSEliTo MEdEiroS raMoS 2020/2021 03.10.2022 a 01.11.2022
013 57210223/ 1 VladYENE MoNTEiro NUNES da coSTa 2020/2021 03.10.2022 a 01.11.2022
014 3174824/ 1 NorMa SUEli roSaS doS SaNToS 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
015 57175849/ 1 Maria criSTiNa cardoSo dE carValHo-SEcr. 2020/2021 03.10.2022 a 01.11.2022
016 3175774/ 1 HENriQUE cUNHa PaSTaNa 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
017 3177696/ 1 JailSoN BarBoSa dE SoUZa 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
018 3179826/ 1 oliVia Maria SoUSa PErEira 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
019 5036380/ 1 TEUMa fEliX coSTa 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
020 57195446/ 1 aNToNia dE oliVEira Vidal -r.U.adM. 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
021 5870089/ 3 BENEdiTo JoSE dE oliVEira alVES 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
022 57175975/ 1 fErNaNdo da coNcEicao dE MoUra-cH.local 2020/2021 26.10.2022 a 24.11.2022
023 55585974/ 1 JardEl coSTa QUEiroZ 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
024 3176770/ 1 JoSE aNToNio PESSoa crUZ-cH.local 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
025 5689465/ 1 PaUlo roBErTo dE SoUSa PErEira 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
026 3174913/ 1 SoNia Maria SaNToS da cUNHa 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
027 5689430/ 1 adair corrEa da crUZ 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
028 7009020/ 1 dilKE dE SoUZa MarQUES 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
029 3179761/ 1 diNaMErico coElHo SErrao 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
030 3179001/ 1 EdiSSoN araUJo da crUZ 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
031 3175243/ 1 fraNciSco dE aSSiS daS NEVES SilVa 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
032 3179150/ 1 fraNciSco laErcio aMoriM dE MENEZES 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
033 57189558/ 1 lEila Maria SilVa da SilVa 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
034 55590034/ 1 lEoNildES da foNSEca araUJo 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
035 3174581/ 1 liNdalVa fErrEira da cUNHa 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
036 3178412/ 1 SilVaNa Maria SilVa oliVEira 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
037 54196331/ 1 ariSTidES lUiZ dE PaiVa liMa-cH.local 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
038 5310237/ 2 clEMilda JUcElENE dE oliVEira GUiMaraES 2020/2021 03.10.2022 a 01.11.2022
039 5066204/ 1 EdilSoN GoNcalVES Garcia-cH.local 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
040 5699975/ 2 carloS roBErTo BarBoSa dE MaTToS-cH.local 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
041 3174735/ 1 dioNilSoN cardoZo da cUNHa 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
042 5484634/ 2 HUMBErTo BalBi rEalE filHo 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
043 5008450/ 3 laUro SEaBra MaUES 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
044 3171752/ 1 MaXWEll roBErTo BEZErra falcao 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
045 57224440/ 1 orlaNdo SaUMa laMEira-cH.local 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
046 57214579/ 1 adJaci SilVa rafaEl 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
047 54196711/ 1 JailSoN alVES dE oliVEira 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
048 55585940/ 1 lElia BarBoSa JorGE 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
049 3178340/ 1 raiMUNdo JorGE SoUZa liMa-cH.local 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
050 3173488/ 1 raiMUNdo NoNaTo da SilVa coNcEicao-faTal 2020/2021 03.10.2022 a 01.11.2022
051 57223652/ 1 ricHardSoN MoUrao dE fiGUEirEdo-cH.local 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
052 5258413/ 3 EliNaldo MarTiNS da SilVa-cH.local 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
053 5690846/ 1 JUraNdir dE VaScoNcEloS BaTiSTa-UP.adJUNTo 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
054 563617/ 2 rUi iKEGaMi 2020/2021 03.10.2022 a 01.11.2022

055 5017815/ 1 claUdioNor MaToS dE carValHo 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022

056 3172546/ 1 daNiEl GoMES 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
057 5337526/ 3 ElYNE Maria SoarES fiGUEira 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
058 57175942/ 1 Haroldo alESSaNdro SiQUEira E SoUSa 2020/2021 03.10.2022 a 01.11.2022
059 57175840/ 1 NElSoN PoMPEU riBEiro da coNcEicao-faTal 2020/2021 03.10.2022 a 01.11.2022
060 3175766/ 1 PaUlo SErGio caMPoS dE MElo 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
061 3174590/ 2 roSElY doS SaNToS fiGUEira 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
062 3176711/ 1 aNToNio PErEira da SilVa 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
063 12477070/ 3 fErNaNdo MarTiNS doS rEiS-cH.local 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
064 3179176/ 3 raiMUNdo fraNciSco BarroZo 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
065 54187036/ 2 Edir aNToNio QUEiroZ rodriGUES 2020/2021 03.10.2022 a 01.11.2022
066 3171027/ 1 fraNciSco dE aSSiS daS cHaGaS 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
067 55585767/ 1 HElENicE cESar BriTo da SilVa-cH.local 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
068 5067278/ 1 MaNoEl SaNTiaGo dE SoUSa 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
069 5067227/ 1 raiMUNdo rEiS dE SoUSa 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022
070 54196333/ 1 oToNiEl araUJo daS cHaGaS 2021/2022 03.10.2022 a 01.11.2022

roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo - Presidente
Protocolo: 845954

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 0173/2022-26.08.2022
c o N c E d E r o Extensionista rural l – ToNildES liSBoa dE aTaÍdE 
- Matrícula nº 55585953/2, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
Quinquênio: 16/05/2012 à 15/05/2017, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/1088001).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora de recursos 
Humanos

Portaria 0192/2022-29.08.2022
c o N c E d E r ao Extensionista rural l – alEXaNdrE alBErTo GoNÇal-
VES GalVÃo - Matrícula nº 3178595/1, nos termos do regimento interno 
de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMa-
TEr-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês 
relativo ao Quinquênio: 01/01/2007 à 31/07/2015, que será gozado no 
período de 01/09/2022 à 30/09/2022.
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora de recursos 
Humanos

Protocolo: 845865

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº067/2022, Beneficiário: Iale da Glória Marcos/ Matrícula: 
55585542/cargo ou função: Ext. rural i/ Município: São João do ara-
guaia/objetivo: Suprimento de fundos para custear despesas operacionais 
e ações de aTEr do Escritório local de São João do araguaia e reparos 
emergenciais no veículo para realização das atividades de aTEr/Progra-
ma: 1491/Projeto atividade:8711/foNTE:0261/Elemento de despesa: 
339039=r$ 2.500,00/Valor Total r$ 2.500,00/Prazo para aplicação:30 
dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despesas: carlos Eduardo Soa-
res rodrigues. PaE 2022/1097319.

Protocolo: 845631

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 211/2022; BENEficiário: alcir rodri-
GUES BorGES,  Matrícula Nº 5832802; fUNÇÃo: Supervisor regional do 
Marajó; oBJETiVo: Participar do treinamento da EMaTEr caPaNEMa, inti-
tulado  “caPaciTaÇÃo ProNaf”; Nº dE diáriaS: 03 (três); PErÍodo: 28 
a 31.08.2021; dESTiNo: Marajó; ordENadora dE dESPESa: MarialVa 
SoUSa coSTa

Protocolo: 845896
Portaria de diÁria Nº 213/2022; BENEficiário: EdSoN aNToNio 
BarBoZa,  Matrícula Nº 5917004/2; fUNÇÃo: Técnico em administração 
e finanças; oBJETiVo: Participação em conjunto com a UTE / SEdaP, de 
visita técnica nos municípios, com realização de palestras / apresenta-
ção do  TErra BraSil - ProGraMa NacioNal dE crÉdiTo fUNdiário 
– PNcf “; Nº dE diáriaS: 1,5 (uma e meia); PErÍodo: 15/09/2022 à 
16/09/2022; dESTiNo: castanhal e acará; ordENadora dE dESPESa: 
MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 845905
Portaria de diÁria Nº 212/2022; BENEficiário: carloS Edil-
SoN SaNTaNa doS SaNToS,  Matrícula Nº 3174719/1; fUNÇÃo: Exten-
sionista rural i; oBJETiVo: Participação em conjunto com a UTE / SEdaP, 
de visita técnica nos municípios, com realização de palestras / apresenta-
ção do  TErra BraSil - ProGraMa NacioNal dE crÉdiTo fUNdiário 
– PNcf “; Nº dE diáriaS: 1,5 (uma e meia); PErÍodo: 15/09/2022 à 
16/09/2022; dESTiNo: castanhal e acará; ordENadora dE dESPESa: 
MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 845899
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Portaria N° 020/2022
NÚMEro dE diáriaS: 4,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/ dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla: 57202561/BENEficiário: WaNdEo rodriGUES BarBoSa
carGo: aUX. adMiNiSTraTiVo
oBJETiVo: rEUNir coM a dirEX da EMPrESa, BUScar EQUiPaMENTo 
E MaTEriaiS Para UNidadE didaTica dE coNcEiÇÃo do araGUaia.
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 845928
Portaria N° 019/2022

NÚMEro dE diáriaS: 4,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/ dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla: 57174750/BENEficiário: flaVio PEdro diaS BarroS
carGo: EXTENSioNiSTa rUral i
oBJETiVo: rEUNir coM a dirEX da EMPrESa, BUScar EQUiPaMENTo 
E MaTEriaiS Para UNidadE didaTica dE coNcEiÇÃo do araGUaia.
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 845926
Portaria N° 018/2022

NÚMEro dE diáriaS: 4,5 diáriaS
foNTE: 0261006357–rEcUrSo ProPrio
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/ dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 02/09/2022
MaTrÍcUla: 54192245/BENEficiário: lEaNdro SaNToS SilVa
carGo: EXTENSioNiSTa rUral i
oBJETiVo: rEUNir coM a dirEX da EMPrESa, BUScar EQUiPaMENTo E 
MaTEriaiS Para o ESrEG dE coNcEiÇÃo do araGUaia.
ordENador dE dESPESaS: alfrEdo da lUZ da SilVa

Protocolo: 845924
Portaria de diaria N 24/2022; BENEficiário: WildSoN dE Mo-
raES dUarTE da SilVa; MaTrÍcUla: 55585597/1;fUNÇÃo: SUPErVi-
Sor rEGioNal;oBJETiVo: rEaliZar TraNSPorTE dE MaTEriaiS E 
EQUiPaMENToS, coM rEaliZaÇÃo dE MoNiToraMENTo E SUPErViSÃo 
dE aTiVidadES TÉcNicaS E adMiNiSTraTiVaS doS EScriTÓrioS lo-
caiS dE GarrafÃo do NorTE E NoVa ESPEraNÇa do Piriá.; No dE 
diáriaS: 4,5(QUaTro E MEia); PErÍodo:29.08 À 02.09.2022:dESTiNo : 
NoVa ESPEraNÇa do Piriá/Pa; ordENador dE dESPESa SUBSTiTUTo: 
ailToN ViEira dE oliVEira.

Protocolo: 846128

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

ata de asseMBLÉia
.

ceNtrais de aBasteciMeNto do estado ParÁ s.a. – 
ceasa/Pa

asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria.
 ata da reUNiÃo 004/2022 do coNseLHo 

de adMiNistraÇÃo
reaLiZada eM 27 JULHo de 2022

aos 27 dias do mês de julho de 2022 às 15h., na sala da diretoria da 
Presidência do prédio sede das centrais de abastecimento do Pará S/a – 
cEaSa/Pa, Sociedade de Economia Mista, Órgão da administração indireta 
do Estado, inscrita no NirE sob o nº 1530000623-6 e no cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas cNPJ/Mf sob o nº 04.819.728/0001-09, situada na 
alameda cEaSa, KM-04, S/N, Bairro curió, cEP 66.915-030, Belém – Pará.
o Presidente do conselho de administração em exercício, representante do 
Governo do Estado, após deliberação unânime dos presentes, assumiu a 
Presidência dos trabalhos, e após da verificação da existência de “Quórum” 
legal, convidou a mim, MariaNa loPES PaSSariNHo rocHa, assessora 
Jurídica desta cEaSa, para secretariar a presente, passando logo após, a 
dar início aos trabalhos.
da ordeM do dia
constante na ordem do dia, para empossar o senhor fraNciSco alVES 
dE aGUiar como membro do conselho de administração da cEaSa/Pa a 
partir da data 31/03/2022, nos termos do artigo 48, ii do Estatuto Social 
da cEaSa/Pa; e Substituir o Membro do conselho fiscal alEX PiNHEi-
ro cENTENo, pelo senhor carloS JEHa KaYaTH, nos termos do artigo 
65, §3º, do Estatuto Social da cEaSa/Pa; reuniram-se em assembleia 
Extraordinária os conselheiros Jardel rodrigues da Silva (Substituto do 
Presidente da mesa), luiziel Henderson Guedes de oliveira (Titular), Silvio 
arthur Pereira (Titular). Para deliberar nos termos do Estatuto Social sobre 
a condução ao conselho de administração e representante do Governo o 
diretor Presidente da cEaSa/Pa, Sr. francisco alves de aguiar. ressalva-
mos que a reunião anteriormente convocada não ocorreu. o Presidente da 

Mesa agradeceu a presença de todos e como nada mais ocorreu, foram en-
cerrados os trabalhos com a leitura e assinatura da presente ata, composta 
de duas folhas, em 3 vias devidamente assinadas, por mim, secretaria dos 
trabalhos, bem como pelos presentes, sentido de produção de seus efeitos 
legais.
Belém (Pa), 27 de Julho de 2022.
coNSElHEiroS:
JardEl rodriGUES da SilVa
Substituto do Presidente da mesa
lUiZiEl HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
Titular
SilVio arTHUr PErEira
Titular
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente - cEaSa/Pa
MariaNa loPES PaSSariNHo rocHa
aSSESSora JUrÍdica - cEaSa/Pa

Protocolo: 845971

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1960/2022-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa, 29 de aGosto de 2022.

a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº. 
227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE nº. 33817, de 
06/03/2019 e,
coNSidEraNdo-SE fatos descritos no PaE nº. 2022/1063315; os termos 
do relatório Técnico nº. 015/2022-corrEG/SEMaS, bem como as razões 
e motivos expostos no despacho n.º 135/2022-GaB/corrEG, o qual deli-
berou acerca da admissibilidade do caso apresentado.
rESolVE :
art. 1º. instaurar Processo administrativo disciplinar(Pad), com funda-
mento nos arts. 199, 204 e 205, todos da lei Estadual nº. 5.810/94, de-
signando os servidores roBErTa GoNÇalVES PErEira iKEda, Mat. n.º 
57175644/1, Téc. em Gestão de Meio ambiente; TErEZa criSTiNa dE 
SoUZa frEiTaS da crUZ, Mat. nº. 54191363/2, Téc. em Gestão Pública; 
e, iSraEl PErEira doS SaNToS, Mat. nº. 57175266/1, Téc. em Gestão 
de agropecuária; para, sob a presidência da primeira, constituírem comis-
são de Pad, visando à apuração de eventuais responsabilidades adminis-
trativas descritas no bojo do PaE supracitado.
art. 2º. Estabelecer prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos tra-
balhos da referida comissão.
art. 3º. designar os servidores JaiME MarcElo ESTUMaNo GoNÇal-
VES cardoSo, Mat. n.º 57175443/2, Téc. em Gestão de desenvolvi-
mento agrário e fundiário e lEidiaNE PErEira dE oliVEira, Mat. nº. 
57193087/1, Téc. em Gestão Pública, para atuarem como membros SU-
PlENTES do referido colegiado, substituindo quaisquer membros titulares, 
em caso justificado de eventual impedimento, afastamento, suspeição ou 
falta.
art. 4º. a Presidência da comissão será substituída pelo membro designado 
como Secretário, nas suas eventuais faltas ou afastamentos temporários, 
sendo convocado um suplente a fim de garantir-se o quórum necessário a 
regular execução do procedimento respectivo.
art. 5º. determinar que, todos os documentos já juntados nos autos cons-
tituam como peças de instrução do presente apuratório, sem prejuízo das 
demais que forem carreadas.
art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 845943

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01970/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas de acordo com a PORTARIA Nº 421, de 05 de abril de 2021 - GAB/
SEMAS, publicada no DOE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo - PaE n° 
2022/1003380;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria n° 2055/2021/GaB/SEMaS/Pa, publicada no 
DOE n° 34.766 de 16 de novembro de 2021, os fiscais titular e suplente 
do contrato n° 100/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE 
ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a em-
presa Midia cENTEr SErVicoS dE ProdUcao MUSical, ciNEMaToGra-
fica E EVENToS EirEli, os servidores: Bruna Neves Brabo, matrícula nº 
5893548/4 - Titular e diego de Jesus lima Borges, matrícula nº 5960921/1 
- Suplente, pelas servidoras: aliNE roBErTa SaVEdra da SilVa loBa-
To, matrícula n° 57219599/5 – Titular e KEllY criSTiNa MoNTEiro dE 
SoUZa, matrícula nº 6403656/1 - Suplente, a contar da publicação desta.
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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, 29 de agosto de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 845778

coNtrato
.

coNtrato: 055/2022 - seMas/Pa
PreGÃo eLetrÔNico 014/2022 – seMas/Pa

Processo Pae 2022/105824
objeto: fornecimento de suprimentos de informática, para atender ne-
cessidades internas da administração Estadual (20 pentes de memória de 
notebook ddr4, 12 pentes de memória de notebook ddr3, 20 pentes de 
memória computador desktop ddr3)
Valor Total: r$ 5.868,80
Vigência: 24/08/2022 a 23/08/2023
assinatura: 24/08/2022
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278238; fonte 0116, 
0116006356; Elemento 339030, 449052; P i 4120008238c, 4120008238E
contratado: W r do carMo iNforMáTica – EPP (cNPJ 28.184.495 0001-75)
Endereço: rua Vaticano, 159, Bairro: Utinga, cEP: 09230-170, fone (11) 
94752-2787 / 4752-2787, wrinformatica65@gmail.com, wilson@wrinfor-
matica.com.br, Santo andré/SP
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 846020
coNtrato: 053/2022 - seMas/Pa

PreGÃo eLetrÔNico 014/2022 – seMas/Pa
Processo Pae 2022/105824

objeto: fornecimento de suprimentos de informática, para atender neces-
sidades internas da administração Estadual (15 cartuchos toner – original, 
cor preto, para impressora HP laserjet pro MfP M428fdW)
Valor Total: r$ 11.899,95
Vigência: 24/08/2022 a 23/08/2023
assinatura: 24/08/2022
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278238; fonte 0116, 
0116006356; Elemento 339030, 449052; P i 4120008238c / 4120008238E
contratado: G S SarMENTo o diSTriBUidora E coMErcio dE 
EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE iNforMaTica EirEli (cNPJ 
42.254.594/0001-07)
Endereço: Psg Nossa Senhora de Nazare, 27 a, Bairro decouville, cEP: 
67.214-235, fone (91) 99612-0026/ 98325-2868, cegoliveiradistribuido-
ra@gmail.com, Marituba/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 846021
coNtrato: 051/2022 - seMas/Pa

PreGÃo eLetrÔNico 014/2022 – seMas/Pa
Processo Pae 2022/105824

objeto: fornecimento de suprimentos de informática, para atender ne-
cessidades internas da administração Estadual (15 projetores multimidia)
Valor Total: r$ 49.999,95
Vigência: 09/08/2022 a 08/08/2023
assinatura: 09/08/2022
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278238; fonte 0116, 
0116006356; Elemento 339030, 449052; P i 4120008238c / 4120008238E
contratado: HYPEr TEcHNoloGiES coMErcio dE iNforMáTica E SEr-
ViÇoS EirEli (cNPJ 40.689.972/0001-50)
Endereço: av. Terceira avenida blocos 1214 / 1220ª loja 01 – NB, Bairro 
Núcleo Bandeirante, cEP 71.720-565, fone (61) 3032-5291/ 99324-5205, 
licitacoes@hypertechnologies.com.br, Brasília/df
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 846030
coNtrato: 052/2022 - seMas/Pa

PreGÃo eLetrÔNico 014/2022 – seMas/Pa
Processo Pae 2022/105824

objeto: fornecimento de suprimentos de informática, para atender neces-
sidades internas da administração Estadual ( 10 SSd Externo Portátil 1tb)
Valor Total: r$ 6.690,00
Vigência: 24/08/2022 a 23/08/2023
assinatura: 24/08/2022
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278238; fonte 0116, 
0116006356; Elemento 339030, 449052; P i 4120008238c / 4120008238E
contratado: P & f iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda (cNPJ 
34.238.351/0001-57)
Endereço: rua Humberto de campos 146, Bairro centro, cEP 25020-120, 
fone (21) 98516-3673, pfimportacao@gmail.com, duque de caxias/rJ
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 846026
coNtrato: 047/2022 - seMas/Pa

PreGÃo eLetrÔNico 014/2022 – seMas/Pa
Processo Pae 2022/105824

objeto: fornecimento de suprimentos de informática, para atender ne-
cessidades internas da administração Estadual (140 pendrives 16 Gb, 60 
pendrives 32 Gb, 50 monitores lEd 21,5’’)

Valor Total: r$ 55.816,60
Vigência: 24/08/2022 a 23/08/2023
assinatura: 23/08/2022
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278238; fonte 0116, 
0116006356; Elemento 339030, 449052; P i 4120008238c / 4120008238E
contratado: NEo BrS dE ElETrodoMÉSTicoS lTda (cNPJ 
07.041.480/0001-88)
Endereço: Pass. Nossa Senhora aparecida, nº 164, Bairro castanheira, cEP 
66645-455, fone (91)2121-9000, neobrsbelem@gmail.com, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 846035

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 003/2022

objeto: aquisição de lâmpadas para atender as necessidades internas des-
ta Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade através da 
comissão Permanente de licitação decide por SUSPENdEr a cotação Ele-
trônica em epígrafe, para substituição do homologador do certame.
Belém, 30 de agosto de 2022.
aziel Moraes da luz
SEMaS/Pa.

Protocolo: 845639

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 026/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS,inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa oNE cUrSoS TrEiNaMENTo & dESENVolViMENTo, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 10.825.457/0001-99.
do oBJETo: contratação de empresa para ministrar - curso Presencial: 
Técnicas de Entrevista, interrogatório e detecção de Mentiras na adminis-
tração Pública, referente à inscrição e participação de 06 (Seis) Servidores 
desta Semas/Pa no curso, que ocorrerá no período de 20/09 a 22/09/2022, 
no estado do rio de Janeiro/rJ.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, inciso Vi 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/898988 de 
14 de julho de 2022, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278887; fonte 0116; Elemento 
339039; P i 4120008887c; ação 183711
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa, 25 de agosto de 2022

Protocolo: 846045

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 026/2022 para contratação 
de Valor: r$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais).
Belém/Pa, 25 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 846052

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 017/2022-seMas

considerando a tramitação do Processo licitatório nº 2022/415862 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSÉ MaU-
ro dE liMa o’ dE alMEida, adJUdico e HoMoloGo o resultado do 
Pregão Eletrônico n.º 017/2022 - SEMaS, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada no fornecimento de áGUa MiNEral NaTUral, para 
as unidades SEMaS situadas na região Metropolitana de Belém (Semas 
Sede, Semas Magalhães, PEUT - Parque Estadual do Utinga, ciMaM - cen-
tro integrado de Monitoramento ambiental, Galpão de Veículos e Galpão 
de Madeiras apreendidas), tendo como vencedora do certame, a empresa 
abaixo discriminada:
Empresa: JEffErSoN arGUilHEira PErEira JarGUilHEira coMErcio E 
SErViÇoS GEraiS / cNPJ: 37.091.904/0001-80
loTE ÚNico
Valor Total r$ 26.850,00
Belém/Pa, 23 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente E Sustentabilidade

Protocolo: 845634
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diÁria
.

Portaria Nº 1958/2022 - GaB/seMas 26 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar da 3ª reunião extraordinária de 2022 do conselho de-
liberativo da rESEX Mar de Soure.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Soure/Pa e Salvaterra/Pa.
Período: 30/08/2022 à 01/09/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 5963872/ 1 – arTUr WillEN raMoS corrEa – (Gerente)
- 57196921/ 1 – lUciaNa alVES dE SoUZa – (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5620430/ 1 – fErNaNdo MESQUiTa riBEiro – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 845555
Portaria Nº 1927/2022 - GaB/seMas 24 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar da conferência de encerramento dos “diálogos sobre 
a sustentabilidade e a rastreabilidade das cadeias da carne bovina e do 
couro”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 14/09 a 17/09/2022 – 03 e ½ diárias
Servidor:
- 5945727/1 - JoSE MaUro dE liMa o’ dE alMEida - (Secretário de Es-
tado de Meio ambiente e Sustentabilidade)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 844398
Portaria Nº 1941/2022 - GaB/seMas 25 de aGosto de 2022.
objetivo: Visando vistoria em empreendimento para subsidiar análise do 
Processo para pedido de licença Prévia e de instalação para Pesquisa Mi-
neral com lavra Experimental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa
Período: 19/09 a 23/09/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 57193282/6 - alaN PaScoal SaNTaNa dE aNdradE – (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 54188880/4 - aNToNio JoSE MadEira BarBoSa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5900267/2 - diEGo lEiTE GUiMaraES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5952148/1 - GlEidSoN SaNToS BarroS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 844820
Portaria Nº 1879/2022 - GaB/seMas 18 de aGosto de 2022.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento con-
forme decreto 551/2020.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São felix do Xingu/Pa e aPa Triunfo do Xingu/Pa.
Período: 13/08 a 21/08/2022 – 8 e ½ diárias
Servidores:
- 5578000/1 - iZaiaS MacHado doS SaNToS – SGT PM
- 572871/1 - lUiS carloS carValHo da SilVa -SGT PM
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 841806

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 615 de 26 de aGosto de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor Edimilson aníbal Pinheiro, matrícula 
n° 5940995, no período de 04 a 07/09/2022, com destino a Santarém-Pa. 
objetivo: realizar a logística do material de campo do Monitoramento da 
Unidade de conservação reserva Biológica (rEBio) Maicuru. as despesas 
de viagem serão de responsabilidade do Programa áreas Protegidas da 
amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 617 de 26 de agosto de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento dos servidores Wagner Bastos dos Santos oliveira, 
matricula nº 5957617 e antônio costa de Sousa, matricula n° 5899219, 
no período de 29/08 a 03/09/2022, com destino ao interior do Parque 

Estadual da Serra dos Martírios/andorinhas na Zona rural do município 
de São Geraldo do araguaia-Pa. objetivo: realizar atividade técnica de 
levantamento por GPS de pontos de localização de trilhas e rotas turísticas 
no PESaM e sua Zona de amortecimento. as despesas de viagem serão 
de responsabilidade do Programa áreas Protegidas da amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 621 de 26 de agosto de 2022
rESolVE:
art. 1º – autorizar o servidor ronaldison antonio de oliveira farias, ma-
trícula nº 5965237, ocupante do cargo de Gerente, carteira Nacional de 
Habilitação n° 07308762245, Categoria AB, a dirigir veículos oficiais do 
idEflor-Bio, na área de abrangência da região administrativa calha Nor-
te-2, no período de 01/09 a 30/11/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 846125

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 618 de 26 de aGosto de 2022
rESolVE:
dESiGNar o servidor GaBriEl alMEida SilVa, matrícula nº 5947771, 
ocupante do cargo de Gerente, para responder pela Gerência do Escritório 
regional do Xingu (altamira), deste instituto, durante o impedimento legal 
do titular iSraEl alVES dE oliVEira, matrícula nº 57207773, ocupante 
do cargo de Gerente, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº 620 de 26 de agosto de 2022
rESolVE:
dESiGNar a servidora ciNTia da cUNHa SoarES, matrícula nº 57201159, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental, para responder pela 
Gerência da região administrativa Marajó - GrM, deste instituto, duran-
te o impedimento legal do titular dilSoN NaZarENo faVacHo loPES, 
matrícula nº 5894692, ocupante do cargo de Gerente, no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 846130

diÁria
.

Portaria Nº 569 de 26 de aGosto de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/942144 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ativi-
dades de fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da região 
administrativa do Mosaico de Unidades de conservação lago de Tucuruí.
origem: Tucuruí-Pa
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 16 a 25/08/2022 - 9,5 (nove e meia) diárias
Servidor: 2° SGT PM rogério lúcio fernandes das chagas – 5705827
2° SGT PM Valdenil dos reis Modesto – 55926901
cB PM alexandre José da Silva Soares – 572327731
Sd PM Josiel rêgo Sabino – 5944748
Sd PM luciano Santana de lemos – 64021931
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 613 de 26 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Bujarú e concórdia do Pará, de 29/08 a 02/09/2022:

servidor objetivo
cleberson da Silva Salomão, matrícula n° 

57204725, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão ambiental.

atividades de acompanhamento técnico regular junto a agricultores e 
parceiros que participam e desenvolvem o Projeto ProSaf, incluindo 
monitoramento para avaliação dos Sistemas Agroflorestais - SAF´s e 
dos viveiros florestais implantados nos municípios beneficiados pelo 

citado projeto.

laura dias dos Santos, matrícula nº 5800153, 
ocupante do cargo de Gerente.

Estevam Jorge cavalcante coqueiro, matrícula 
nº 57230920, ocupante do cargo de Gerente.

Weliton carlos ramalho, matrícula nº 5923530, 
ocupante do cargo de Motorista.

Condução de veículo oficial para locomoção dos servidores em atividade 
institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1061393 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 614 de 26 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o muni-
cípio de Vitória de Xingu-Pa, nos dias 05 e 06/09/2022:

servidor objetivo

andressa Júlia Santos Vasconcelos, matrícula 
nº 5923512, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.
Orientação técnica para produção de mudas em viveiro agroflorestal da 
Sede e levantamento de coordenadas geográficas das áreas de plantio 

já implantadas no município.alessandra Santos Mota, matrícula nº 5897625, 
ocupante do cargo de assistente administrativo.
Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, 

ocupante do cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte das servidoras em atividade 

institucional.
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ii - conceder 1,5 (uma e meia) diária, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1062620 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 846126

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 1566/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP
BeLÉM/Pa, 29 de aGosto de 2022.

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o contrato nº 126/2022-SEGUP,celebrado com a empre-
sa TrUcKVaN iNdÚSTria E coMÉrcio lTda, oriundo do Processo n.º 
2022/627671, disposto na aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 05/2021, 
oriundo do PrEGÃo ElETrÔNico SrP 010/2021-dPE, cujo objeto é a aqui-
sição de 01 (um) Semirreboque adaptado com instalação, mobiliários e 
equipamentos adaptados para funcionamento de unidade móvel, incluindo 
o fornecimento e instalação de todos os seus equipamentos e acessórios, 
inclusive garantia, visando atender as demandas do projeto “SEGUraNÇa 
POR TODO O PARÁ”, de forma itinerante, conforme as especificações técni-
cas e condições estabelecidas no Temo de referência.
CONSIDERANDO o Despacho referente a Comissão fiscalizadora do Contrato 
nº 126/2022 - SEGUP/Pa, o qual solicita a revogação da PorTaria Nº 
855/2022 - ccc/GaB.SaGa/SEGUP, para que seja reformulada conforme 
indicação abaixo.
coNSidEraNdo que os servidores foram nomeados, através da Portaria 
n.º 1458/2022 – ccc/GaB.SaGa/SEGUP, de 09.08.2022, publicada no dia 
10.08.2022;
rESolVE: i - revogar os termos da Portaria n.º 1458/2022 – ccc/GaB.
SaGa/SEGUP, de 09.08.2022, publicada no dia 10.08.2022, que nomeou 
os servidores para fazer parte da comissão de fiscalização do Contrato nº 
126/2022 – SEGUP/Pa.
II - Nomear os servidores abaixo para acompanharem e fiscalizarem a 
execução do contrato administrativo n° 126/2022 - SEGUP/Pa;
- Helton charles araujo Morais, Mf: 5706386/1, como Presidente;
- dhiego Santos da Silva, Mf: 57218051/1, como Membro;
- roalde Gualberto ribeiro Neves filho, Mf: 5787360/3, como Membro;
- antônio carlos dantas Barroso, Mf: 56120, como Membro;
- andré augusto da Silva oliveira, Mf: 5950944, como Membro;
Para acompanhar e fiscalizar do Contrato n.º 126/2022 SEGUP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 845999

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº1565/2022-saGa
BeLÉM, 29 de aGosto de 2022

coNSidEraNdo: o Plano de férias 2022 da SEGUP.
r E S o l V E:
 conceder férias regulamentares no mês de outubro de 2022, aos servido-
res abaixo relacionados:
 

NoMe carGo/FUNÇÃo P. aQUisi-
tiVo

PerÍodo a ser 
GoZado MatrÍcULa

alBa alMEida dE oliVEira GErENTE PaTriMÔNio 
SErViÇoS 2021/2022 03/10 a 

01/11/2022 54186058/4

aldENor coElHo da SilVa EScriTUrário 2021/2022 03/10 a 
01/11/2022 3279979/1

aNdrÉ aUGUSTo da SilVa 
oliVEira

coordENador TElEcoMU-
NicaÇÕES 2021/2022 03/10 a 

01/11/2022 5950944/1

aNToNio Haroldo coElHo 
dE alMEida cMT dE aEroaNaVE iii 2021/2022 03/10 a 

01/11/2022 3274179-5

BrUNa ValÉria GEMaQUE 
QUEiroZ

GErENTE arTic. iNTEriNSTi-
TUcioNal 2021/2022 03/10 a 

01/11/2022 6045670/5

dÉdora BaNdEira MoraES 
TriNdadE

GErENTE ValoriZaÇÃo 
E aPoio SErVidor SEG.

PÚBlica
2021/2022 03/10 a 

01/11/2022 5956158/1

JoÃo ocÉlio rodriGUES 
BraNdÃo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 2021/2022 03/10 a 

01/11/2022 71315/1

JoSÉ aUGUSTo MarTiNS 
SalGado aGENTE adMiNiSTraTiVo 2021/2022 10/10 a 

08/11/2022 3214990/1

KEYTHSoN ValENTE Gaia GErENTE NÚclEo rEGioNal 2021/2022 01/10 a 
30/10/2022 5288444/2

lEoPoldo da rocHa 
BarBoSa cMT dE aEroNaVE ii 2021/2022 03/10 a 

01/11/2022 5950597

loUrENÇo JoSÉ dE MaToS 
SaldaNHa SEcrETário dirEToria 2021/2022 03/10 a 

01/11/2022 5900352/4

lUiS JorGE lEal GoN-
ÇalVES

coordENador aNal. QUalif. 
dadoS 2020/2021 01/10 a 

30/10/2022 5156645/5

Maria dE NaZarÉ MarTiNS 
PErEira BarroS TÉc. adM E fiNaNÇaS 2021/2022 03/10 a 

01/11/2022 3152650/1

MaYSa NaZarÉ fErrEira 
da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 2021/2022 13/10 a 

11/11/2022 771503/1

ricardo riBEiro VarEla coordENdor MoNiT.
rESUlTadoS 2021/2022 01/10 a 

30/10/2022 5755417/3

riHaN ricardo da coSTa 
fErNaNdES GErENTE SUPorTE USUário 2021/2022 01/08 a 

30/08/2022 5932089/2

SaNdra SUElY SoUSa 
rodriGUES cHEfE GaBiNETE 2021/2022 01/10 a 

30/10/2022 5376742/3

WillaMS SoUZa da SilVa GErENTE TÉc. ENS.SUPErior 2021/2022 01/10 a 
30/10/2022 57173371

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 845982

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº 052/2022-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto é a aquisição 
de equipamentos de informática (leitor Biométrico) para ser empregados 
na subseção de identificação (SSI) do Departamento Geral de Pessoal da 
Polícia Militar do Pará; no valor total de r$ 4.900,00 (quatro mil e nove-
centos reais); data da assinatura: 29/08/2022; ViGÊNcia: 29/08/2022 
a 28/08/2023; a dESPESa coM ESTE coNTraTo ocorrErá: Programa: 
1297– Manutenção da Gestão; ação: Projeto/atividade 26/8338 – opera-
cionalização das ações administrativas; Natureza da despesa: 44.90.52 
– Equipamento e material permanente; Plano interno: 4120008238E; 
fonte do recurso: 0101(recursos ordinários); Empresa: cMK aUToMa-
ÇÃo coMErcial lTda - EPP; inscrita no cNPJ n° 22.416.068/0002-70; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 845934
coNtrato adMiNistratiVo nº 053/2022-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto é a aquisição 
de equipamentos de informática (Scanner de Mesa) para ser empregados 
na subseção de identificação (SSI) do Departamento Geral de Pessoal da 
Polícia Militar do Pará; no valor total de r$ 50.500,00 (cinquenta mil e qui-
nhentos reais); data da assinatura: 29/08/2022; ViGÊNcia: 29/08/2022 
a 28/08/2023; a dESPESa coM ESTE coNTraTo ocorrErá: Programa: 
1297– Manutenção da Gestão; ação: Projeto/atividade 26/8338 – opera-
cionalização das ações administrativas; Natureza da despesa: 44.90.52 – 
Equipamento e material permanente; Plano interno: 4120008238E; fonte 
do recurso: 0101(recursos ordinários); Empresa: ViNiciUS cHaVES doS 
SaNToS EPP; inscrita no cNPJ n° 05.207.424/0001-45; ordENador: 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044;coman-
dante Geral da PMPa.

Protocolo: 845937
coNtrato adMiNistratiVo nº 050/2022-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto é a aquisição 
de equipamentos de informática (impressora laser colorida) para ser em-
pregados na subseção de identificação (SSI) do Departamento Geral de 
Pessoal da Polícia Militar do Pará; no valor total de r$ 31.399,90 (trinta 
e um mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos); data da 
assinatura: 29/08/2022; ViGÊNcia: 29/08/2022 a 28/08/2023; a dESPE-
Sa coM ESTE coNTraTo ocorrErá: Programa: 1297– Manutenção da 
Gestão; ação: Projeto/atividade 26/8338 – operacionalização das ações 
administrativas; Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamento e material 
permanente; Plano interno: 4120008238E; fonte do recurso: 0101(re-
cursos ordinários); Empresa: Mr dE oliVEira cHaVES lTda; inscrita no 
cNPJ n° 12.027.340/0001-95; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoU-
Za JÚNior – cEl QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 845930
coNtrato adMiNistratiVo nº 054/2022-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto é a aquisição 
de equipamentos de informática (lanterna Ultravioleta) para ser emprega-
dos na subseção de identificação (SSI) do Departamento Geral de Pessoal 
da Polícia Militar do Pará; no valor total de r$ 2.979,90 (dois mil, nove-
centos e setenta e nove reais e noventa centavos); data da assinatu-
ra: 29/08/2022; ViGÊNcia: 29/08/2022 a 28/08/2023; a dESPESa coM 
ESTE coNTraTo ocorrErá: Programa: 1297– Manutenção da Gestão; 
ação: Projeto/atividade 26/8338 – operacionalização das ações adminis-



86  diário oficial Nº 35.096 Terça-feira, 30 DE AGOSTO DE 2022

trativas; Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de consumo; Plano 
interno: 4120008238E; fonte do recurso: 0101(recursos ordinários); 
Empresa: BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa; inscrita no cNPJ n° 
35.088.443/0001-60; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 845940
coNtrato adMiNistratiVo nº 055/2022-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto é a aquisição 
de equipamentos de informática (lupa datiloscópica) para ser empregados 
na subseção de identificação (SSI) do Departamento Geral de Pessoal da 
Polícia Militar do Pará; no valor total de r$ 5.635,55 (cinco mil seiscentos 
e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); data da assinatu-
ra: 29/08/2022; ViGÊNcia: 29/08/2022 a 28/08/2023; a dESPESa coM 
ESTE coNTraTo ocorrErá: Programa: 1297– Manutenção da Gestão; 
ação: Projeto/atividade 26/8338 – operacionalização das ações adminis-
trativas; Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamento e Material Per-
manente; Plano interno: 4120008238E; fonte do recurso: 0101(recursos 
ordinários); Empresa: i c dE SoUSa coMÉrcio E SErViÇoS; inscrita no 
cNPJ n° 40.359.757/0001-90; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoU-
Za JÚNior – cEl QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 845951

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 1046/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido Marco aNToNio 
SalGado da coSTa, MaJ PM, Mf 5833345/1, do efetivo do (a) BcS/QcG/
aJG: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1047/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido Kaio fEliPE 
fErrEira GUiMarÃES, 2º TEN PM, Mf 6402781/1, do efetivo do (a) 
BaNda dE MÚSica/aJG: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
–aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 1048/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido lEoNardo 
fElÍcio SaNToS, 2° TEN PM, Mf: 5748178/1, do efetivo do (a) cENTro 
dE MEMoria/dGEc: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 900,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo- r$450,00 – Elemento de 
despesa: 33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica – r$450,00 fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1049/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido HÉlio HErNaNi 
oEiraS forMiGoSa, TEN cEl PM, Mf 5833019/1, do efetivo do (a) 1º BPr/
MaraBá: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1050/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido rENaTo 
BraNdÃo dE MoraES filHo, MaJ PM, Mf 54193371/1, do efetivo do 
(a) 25º BPM/cPc ii/MoSQUEiro: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1051/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido aUGUSTo cÉZar 
SilVa GUiMarÃES, TEN cEl PM, Mf: 58179191, do efetivo do (a) 12º 
BPM/SaNTa iSaBEl: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 1052/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido rENaTo dUMoNT 
ViEGaS lEal, cEl PM, Mf 54203851, do efetivo do (a) cPr iV/TUcUrUi: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1.500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1053/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido aNdErSoN 
MaNGaS da SilVa, MaJ PM, Mf 5833310/1, do efetivo do (a) 23ª ciPM/
NoVo rEParTiMENTo: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 1054/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido VicTor cEZar 
GaMa MoNTEiro, MaJ PM, Mf 585293/1, do efetivo do (a) 15º BPM/cPr 
X/iTaiTUBa: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 800,00; 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: 845948

diÁria
.

Portaria Nº4729/22/di/dF – objetivo: ações de Polícia Judiciá-
ria Militar; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 09 a 13/08/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cEl PM Paulo 
de Jesus Garcia reis; cPf: 392.977.802-53; Valor: r$ 1.266,08. TEN PM 
fábio de araujo Sodre; cPf: 597.778.422-87; Valor: r$ 1.128,88. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4730/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Muaná-Pa; desti-
no: Belém-Pa; Período: 26 a 27/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM olimar lima de Souza; 
cPf: 151.611.372-15; Valor: r$ 263,76. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4731/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: came-
tá-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 23 a 24/08/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Natal de Jesus de freitas 
caldas; cPf: 510.022.802-49; Valor: r$ 87,04. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4732/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
igarapé-Miri-Pa; Período: 26/08 a 05/09/2022; Quantidade de diárias: 11 
de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM douglas dos Santos 
Nunes; cPf: 794.075.792-04; Valor: r$ 2.769,48. SGT PM luis Nazareno 
Batista Xavier; cPf: 565.204.842-53; Valor: r$ 2.769,48. cB PM Joelson 
Moraes dos reis; cPf: 711.660.682-34; Valor: r$ 2.658,60. cB PM raya-
ne de oliveira camara; cPf: 933.184.212-00; Valor: r$ 2.658,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4733/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinó-
polis-Pa; destino: Santarém Novo-Pa; Período: 11/08/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SUB TEN PM Valdir Maia Teixei-
ra; cPf: 222.110.042-53; Valor: r$ 131,88. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4734/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 17 a 19/08/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Jorge Barros dos 
Santos filho; cPf: 881.635.202-72; Valor: r$ 506,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4735/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: faro-Pa; 
destino: oriximiná-Pa; Período: 15 a 19/08/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM Nilton diego Panto-
ja Guimaraes; cPf: 882.702.542-15; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4736/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abae-
tetuba-Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 16/08/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM claudio Guerra Paraense; 
cPf: 938.634.542-00; Valor: r$ 116,05. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4737/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bragan-
ça-Pa; destino: Marituba-Pa; Período: 23/08/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Wellington José de Souza Sarmen-
to; cPf: 664.969.182-87; Valor: r$ 87,04. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4738/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinó-
polis-Pa; destino: São João de Pirabas-Pa; Período: 18/08/2022; Quanti-
dade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Elson Milhomes 
dos Santos; cPf: 318.271.442-20; Valor: r$ 131,88. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4739/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinó-
polis-Pa; destino: São João de Pirabas-Pa; Período: 18/08/2022; Quanti-
dade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM luiz alexandre da 
costa Pereira; cPf: 807.683.932-72; Valor: r$ 131,88. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4740/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: anajás-
Pa; destino: Bagre-Pa; Período: 22 a 24/08/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Paulo roberto da 
Silva Quaresma; cPf: 379.445.092-20; Valor: r$ 659,40. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4741/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bragan-
ça-Pa; destino: Viseu-Pa; Período: 17/08/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Milvan Monteiro da Paixão; cPf: 
459.875.722-15; Valor: r$ 131,88. cB PM Samuel de Jesus Matos; cPf: 
006.940.912-94; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4742/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Medicilândia-Pa; Período: 26 a 29/08/2022; Quantidade de di-
árias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Manoel 
francinaldo dos Santos filho; cPf: 783.854.312-68; Valor: r$ 791,28. 
SGT PM Paulo Henrique de oliveira Pinto; cPf: 764.036.452-34; Valor: 
r$ 791,28. SGT PM Manoel da Silva E Silva; cPf: 696.834.412-20; Valor: 
R$ 791,28. SD PM Jefferson Pereira Da Silva; CPF: 101.751.824-69; Valor: 
r$ 759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4743/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 16 a 19/08/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN cEl PM roni cleiber 
oliveira alves; cPf: 623.051.402-82; Valor: r$ 949,56. SGT PM Hudson 
Nunes E Silva; cPf: 235.263.782-15; Valor: r$ 791,28. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4744/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: Marabá-Pa; Período: 18 a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cEl PM Moisés oliveira da 
Silva; cPf: 381.035.672-72; Valor: r$ 791,30. cB PM Weniton ferreira 
de oliveira; cPf: 012.142.572-08; Valor: r$ 633,00. Sd PM James dean 
rodrigues damasceno; cPf: 005.900.762-13; Valor: r$ 633,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4745/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Marabá-Pa; Período: 31/08 a 02/09/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM alexandre da Silva 
corrêa; cPf: 680.215.002-63; Valor: r$ 791,30. SGT PM aldair José dos 
Santos; cPf: 429.696.112-87; Valor: r$ 659,40. SGT PM Kellison carlos 
chaves de oliveira; cPf: 728.128.772-00; Valor: r$ 659,40. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4746/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: castanhal-Pa; Período: 06/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: CAP PM Claudia Pinheiro Rufino Rabêlo; CPF: 
767.272.202-63; Valor: r$ 118,69. SGT PM Kellison carlos chaves de oli-
veira; cPf: 728.128.772-00; Valor: r$ 87,04. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4747/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Baião-Pa; Período: 09 a 11/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimen-
tação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo Natalino dos Santos 
Siqueira; cPf: 575.197.902-82; Valor: r$ 527,52. cB PM Thiago da costa 
Botelho; cPf: 757.758.242-53; Valor: r$ 506,40. cB PM claudia alves ri-
beiro; cPf: 694.756.872-20; Valor: r$ 506,40. Sd PM Marcos adriano da 
Silva ferreira; cPf: 026.786.492-29; Valor: r$ 506,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4748/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: Benevides-Pa; Período: 21/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: SUB TEN PM Eliene Santos de andrade; cPf: 
260.563.052-87; Valor: r$ 87,04. SGT PM amaury odon de oliveira; cPf: 
166.878.412-20; Valor: r$ 87,04. cB PM andrey Thyago da Silva Pinhei-
ro; cPf: 134.203.017-66; Valor: r$ 85,72. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4749/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: Benevides-Pa; Período: 28/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: SGT PM antônio rodrigues da Silva Júnior; cPf: 
673.814.992-15; Valor: r$ 87,04. cB PM Wilson Jesus coelho de almeida; 
cPf: 872.382.412-34; Valor: r$ 85,72. Sd PM antonio de Souza Silva; 
cPf: 982.324.952-00; Valor: r$ 85,72. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4750/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
altamira-Pa; Período: 31/08 a 01/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: caP PM Geysa Matos corrêa; 
cPf: 749.677.542-87; Valor: r$ 290,14. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 845858

Portaria Nº139/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (2ªQUiNZ-Mar/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: ourilândia do 
Norte-Pa; Período: 16 a 31/03/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Edivan charles Barros 
dias; cPf: 617.325.912-53; Valor: r$3.956,40. SGT PM cristiane do So-
corro coelho Queiroz; cPf: 429.385.032-53; Valor: r$3.956,40. cB PM 
cleberson Miranda cardoso; cPf: 792.599.442-87; Valor: r$3.798,00. 
cB PM Madson douglas de Brito oliveira; cPf: 835.452.712-34; Valor: 
r$3.798,00. cB PM Elton charles Barros dias; cPf: 787.165.002-53; Va-
lor: r$3.798,00. cB PM leandro de Sousa Santos; cPf: 857.253.232-34; 
Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº152/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscaliza-
ção de Trânsito (1ª Quinzena abril / 21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tomé-a-
çu-Pa; Período: 31/03 a 15/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM denis augusto da 
cruz fontes; cPf: 297.346.572-91 ; Valor: r$3.956,40. SGT PM antonio 
carlos da Silva Nascimento; cPf: 327.775.662-91 ; Valor: r$3.956,40. 
SGT PM Márcio Silva castro; cPf: 772.723.822-87; Valor: r$3.956,40. 
cB PM cleison antonio de oliveira da Silva; cPf: 704.307.482-72; Valor: 
r$3.798,00. cB PM augusto damasceno carvalho; cPf: 937.911.002-20 
; Valor: r$3.798,00. cB PM dênis de carvalho da costa; cPf: 000.612-
912.93 ; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº211/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-Maio/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: altamira-Pa; Pe-
ríodo: 30/04 a 15/05/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Henrique Mariano Gomes do 
amaral; cPf: 452.428.282-34; Valor: r$3.956,40. SGT PM Jossimar ca-
bral Sampaio; cPf: 634.861.722-04; Valor: r$3.956,40. SGT PM alcili-
no Samuel Barreto de araújo; cPf: 410.579.372-15; Valor: r$3.956,40. 
cB PM ronny Ewerton Santos da Silva; cPf: 922.276.942-20; Valor: 
r$3.798,00. cB PM Thiago de araújo dantas; cPf: 935.068.482-91; Va-
lor: r$3.798,00. cB PM Jack luis frança ramos; cPf: 918.102.992-68; 
Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 846086

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de eNcerraMeNto de coNtrato
aos doze dias do mês de agosto do ano de 2022, encerrou-se a vigência 
do contrato administrativo nº 079/2021 – ccc/PMPa, celebrado entre a 
Polícia Militar do Pará e a empresa Mídia center Serviços de Produção Mu-
sical, Cinematografia e Eventos Eireli, cujo objeto é Contratação de empre-
sa Especializada Para Serviço de Sonorização, decorrente do processo nº 
2021/445167 Pregão Eletrônico nº 032/2021 – cPl, sem mais a consignar, 
dou por encerrado o presente contrato que segue assinado pelo chefe do 
centro de compras e contratos – ccc, da Polícia Militar do Pará; Belém/
Pa, 29 de agosto de 2022; ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl 
QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 846071

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 013/2022-adM FiN/Pa.
o Subdiretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando 
das atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do faSPM) e Portaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 
67 da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c PorTaria Nº 
1240/2022-SccMo/dGP de 08 de agosto de 2022;
rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e substituto do contrato e seu objeto, 
de forma a atender o disposto no art. 67 da lei federal N°8.666/93:
o SUB TEN QPMP rG 11818 JoSÉ fraNKliN doS SaNToS ViEira como 
fiscal titular, em substituição ao 1° SGT QPMP RG 20009 LUIZ CLÓVIS DA 
SilVa alVES.
coNTraTada: PErEira E SilVa – adVoGadoS E aSSociadoS S/S
cNPJ: n° 08.155.967/0001-54
coNTraTo: N° 013/2018
PUBlicaÇÃo: doE N° 33.637, de 14 de junho de 2018.
oBJETo: contratação de serviços especializado de advocacia, para o forne-
cimento de 1 (um) advogado.
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art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 16 de agosto de 2022.
Marcio cUNHa GoMES - cEl QoPM rG 24975
Subdiretor do faSPM-Pa

Protocolo: 845759
Portaria N° 012/2022-adM FiN/Pa.

o Subdiretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando 
das atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do faSPM) e Portaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 
67 da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c PorTaria Nº 
1240/2022-SccMo/dGP de 08 de agosto de 2022;
rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e substituto de contratos abaixo re-
lacionados e seu objeto, de forma a atender o disposto no art. 67 da lei 
federal N°8.666/93:
O SGT QPMP RG 24423 SIDNEY DA SILVA GUERREIRO como fiscal titular, 
em substituição ao SUB TEN QPMP rG 1063 raiMUNdo TadEU da SilVa 
loBaTo, e o 2º SGT QPMP rG 27715 odENi JoSÉ doS SaNToS loPES, 
como fiscal substituto em substituição ao SGT QPMP RG 24423 SIDNEY DA 
SilVa GUErrEiro.
coNTraTada:TicKET SolUÇÕES HdfGT – cNPJ: n° 03.506.307/0001
coNTraTo: N°003/2022
PUBlicaÇÃo: doE N° 34.905, de 24 de março de 2022.
oBJETo:  contratação de empresa especializada para a prestação de ser-
viços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento 
contínuo e ininterrupto de combustíveis e agente redutor de líquido au-
tomotivo (arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território 
nacional para veículos automotores e equipamento integrantes da frota da 
administração pública do poder executivo do estado do Pará
O SGT QPMP RG 24423 SIDNEY DA SILVA GUERREIRO como fiscal titular, 
em substituição ao SUB TEN QPMP rG 1063 raiMUNdo TadEU da SilVa 
loBaTo.
coNTraTada: SEGUro SUra, cNPJ: n° 33.065.699/0001-27
coNTraTo: N°005/2022
PUBlicaÇÃo: doE N°34.946, de 26 de abril de 2022.
oBJETo:  Prestação de serviço de seguro total para a frota de 5 (cinco) 
veículos, para atender demandas administrativas do faSPM
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 19 de agosto de 2022.
Marcio cUNHa GoMES - TEN cEl QoPM rG 24975
Subdiretor do faSPM-Pa

Protocolo: 845755

.

.

aPostiLaMeNto
.

2º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
038/2021 – FasPM, celebrado com a empresa EQUiliBriUM WEB SEr-
VIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Pelo presente fica apostilado ao Contrato 
administrativo supramencionado,
oBJETo: correção de erro material, em cláusula de vigência do 2° Termo 
aditivo ao contrato.
onde se lê:
... 12 (doze) meses...
Leia-se:
... 6 (seis) meses...
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
raUl ZENio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 846078

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°113/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora aNa clÉa dE alMEida PrESTES dE liMa, 
SGT PM rG 19730, cPf 252.433.902-59, Mf 539645001, auxiliar da Seção 
do almoxarifado do faSPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total 
de r$ 700,00 (Setecentos reais), para despesa de caráter eventual, na 
funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 700,00 (Sete-
centos 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, 29 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 845944
Portaria N°112/2022-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 aNToNio JorGE da SilVa MariNHo, ST PM 
rG 16354, cPf 330.679.702-25, Mf 51656361, PrESidENTE da cPl do 

faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.000,00 (Três Mil 
reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 1.500,00 (Mil Quinhentos reais) na 
339030 (Mat. consumo), e r$ 1.500,00 (Mil Quinhentos reais) na 339039 
(Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 29 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: 845700

diÁria
.

Portaria Nº 149/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Visitar os 
cPrs, batalhões e ciPM, para incluir e renovar o cadastro dos policiais 
militares e seus dependentes, assim como divulgar os benefícios dos 
associados do faSPM, e entrega de cadeira de rodas ao associado 3ºSGT 
antônio firmino da Silva. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Xinguara, rio Maria, água azul, 
Tucumã, ourilândia, São felix do Xingú, redenção e rondon do Pará/Pa, 
no período de 27 de agosto a 02 de Setembro de 2022; Quantidade de 
diárias: 07 diárias de alimentação e 06 diárias de pousada; Na categoria 
“B”; Servidor: ST JoSÉ liNdEMBErG PiNHEiro, cPf:169.706.832-49, no 
Valor: r$1.714,44; e ST ValdEMir criSTo da crUZ, cPf: 372.556.812-
04, no Valor: 1.714,44. ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo 
Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE 
rETorNo.

Protocolo: 845635
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria N°156/iN/coNtrato, 
de 26 de aGosto de 2022

exercício: 2022
Processo nº: 2022/395329

coNtrato N°: 116/2022
fiscal do contrato: 3° SGT QBM JEffErSoN SilVa loUZada, Mf: 
57173402-1
fiscal Suplente do contrato: 1° TEN QoaBM JorGE doS aNJoS JUNior, 
Mf: 5420725-1
objeto: aquisição de material de limpeza, Higiene Pessoal e Utensílios 
Plásticos, visando atender as necessidades deste corpo de Bombeiros Mi-
litar do Pará – cBMPa.
Valor: r$ 511.977,11 (Quinhentos e onze mil, novecentos e setenta e sete 
reais e onze centavos).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: irMÃoS aNJoS lTda – EPP.
cNPJ: 01.552.709/0001-62
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 845786

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº: 116/2022
EXErcÍcio: 2022
objeto: aquisição de material de limpeza, higiene pessoal e utensílios plás-
ticos, visando atender as necessidades deste corpo de Bombeiros Militar 
do Pará – cBMPa.
origem: Pregão Eletrônico 030/2021 /ata de registro de preço N°001/2022- 
SEaP e Processo administrativo N° 2022/395329
data da assinatura: 26/08/2022
Unidade Gestora: 310104
fonte de recurso: 0191000000 - fEBoM
funcional Programática: 06.182.1502.7701 - adequação de Unidades do cBM,
Elemento de despesa: 339030 - Material de consumo.
Plano interno: 1050007701c
Previsão de dotação orçamentária (loa-2023):
Unidade Gestora:310101
fonte de recurso: 01500000001 - Tesouro.
funcional Programática: 06.122.1297.8338 - operacionalização das ações 
administrativas.
Elemento de despesa: 339030 - Material de consumo.
Plano interno: 4120008338c
Valor Global: r$ 511.977,11 (Quinhentos e onze mil, novecentos e setenta 
e sete reais e onze centavos).
Vigência: 26/08/2022 aTÉ 26/08/2023
contratada: irMÃoS aNJoS lTda – EPP
cNPJ: 01.552.709/0001-62
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza -cEl QoBM

Protocolo: 845785
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diÁria
.

eXtrato da Portaria N°235/diÁria/dF de 18 de Maio de 2022
conceder aos militares: 2° TEN QoBM aVila rodriGo dE SoUSa foNSE-
ca 5932629/1, 1° SGT BM EMiValdo da SilVa coElHo 5607590/1, 3° 
SGT BM Edi fErrEira dE SoUZa 54185014/1 e ao 3° SGT BM liNdoN 
NEYPE doUrado dE Sa 57189243/1, 05 (ciNco) diárias de alimentação 
e 04 (QUaTro) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total 
de r$4.830,75(QUaTro Mil E oiTocENToS E TriNTa rEaiS E SETENTa E 
ciNco cENTaVoS) para seguirem viagem de Marabá para floresta Nacio-
nal do Tapirapé aquiri - Marabá - Pa, no período de 14 a 18 de fevereiro 
de 2022, a serviço do 5°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°241/diÁria/dF de 18 de Maio de 2022
conceder aos militares: SGT BM roBSoN Haroldo NoVaES PiNHEiro 
5824060, cB BM doUGlaS EdUardo cordEiro doS SaNToS 57190193, 
cB BM adEr da SilVa Baia 57200093, 05 (ciNco) diárias de alimentação 
e 04 (QUaTro) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total 
de r$3.465,72 (TrÊS Mil E QUaTrocENToS E SESSENTa E ciNco rEaiS 
E SETENTa E doiS cENTaVoS) para seguirem viagem de Tailândia para 
Jacundá - Pa e Goianésia - Pa, no período de 08 a 12 de Novembro de 
2021, a serviço do 14° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°250/diÁria/dF de 20 de Maio de 2022
conceder aos militares: SGT BM EMErSoN lEao riBEiro 57174006/1, 
SGT BM GlEYdSoN GoMES ViNENTE 57173888/1, cB BM WElliNGToN 
SilVa da SilVa 57217960/1, Sd BM PEdro WilHaMiS SEaBra aBrEU 
5932278/1, 03 (TrÊS) diária de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$2.584,80 (doiS Mil E 
QUiNHENToS E QUaTro rEaiS E oiTENTa cENTaVoS) para seguirem 
viagem de Belém para Bragança - Pa, no período de 20 a 22 de abril de 
2022, a serviço do 1°GMaf do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°253/diÁria/dF de 20 de Maio de 2022
conceder aos militares: 1° TEN QoaBM SilVio lUiS liMa cHaVES 
5826691/1, STEN BM BENilToN alVES roSario 5607663/1, cB BM oME-
rio doS SaNToS SoUZa 57190099/1 e cB BM WilliaN da SilVa SoUSa 
57218235/1, 04 (QUaTro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de 
pousada para cada, perfazendo um valor total de r$3.683,33 (TrÊS Mil E 
SEiScENToS E oiTENTa E TrÊS rEaiS E TriNTa E TrÊS cENTaVoS) para 
seguirem viagem de redenção para conceição do araguaia - Pa, no perío-
do de 02 a 05 de Maio 2022, a serviço do 10° GBM do cBMPa. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°315/diÁria/dF de 05 de JULHo de 2022
conceder aos militares: SGT BM clElSoN fErrEira MoraES, Mf: 
57173895, Sd BM WallaN criSTHiaN alMEida BraGa, Mf: 5932484 
e ao Sd BM carloS HENriQUE BarBoSa alcolUMBrE, Mf: 5932508, 
08 (oiTo) diárias de alimentação e 07 (SETE) diárias de pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$5.776,20 (ciNco Mil, SETE-
cENToS E SETENTa E SEiS rEaiS E ViNTE cENTaVoS) para seguirem via-
gem de Belém para Novo Progresso - Pa, no período de 23 a 30 de Junho 
de 2022, a serviço da dal/oBraS do cBMPa. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°326/diÁria/dF de 12 de JUNHo de 2022
conceder aos militares: TEN QoBM JorGE doS aNJoS JUNior 5420725/1, 
Sd BM daNilo aUGUSTo coSTa da SilVa 5932360/1, 01 (UMa) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$267,71 (dU-
ZENToS E SESSENTa E SETE rEaiS E SETENTa E UM cENTaVoS) para 
seguirem viagem de Belém para Salinópolis - Pa, no dia 07 de Junho de 
2022, a serviço da dal do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°399/diÁria/dF de 10 de aGosto de 2022

conceder aos militares: caP QoBM daVidSoN da roSa SalES, Mf: 
57175077/1 e caP QoBM alEX doS SaNToS lacErda, Mf: 57216366/1, 
05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (QUaTro) diárias de pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$5.538,96 (ciNco Mil E QUi-
NHENToS E TriNTa E oiTo rEaiS E NoVENTa E SEiS cENTaVoS) para 
seguirem viagem de Belém para Goiânia- Go, no período de 23 a 27 de 
agosto de 2022, a serviço da corporação 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: 845752
Portaria Nº 225 diÁria/cedec de 29 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: TEN QoBM daVid BarroS coSTa, SGT 
QBM oZiEl MoraES da SilVa , cB QBM lUiS oliVEira rodriGUES, cB 
QBM rUBiNÉlio dE SoUSa PaiVa e Sd QBM lUcaS MaGNo VaSSolEr,  
05 (cinco) diárias de alimentação e 04 (quatro) diárias de Pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 5.875,11 (ciNco Mil, oiTocENToS 
E SETENTa E ciNco rEaiS E oNZE cENTaVoS), por terem se deslocado de 
Paragominas-Pa para o município de dom Eliseu/Pa, na região de integra-
ção rio capim e com diárias do grupo B, no período de 04 a 08 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: 845921
Portaria Nº 224 diÁria/cedec de 29 de aGosto de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM odraci JoSÉ JorGE dE SoU-
Sa, SGT QBM rr iSaÍaS dE SoUZa coSTa, cB QBM NilToN do roSário 
SoUZa e cB QBM iSMaEl JUNio PaNToJa da SilVa,  01 (uma) diária 
de alimentação e 01 (uma) diária de Pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 1.033,92 (UM Mil, TriNTa E TrÊS  rEaiS E NoVENTa 
E doiS cENTaVoS), por terem permanecido no município de Santarém/
Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com diárias do grupo 
B, no período de  25 a 26 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: 845747

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 3136/2022-GaB/dGPc/aFastaMeNto
 BeLÉM, 19 de aGosto de 2022. 

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo, os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações, que confere ao delegado-Geral, atribuições para dirigir a Po-
lícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz administração da 
instituição Policial;
coNSidEraNdo, que o Servidor PaUlo cEZar MElo da SilVa, dElEGa-
do dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5824729, no dia 21.07.2020, solicitou 
sua aposentadoria pelo processo nº 2020/513852, requer ainda seu afas-
tamento com fundamento no art. 323 da constituição do Estado do Pará 
c/c art.58 da lei complementar nº 022/1994;
coNSidEraNdo, ainda os termos do processo nº 2022/937979,
r E S o l V E:
i – conceder, a pedido, afaSTaMENTo Para aGUardar aPoSENTado-
ria Por TEMPo dE SErViÇo para o servidor PaUlo cEZar MElo da 
SilVa, dElEGado dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5824729, o direito de 
aguardar sua aposentadoria sem comparecer ao Trabalho e sem Prejuízo 
de sua remuneração, a contar de 31 dE aGoSTo dE 2022;
ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
  rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
 dElEGado-GEral
 PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 846015

.

.

errata
.

PreGÃo 028/2022-PcPa
Publicação Errata 01
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS, Por dEMaNda, dE iMUNiZaÇÃo E 
coNTrolE dE PraGaS (dESiNSETiZaÇÃo, dESraTiZaÇÃo, dEScUPiNi-
ZaÇÃo, rEPElÊNcia/dESaloJaMENTo dE MorcEGo E PoMBo coM dE-
SiNfEcÇÃo E dESiNSETiZaÇÃo dE SEUS PiolHoS
“Nesta oportunidade informo que foram acrescidos os itens 10.23.2.3.1; 
10.23.2.3.2; 10.23.2.1; 10.23.2.7, referentes a habilitação dos participanes.”
daTa da aBErTUra: 14/09/2022
Hora da aBErTUra: 09:00h (Horário de Brasília/df)
local dE aBErTUra: www.comprasnet.gov.br
ENTrEGa do EdiTal: www.comprasnet.gov.br ; www.compraspara.pa.
gov.br

Protocolo: 845856
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 469/2022-aai/GaB/correGePoL 
de 22/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar responsabili-
dades, face o teor dos ofícios nºs 222/2022-MP/PJNT e 234/2022-MP/PJNT, 
ambos referente aos fatos denunciados na SiMP nº 000135-028/2022-
SiMP, os quais foram encaminhados a dEPol de Nova Timboteua/Pa 
para adoção das medidas legais cabíveis, mas não obtiveram resposta e 
nem o devido andamento, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 
03/08/2022 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 da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Mara roSa dE fraNca SoUZa - 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 470/2022-aai/GaB/correGePoL 
de 23/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta da autoridade Po-
licial que deixou de cumprir as diligências solicitadas nos autos do Proc. 
nº 0811812-68.2021.8.14.0401 (iPl nº 00008/2021.100530-2) pelo M.P. 
e encaminhadas pelo Exmo. Juiz de direito da 1ªViPMc de Belém, para 
serem cumpridas por autoridade Policial lotada na Seccional Urbana de 
icoaraci - distrito de Belém/Pa, tudo conforme 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 GErMaNo do NaSciMENTo liMa - 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 471/2022-aai/GaB/correGePoL 
de 23/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condutas, 
face o teor do of. nº 325/2022 - cla - limoeiro do ajuru de 28/07/2022, 
onde é informada a ausência do cumprimento de diligências e a extrapo-
lação de prazo referente ao Proc. nº 0800145-23.2022.8.14.0087, tudo 
conforme despacho da coiNT/cGPc de 01/08/2022 e demais fatos cone-
xos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - GaBiNETE da corrEGEdoria-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 472/2022-aai/GaB/correGePoL 
de 23/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de definir e identificar as responsabilidades 
pelo atraso, em tese, da conclusão e remessa do iPl nº 00038/2018.100156-
4 (delegacia do consumidor - dioE) tendo sido gerado por este fato a SiMP 
nº 000393-100/2022, tudo conforme of. nº 112/2022/MP-3ªPJcEaP-TcSP/
GaB de 28/07/2022 mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GErMaNo do NaSciMENTo liMa - 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 473/2022-aai/GaB/correGePoL 
de 23/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias do bale-
amento com resultado em morte, por confronto a intervenção policial, 
do nacional a.B.c., fato ocorrido no município de Mãe do rio/Pa no dia 
18/06/2022, fato este que gerou o BoP nº 00067/2022.100609-5 (iPl 
nº 00067/2022.100139-8), tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 
03/08/2022 mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.

rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - GaBiNETE da corrEGEdoria-GE-
ral
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 474/2022-aai/GaB/correGePoL 
de 24/08/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta da servidora a.c.P., 
mat. nº 5411165, a qual, em tese, agiu de forma indevida e desrespeitosa 
com superior hierárquico, ao deixar de atender determinação do delegado 
de Gestão itinerante-dGi para recepcionar uma apresentação envolvendo 
menor vulnerável de Marituba, tendo havido a necessidade de acionar ou-
tras autoridades policiais para que a servidora supracitada recepcionasse a 
situação, tudo conforme relatório do dGi referente ao plantão das 20h do 
dia 22/08/2022 às 08h do dia 23/08/2022, mais 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 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 475/2022-aai/GaB/correGePoL 
de 25/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar a conduta do ser-
vidor a.N.f.J. Mat. nº 5825970, o qual teria tido atitudes, em tese, ar-
bitrárias e incompatíveis com a função, fatos ocorridos no município de 
ananindeua/Pa e que geraram o BoP nº 00004/2022.102509-1 e o Tco 
nº 00346/2022.100086-9, tombado pela dEcrif em 08/07/2022 tendo 
como vítima o nacional W.B.r., tudo conforme despacho da ccrM/cGPc 
de 18/08/2022;
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 GErMaNo do NaSciMENTo liMa - 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 476/2022-aai/GaB/correGePoL 
de 25/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades, refe-
rente a identificação constante no Mandado de Prisão do Proc. nº 0004254-
83.2018.8.14.0401, e como foi feita a identificação do indiciado L.F.N., quan-
do inicialmente autuado no iPl nº 00004/2017.100782-7, tudo conforme 
fatos constantes na decisão encaminhada pelo Poder Judiciário de Belém da 
Vara de Execução a esta corregedoria, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GErMaNo do NaSciMENTo liMa - 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 477/2022-aai/GaB/correGePoL 
de 25/08/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades 
pela, em tese, negligência ao ter deixado de adotar os procedimentos 
cabíveis, referente às solicitações encaminhadas pelo Parquet a dEPol 
de Nova Timboteua/Pa através dos ofícios nº 161/2022-MP/PJNT de 
06/04/2022, nº 195/2022-MP/PJNT de 20/04/2022 e nº 228/2022-MP/
PJNT de 06/06/2022, todos referentes à SiMP nº 000086-028/2022, tudo 
conforme despacho da coiNT/cGPc de 03/08/2022 associado a 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 Mara roSa dE fraNca SoUZa - 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: 845974
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POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 065/2022 – PcePa - 
Pae Nº 2022/888333

objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial PErMaNENTE (cofrE).
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.
policiacientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 12 de setembro de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 845794
PreGÃo eLetrÔNico Nº 066/2022 – PcePa - 

Pae Nº 2022/796349
objeto: contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços conti-
nuados de limpeza, conservação e desinfecção, com fornecimento de mão 
de obra uniformizada, material de limpeza nos bens móveis e imóveis dos 
prédios da Polícia Científica do Pará (PCEPA), Sede, Unidades Regionais e 
Núcleos avançados.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.
policiacientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 12 de setembro de 2022, às 9h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 845908

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Pae Nº 2022/307327 / PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 059/2022 - PcePa

o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
(PaE nº 2022/307327), bem como as disposições do Edital do Pregão Ele-
trônico nº 059/2022 – PcEPa, que tem como objeto a aquisição de Sof-
tware de cad 3d, para atender as necessidades da Gerência de fonética 
Forense da Polícia Científica do Pará (PCEPA), RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:

 eMPresas/ cNPJ iteM VaLor totaL

1
PiSoNTEc coMÉrcio E SErViÇoS EM
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo EirEli

cNPJ nº 12.007.998/0001-35 1 r$ 13.716,00
 (treze mil setecentos e dezesseis reais)

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta Po-
lícia Científica do Pará.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 29 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 845995

terMo de adJUdicaÇÃo
.

Pae Nº 2022/307327 / PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 059/2022 - PcePa

A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA Nº 143/2022 de 
19/05/2022 - GaB/dG/PcP, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
(art. 3º, iV, da lei 10.520/02), e após a constatação do cumprimento das 
exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 059/2022 – PcEPa, 
que tem como objeto a aquisição de software de cad 3d, para atender as 
necessidades da Gerência de Fonética Forense da Polícia Científica do Pará 
(PcEPa), rESolVE:
i - adJUdicar o item deste certame para a empresa:

 eMPresas/ cNPJ iteM VaLor totaL

1
PiSoNTEc coMÉrcio E SErViÇoS EM
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo EirEli

cNPJ nº 12.007.998/0001-35 1
r$ 13.716,00

 (treze mil setecentos e dezesseis 
reais)

Maria do Socorro da Silva de almeida
Pregoeira Oficia

Protocolo: 845991

diÁria
.

Portaria N°. 554/ 2022
aNa Maria raBElo coSTa
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
cHriSTiaNE Maria da coSTa PErEira
MaTrÍcUla: 57218135
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior
MaTrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
iVaNil GoNÇalVES
MaTrÍcUla: 5912934/2
carGo: Motorista
raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo alMEida
MaTrÍcUla: 5417031/2
carGo: Perito criminal
rodriGo loPES da coSTa
MaTrÍcUla: 54189294
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 14/04/2022 a 18/04/2022
oBJETiVo: operação semana santa.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1612/ 2022
WalldiNEY PEdra GUrGEl
MaTrÍcUla: 5819679/3
carGo: Perito criminal
cidadE: iTUPiraNGa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 29/07/2022 a 30/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE local dE criME.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1616/ 2022
HEllEN JorGE da SilVa crUZ
MaTrÍcUla: 57190939
carGo: assistente administrativo
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/08/2022 a 20/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar aÇoES corrEicioNaiS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 845925
Portaria N°. 367/ 2022

WElliNGToN dE SoUZa SilVa
MaTrÍcUla: 5963351
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 21/01/2022
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 846066
Portaria N°. 542/ 2022

aNdErSoN HaGE oda
MaTrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
rodriGo coSTa fErrEira
MaTrÍcUla: 5889988
carGo: administrador
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 15/03/2022
oBJETiVo: Transportar material .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1757/ 2021
fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS
MaTrÍcUla: 5832500/1
carGo: Perito criminal
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/11/2021 a 17/11/2021
oBJETiVo: ParTciPar da riSP.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 368/ 2022
fErNaNdo SilVa dE MiraNda
MaTrÍcUla: 57233707/1
carGo: Perito criminal
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/02/2022 a 18/02/2022
oBJETiVo: Participar dfe reuniao regiao integrada de Segurança públi-
ca-riSP.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 540/ 2022
aNdErSoN HaGE oda
MaTrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
cYNTHia dE NaZarE PorTilHo rocHa PaNToJa
MaTrÍcUla: 5946874
carGo: chefe de Gabinete
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior
MaTrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
JoSE EdUardo SoarES doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5889981
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carGo: coordenador
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 24/03/2022 a 25/03/2022
oBJETiVo: Visita tecnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 846088
Portaria N°. 541/ 2022

aNdErSoN HaGE oda
MaTrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
rodriGo coSTa fErrEira
MaTrÍcUla: 5889988
carGo: administrador
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 17/03/2022
oBJETiVo: Transportar material.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 846089
Portaria N°. 121/ 2020

MarcElo MoraES
MaTrÍcUla: 54185853/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 08/12/2019 a 15/12/2019
oBJETiVo: realizar pericia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 369/ 2022
MarcoS PaUlo UcHoa da SilVa
MaTrÍcUla: 5914930
carGo: Gerente
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 17/12/2021 a 20/12/2021
oBJETiVo: realizar visita técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1551/ 2021
Mário fraNciSco GUZZo JÚNior
MaTrÍcUla: 54185405/1
carGo: Perito criminal
cidadE: foZ do iGUaÇU- Pr
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 02/11/2021 a 04/11/2021
oBJETiVo: Palestra na academia Brasileira de ciencias forenses..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1936/ 2021
MarcoS PaUlo UcHoa da SilVa
MaTrÍcUla: 5914930
carGo: Gerente
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 14/12/2021
oBJETiVo: Visita Técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 846085

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 248/22-GaB/dGPcP de 25 de aGosto de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/1074162.
r E S o l V E:
SUSPENdEr o gozo de férias da servidora SaMira Maria carMo Bri-
cio, Perito criminal, matrícula n°54188047/1, a contar de 23.08.2022, 
concedida pela Portaria N°189/2022-GaB/dGPcP de 29.06.2022, publica-
da no doE nº 35.030 de 01.07.2022, para posterior gozo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 25 de agosto de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 845579

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 161/2022- cGd/siNd/diVersos 
BeLÉM, 26 de aGosto de 2022

a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;

coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022 - com. de Sin-
dicância, de 26/08/22, subscrito pela Presidente da comissão, por meio 
do qual solicita e justifica a necessidade de prorrogação do prazo para o 
Processo de Sindicância Punitiva nº 2022/508337;
r E S o l V E:
i - ProrroGar, por 30 (trinta) dias, o prazo previsto no inciso ii da 
PorTaria Nº 03/2022-SiNd. PUNiTiVa, de 18 de julho de 2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 35.053, de 21 de julho de 2022, para 
conclusão dos trabalhos, conforme preceitua o artigo 201, parágrafo único 
da lei nº 5.810/94, a contar de 23 de junho de 2020.
ii – ENcaMiNHar à coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à co-
ordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para 
o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araUJo
corregedora chefe – dETraN/Pa
Portaria 3353/2022-dG/Pad

Portaria 157/2022-cGd/Pad/diVersas 
BeLÉM, 25 de aGosto 2022.

o corregedor-chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e …
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07/06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor-chefe para instauração de sindicância, 
investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2022 – comissão de 
Pad, de 25/08/22, subscrito pelo Presidente do colegiado processante, 
fernando Zanuto ferrari, no qual solicita e fundamenta a necessidade de 
recondução, por mais 60 (sessenta) dias, dos trabalhos apuratórios da 
comissão designada pela PorTaria Nº 27/2020 – cGd/Pad, de 23/09/20, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.355 de 24/09/20, atinente ao 
Processo administrativo disciplinar nº 2019/289195, conforme disposição 
do artigo 208, “caput”, da lei nº 5.810/94.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir, por mais 60 (sessenta) dias a tríade processante institu-
ída pela Portaria n° 27/2020 – cGd/Pad, de 23/09/20, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.355 de 24/09/20, a contar da data de 31/08/22.
ii – ENcaMiNHar à coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à co-
ordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para 
o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora-chefe/dETraN-Pa

Protocolo: 845916

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 10/2022 – detraN/Pa

o departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, através de 
sua Pregoeira, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão, 
na forma Eletrônico do tipo MENor PrEÇo GloBal Por iTEM, conforme 
objeto abaixo:
oBJETo:
a presente licitação tem por objeto a aquisição de peças de reposição para 
os computadores do departamento de Trânsito do Estado do Pará, confor-
me especificação, condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e no Termo de referência – anexo i.
aBErTUra: 20 de setembro de 2022
Hora: 10h00 – dez horas (Horário de Brasília/df)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925447 - departamentos de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital no 
coMPraSGoVErNaMENTaiS, até as 9h59 (Horário de Brasília – df) do 
dia 20/09/2022.
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral – coMPraSGoVErNaMENTaiS www.comprasgovernamentais.gov.br, 
bem como no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará 
– coMPraSPará, www.compraspara.pa.gov.br e no sítio departamento de 
Trânsito do Estado do Pará www.detran.pa.gov.br.
Belém/Pa, 29 de agosto de 2022.
PaTricia rEGiNa lEoTTY da cUNHa
Pregoeira
Visto:
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 846025

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3619/2022-daF/cGP, de 23/08/2022
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 2022/1043031;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Silvia cristina Vilhena Pinheiro, matrícula nº 57201348/1.
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art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (cEM rEaiS) e destina-se suprir despesas com transporte no mu-
nicipio de cametá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 100,00
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 29/08/22 a 23/09/22.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 845679

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3621/2022-daF/cGP, BeLÉM, 23/08/2022.
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 2022/1048188;
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 Tailândia – 05 à 07/09/2022, Tucurui – 08 
à 11/09/2022, altamira – 12 à 17/09/2022, Santarém – 18 à 23/09/2022, 
Itaituba/Belém – 24 à 30/09/2022, a fim de relizar realizar levantamen-
to das condições de conservação de veículos próprios locados (dUSTEr) 
que encontran-se a disposição das cirETraNs. Bem como se os veículos 
encontram-se com suas revisões em dia, realizar levantamento das kilo-
metragens, correção de kilometragens e qualquer outro procedimento que 
se for necessário.

nome matricula
Maria do Socorro Monteiro 57194270 /1

Maria leny ferreira de Sousa 57175305 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 845915
Portaria Nº 3611/2022-daF/cGP, de 22/08/2022

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 da Gerência de operação e fiscalização 
de trânsito das cirETraN’S “a”, e demais despachos nos Processos: 
2022/696807 e 2022/776061 (juntado),
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo na Portaria 2294/2022-daf/cGP, de 09/06/2022, a 
concessão de diárias à servidora orlaNE fErrEira NUNES, agente de 
fiscalização de Trânsito, matrícula 57227349/1, referente ao deslocamento 
do Município de itaituba para o Município de Trairão, no período de 07/06 a 
14/06/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Opera-
ções de fiscalização de Trânsito, em cumprimento a programação da dTo.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3612/2022-daF/cGP, de 22/08/2022
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 da Gerência de operação e fiscalização 
de trânsito das cirETraN’S “a”, e demais despachos nos Processos: 
2022/696807 e 2022/776061 (juntado),
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 07 e ½ (sete e meia) diárias ao servidor abai-
xo especificado referente ao deslocamento de Itaituba para o município 
de Trairão – 07/06 a 14/06/2022, fim de desempenhar suas atividades 
funcionais, em operações de fiscalização de trânsito, em cumprimento a 
programação da dTo.

serVidor MatricULa
oclênio fernandes de lima 57227329/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3618/2022-daF/cGP, de 22/08/2022
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 2022/1038617;
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 ourilândia do Norte – 12 à 17/09/2022, 
Tucumã – 18 à 23/09/2022, Xinguará – 24 à 28/09/2022, São félix do 
Xingú/Belém – 29/09 à 07/10/2022, a fim de relizar ações de fiscalização 
de trânsito, com o devido acompanhamento, dos serviços da vigilância 
armada executados pela Empresa c&S nas cirETraNS dos supramencio-

nados municipios, conforme previsão contratual numerada em 37/2020, 
bem como orientar os gerentes e colaboradores, quanto a prevenção e 
neutralizações de ações adversas afeta as atividades desenvolvidas pelas 
respectivas circunscrições.

nome matricula
aldeilson ribeiro Parente 5916892/2
Samuel dalmacio lobo 6401574/1

raYaNNa alEiXo araUJo 5932487

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 845677
Portaria Nº 3525/2022-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 2022/1013541;
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 
almierim/Monte dourado para os municípios de SaNTarÉM – 05/09 a 
10/09/2022, a fim de receber treinamento dos sistemas SIDET, SISTRAN-
SiTo e PaE.

NoMe MatricULa
Eurilan da Silva ferreira 5963975/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3590/2022-daF/cGP, de 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 2022/951741;
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 municipios de Paragominas – 12 à 18/09/2022, Bragança 
– 19 à 24/09/2022, Salinópolis – 25 à 30/09/2022, capanema – 01/10 à 
03/10/2022, Castanhal/Belém 04 à 07/10/2022, a fim de exercer a fiscali-
zação in loco dos serviços prestados pela Valid SolUÇÕES S/a, objeto do 
contrato 066/2021, conforme lei 8666/93.

NoMe MatricULa
Emerson almeida lima 57175957/1
ivaldo rocha de Sousa 57216831/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 845728

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 3680/2022-daF/cGP, de 26 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 05/2022-GSiN, 
datado de 01/08/2022, protocolado sob o nº 2022/959347,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor TaiBE aNdrEY da SilVa crUZ, analista de Supor-
te, matrícula 57194017/1, lotado na coordenadoria de desenvolvimento 
de Sistemas, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 23.02.2023 a 
09.03.2023, referentes ao exercício 18.02.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 23/02/2023.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 3679/2022-daF/cGP, de 26 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 05/2022-GSiN, 
datado de 01/08/2022, protocolado sob o nº 2022/959347,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor TaiBE aNdrEY da SilVa crUZ, analista de Supor-
te, matrícula 57194017/1, lotado na coordenadoria de desenvolvimento 
de Sistemas, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 17.10.2022 a 
31.10.2022, referentes ao exercício 18.02.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 17/10/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 3696/2022-daF/cGP, de 29 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 67/2022-Gof-
Tc, datado de 02/08/2022, protocolado sob o nº 2022/969400,



94  diário oficial Nº 35.096 Terça-feira, 30 DE AGOSTO DE 2022

r E S o l V E:
rETificar na Portaria 2147/2022-daf/cGP, o período concessivo de 
fÉriaS ao servidor faBio MaXiMo da SilVa, agente de fiscalização 
de Trânsito, matrícula 57211773/1, lotado na Gerência de operações e 
fiscalização de Trânsito, onde se lê 09.07 a 07.08.2022, leia-se 16.07 a 
14.08.2022, referentes ao exercício 08.06.2020/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 3697/2022-daF/cGP, de 29 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 31/2022-Pro-
JUr, datado de 04/08/2022, protocolado sob o nº 2022/987956,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora luana conceição Maués, Procurador autárquico, 
matrícula 57195469 /1, lotada na coordenadoria do contencioso, vinte 
(20) dias de fÉriaS, no período de 28.09 a 17.10.2022, referentes ao 
exercício 27.03.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 28/09/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 3699/2022-daF/cGP, de 29 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 285/2022-cN-
cir, datado de 05/08/2022, protocolado sob o nº 2022/995610,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 1843/2022-daf/cGP, o período concessivo de fÉriaS à servi-
dora fraNcilENE MaciEl da SilVa, assistente de Trânsito, matrícula 80845532/1, 
lotada na coordenadoria do Núcleo da cirETraN’S, onde se lê 04.07 a 18.07.2022, 
leia-se 18.07 a 01.08.2022, referentes ao exercício 01.02.2021/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 3701/2022-daF/cGP, de 29 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº87/2022-GEViS, 
datado de 05/08/2022, protocolado sob o nº 2022/998165,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor daNiEl BoTElHo JaiME, Vistoriador, matrícula 57205702/2, 
lotado na Gerência de Vistoria e inspeção de Veículos, trinta (30) dias de fÉriaS, no 
período de 15.09 a 14.10.2022, referentes ao exercício 07.05.2019/2020.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 15/09/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 3702/2022-daF/cGP, de 29 de aGosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
RETIFICAR na Portaria 2535/2022-DAF/CGP, publicada no Diário Oficial n° 
35.020, de 24 de junho de 2022, os períodos concessivos de fÉriaS dos 
servidores abaixo relacionados.

NoMe MatrÍcULa oNde se LÊ Leia-se
fabrício Evangelista correa 55587569 /1 01.08 a 30.08.2022 08.08 a 06.09.2022

Kelly da Silva alves 57227729 /1 01.08 a 30.08.2022 18.08 a 16.09.2022

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 845844
eXtrato de coNtrato

NÚMero do coNtrato: 076/2022
ModaLidade de LicitaÇÃo:  PreGÃo eLetrÔNico Nº 06/2022
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, 
cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e a empresa  PoWEr Trac BaTEriaS lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 08.164.393/0001-80
oBJETo:  o seguinte contrato tem como objeto é a contratação de empresa 
especializada na aquisição de Material Permanente de informática para 
departamento de Trânsito do Estado do Pará,
Valor: o valor do presente Termo de contrato é de r$ 16.889,10 
(dezesseis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dez centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66201 - dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará
função: 06 - Segurança Pública;
Subfunção: 126 - Tecnologia da informação;
Programa: 1508 - Governança Pública:
Projeto/atividade: 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e 
comunicação;
Elemento de defesa: 3.33.90.30.26 - Material de consumo - Material 
Elétrico e Eletrônico
fonte de recursos: 0261 - recursos Próprios;
0661 - recursos Próprios – Superavit.
ViGÊNcia: início: 17/08/2022                    Término: 16/08/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 17/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl:  rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 846131

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
ato: terMo de distrato

- Término de Vínculo: 01/08/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Servidor Temporário: THiaGo rUidEGlaN loBaTo loPES
Matrícula: 5957708/1 – aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 845823

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2473/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa 29 de aGosto de 2022.

Nome: Joao carMoNa lEiTE JUNior, Matrícula nº 5931821/2; cargo: diretor.
Período aquisitivo: 2019/2022
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846112

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 244/2022 – ccoNV/dLcc/GaB/seaP/Pa
BeLÉM/Pa, 26 de aGosto de 2022.

o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 68 da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
Art.1º- Em substituição ao antigo fiscal Fábio Alexandre da Silva Siqueira, 
designar o servidor GilMar cHaVES alHo, agente Penitenciário, matrícula 
nº 5719059, para atuar como fiscal do Convênio nº 001.2019, celebrado 
entre esta Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP/Pa 
e a Procuradoria da república no Estado do Pará- Pr/Pa, que tem como 
objeto permitir a recuperação e reintegração ao corpo social dos apenados 
do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, por meio da execução de ati-
vidades laborativas auxiliares de serviços gerais de limpeza e conservação 
e atividades de apoio operacional no âmbito do complexo sede da Pr/Pa, o 
qual abrange as unidades da sede central e da sede provisória.
art.2º- deliberar que o servidor supracitado atue em conformidade com o 
estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência 
final do referido instrumento.
art.3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 845793
Portaria N° 241/2022 – GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 29 de aGosto de 2022.

  o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
 coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
 rESolVE:
art. 1º - Em substituição a servidora Júlia Magalhães de oliveira - Ma-
trícula: 5952487, designar o servidor Paulo rocha da cunha - Matrícula 
funcional nº 57205509, para atuar como fiscal Titular, e em substituição 
a servidora Nara Neiva Watrin - Matrícula: 5963137, designar o servidor 
luanderson Sardinha Vieira - Matrícula nº 5946895 para atuar como fiscal 
Suplente do contrato administrativo nº 086/2022/SEaP – Processo prin-
cipal: 2022/407541, Processo filho: 2022/961438, celebrado entre a em-
presa JEffErSoM ESTrUTUraS Para EVENToS EirEli e a Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária - SEaP, cujo objeto a contratação 
de empresa especializada para prestação dos serviços de sonorização de 
grande porte e telão de led para atender a estruturação e logística audio-
visual dos eventos da Escola de administração Penitenciária – EaP, conse-
lhos: 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: 845789
Portaria N° 243/2022 – ccoNV/dLcc/GaB/seaP/Pa

BeLÉM/Pa, 26 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 68 da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
Art.1º- Em substituição ao antigo fiscal Paulo Sérgio Sampaio, designar 
o servidor GilMar cHaVES alHo, agente Penitenciário, matrícula nº 
5719059, para atuar como fiscal do Convênio nº 012.2021, celebrado en-
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tre esta Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP/Pa e a 
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, que tem por finalidade a 
cessão onerosa, pelo cedente, mão de obra carcerária de 26 (vinte e seis) 
internos em regime semiaberto e aberto (com domiciliar ou monitoramen-
to), custodiados no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, na atividade 
laborativa de serviços gerais (roçagem e capina), conforme descrito no 
plano de trabalho.
art.2º- deliberar que o servidor supracitado atue em conformidade com o 
estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência 
final do referido instrumento.
art.3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 845790
Portaria N° 242/2022 – ccoNV/dLcc/GaB/seaP/Pa

BeLÉM/Pa, 25 de aGosto de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 68 da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
Art.1º- Em substituição a antiga fiscal Renata Silva e Silva, designar o 
servidor BrENNo SoUSa dE MaToS, matrícula nº 54197050, para atu-
ar como fiscal do Acordo de Cooperação Técnica nº 005/2021, celebrado 
entre esta Secretaria de Estado de administração Penitenciária e a ordem 
dos advogados do Brasil - seção Pará - Subseção Marabá, o qual tem por 
finalidade a mútua cooperação para a criação do Parlatório Virtual Sul e 
Sudeste, nas instalações da sede da OAB – Subseção de Marabá/PA, a fim 
de garantir aos advogados das referidas regiões, atendimento por meio de 
vídeo-entrevista com os custodiados a quem representam.
art.2º- deliberar que o servidor supracitado atue em conformidade com o 
estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência 
final do referido instrumento.
art.3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 845628
Portaria N° 239/2022 – GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 26 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 rivanildo Souza de lima – Matricula 
nº 57192420, designar a servidora ioni almeida de carvalho - Matrícula 
funcional nº 5948448, para atuar como fiscal Suplente do contrato admi-
nistrativo nº 058/2019/SEaP celebrado entre a Empresa aMaZoN filMES 
ProdUÇÕES EirEli e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo 
PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é a contratação de empresa produto-
ra de vídeos com conteúdo audiovisuais documentais e educacionais para 
veiculação em emissoras de TV, designadas pela contratante, no portal e 
canal do YoUTUBE e em outros canais da internet, intranet, redes sociais 
existentes e que ainda venham a ser criadas em eventos internos e exter-
nos da instituição.
  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: 845623

diÁria
.

Portaria Nº: 00443/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: BraGaNÇa
destino: SaNTa iZaBEl do Pará
Servidor(es):
5949819 - iSaQUE cardoSo caMPElo - Policial PENal
54196830 - JailToN BraZ da SilVa MElo - Policial PENal
Período: 11/03/2022 a 11/03/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 846055
diÁria

Portaria Nº: 00445/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: ViTÓria do XiNGU
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
6403710 - MaNoEl MESSiaS liMa BarBoZa - aGENTE PENiTENciário
5946463 - fraNciSca JESSica NaSciMENTo da SilVa - aGENTE PENi-
TENciário
5825423 - JoSE aldEciNo SoUSa daS cHaGaS - Policial PENal
5954406 - MElQUiSEdEQUE dUarTE dE BriTo - 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: 846056

diÁria
Portaria Nº: 00446/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: caMETá
destino: aBaETETUBa
Servidor(es):
5954559 - ValdilENo carValHo PiNTo - aGENTE PENiTENciário
5898842 - aNToNio ViriaTo Moia Gaia - MoToriSTa
Período: 13/08/2022 a 13/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 846057

FÉrias
.

FÉrias
Portaria Nº 2471/22/dGP/seaP, de 29/08/22

coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei 
nº 5.810/94, ao servidor lUiS aNdrE PaNToJa da SilVa, Matrícula n.º 
57203835, no período de 01/09/22 a 30/09/22, referente ao exercício de 
2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 845880

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 590 de 26.08.2022
Servidor: alessandra da conceição Soares Martins Souza
Matricula: 57191451-1
cargo: assistente administrativo
Período da licença: 04.10.2021 a 27.12.2021, 85 (oitenta e cinco) dias, 
sem prejuízo de sua remuneração
laudo Médico: 91970, de 29.06.2022

Protocolo: 846009

.

.

coNtrato
.

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo 
PÚBLica do editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar 

de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 253/2022

Processo Nº: 2022/780584
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 29/08/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 29/08/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031– PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dE SPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258963(SoUrE) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503- 8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: MillEr WErllErSoN doS SaNToS fErrEira- MEi 
- cPf: 45.699.239/0001-30
ENdErEÇo: rUa SEGUNda 118, ENTrE TraVESSaS 5 E 6, Bairro NoVo, 
cEP: 68870000 No MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 845962

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 588/22 de 26.08.2022
Servidora: alEX raMirES SaNToS da coSTa
Matrícula: 5792177/2
cargo: assistente administrativo
Período de Usufruto: 13.10.2022 a 30.10.2022 - 18 (dezoito) dias,
Período aquisitivo: 29.01.2021 a 28.01.2022.

Protocolo: 846103
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Portaria Nº 591/22 de 29.08.2022
Servidora: MaNoEla MaToS MoNTEiro GoNÇalVES aMaral
Matrícula: 57203180/1
cargo: assistente administrativo
Período de Usufruto: 17.10.2022 a 28.10.2022 - 12 (doze) dias,
restando 18 (dezoito) dias para ser marcado posteriormente.
Período aquisitivo: 15.09.2021 a 14.09.2022

Protocolo: 846099

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01784

Processo Nº: 2022/1064024
Valor: r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 24/08/2022
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: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: aNa KaroliNE oliVEira fiGUEirEdo BarBoSa 
76326934249 – cNPJ Nº 44.844.815-0001/22.
ENdErEÇo: rua de ÓBidoS, 179, aPT 1001, cidadE VElHa, cEP.: 
66.020-446, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 845882
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01689
Processo Nº: 2022/1034522

Valor: r$800,00 (oitocentos 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.
coNTraTada: fláVia lUciaNa GUiMarÃES MarÇal PaNToJa dE araÚ-
Jo – cPf Nº 794.169.692-49.
ENdErEÇo: rUa BoaVENTUra da SilVa, 739, aP 201, NaZarÉ, 
cEP.:66.055-090, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 845900
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01725
Processo Nº: 2022/1023418

Valor: r$1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 22/08/2022
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: fEliPE BrUNo SilVa da crUZ – cPf Nº 921.984.492-34.
ENdErEÇo: rua arcipreste Manoel Teodoro, 224. Batista campos, cEP.: 
66023-700, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 845840
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01716
Processo Nº: 2022/1050153

Valor: r$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 22/08/2022
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: lUcaS PacHEco BraGaNÇa – cPf Nº 137.140.742-87.
ENdErEÇo: Passagem álvaro adolfo nº 07 Bairro: Pedreira cEP.: 66085-
030, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 845780
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01722
Processo Nº: 2022/1022681

Valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: clEidSoN SEaBra dE alMEida – cPf Nº 018.860.092-28.
ENdErEÇo: TraVESSa WE 42, caSa 172, cidadE NoVa 8, cEP: 67113-
250, aNaNiNdEUa-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 845783
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01714
Processo Nº: 2022/1022785

Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 19/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: JEfErSoN lUiZ MoNTEiro cEciM – cPf Nº 297.686.162-53.
ENdErEÇo: TraVESSa WE 42, caSa 172, cidadE NoVa 8, cEP: 67113-
250, aNaNiNdEUa-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 845758
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01775
Processo Nº: 2022/1024375

Valor: r$800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 19/08/2022
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: THaiNá oliVEira cHEMElo – cPf Nº 017.240.902-08.
ENdErEÇo: Travessa curuzu, 2215, Bairro: Pedreira, cEP.: 66085-823, 
BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 845829
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01777
Processo Nº: 2022/1011359

Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 22/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: BrUNcH aGENcia dE PUBlicidadE lTda – cNPJ Nº 
33.475.306-0001/53.
ENdErEÇo: rUa doS PiNHEiroS, 54, Sala 04, PiNHEiroS, cEP: 05.422-
000, SÃo PaUlo-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 845828
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01717

Processo Nº: 2022/1053805
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 22/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: WalTEr doS SaNToS oliVEira JUNior – cPf Nº 
598.599.462-72.
ENdErEÇo: TV cUrUZU , 1810 , aPTo 704 Ed PETroPoliS, cEP: 66085-
110 Marco - BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 845818
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01751
Processo Nº: 2022/1054195

Valor: r$7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
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: álVaro JoSÉ dE alMEida NETo – cPf Nº 796.002.392-15.
ENdErEÇo: Travessa do chaco, número 1140, Bairro: Pedreira, cEP.: 
66.085-451, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 845816
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01759
Processo Nº: 2022/1047121

Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: rEliValdo PiNHo dE oliVEira – cPf Nº 581.865.652-72.
ENdErEÇo: aV GoVErNador MaGalHaES BaraTa, 614, Ed irENE 202, 
cEP: 66060-281, Sao BraZ, BElEM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 845811
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01736
Processo Nº: 2022/1057572

Valor: r$7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
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.
coNTraTada: fáBia MaYara GoUlarT do NaSciMENTo – cPf Nº 
913.529.832-49.
ENdErEÇo: rod. arTHUr BErNardES-PaSS. STÉlio MaroJa, 26B – 
BarrEiro, cEP: 66.117-410, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 845922
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01779
Processo Nº: 2022/1062224

Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 24/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.

oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: VaNUZa da coNcEicao cardoSo – cPf Nº 762.263.522-72.
ENdErEÇo: ET do aUra , 5 , cEP: 67033-765 aUra - aNaNiNdEUa - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 845938
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01724
Processo Nº: 2022/1057125

Valor: r$7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
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.
coNTraTada: aNa caTariNa PiNHEiro MiraNda - cPf Nº 949.854.482-49.
ENdErEÇo: Passagem Getúlio Vargas, 184, almirante Barroso, Souza, 
cEP: 66613-070, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 845946
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01715
Processo Nº: 2022/1048000

Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 22/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: MarcEla caSTro da SilVa – cPf Nº 714.409.682-68.
ENdErEÇo: TV WE 09, B cJ c NoVa i , 401 , cJ cidadE NoVa i, cEP: 
67130-100, coQUEiro - aNaNiNdEUa - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 846080
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01760
Processo Nº: 2022/1050938

Valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: Maria aUXiliadora MoNTEiro – cPf Nº 118.314.212-91.
ENdErEÇo: TV. TrES dE Maio, 1824, Sao BraS, cEP: 66.063-383, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 846059
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01781
Processo Nº: 2022/1058909

Valor: r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
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: clEBEr SilVa dE oliVEira cPf Nº 979.170.952-15.
ENdErEÇo: r BErNal do coUTo, 00676, UMariZal, cEP: 66.055-080, BElÉM- Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 846061
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01721

Processo Nº: 2022/1057064
Valor: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: adElMa dE caSSia daS NEVES MENdES – cPf Nº 
574.032.792-04.
ENdErEÇo: TV. WE 30 cidadE NoVa, 832, cEP: 67.133-130, aNaNiN-
dEUa-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 845985
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01754
Processo Nº: 2022/1054304

Valor: r$7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
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: JordaN dE SoUZa fraNÇa – cPf Nº 011.940.492-30.
ENdErEÇo: TV alEXaNdrE SoUZa, 17, fUNdoS c, cEP: 68.795-000 dU-
QUE dE caXiaS - BENEVidES - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 845981
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: : 2022Ne01749
Processo Nº: 2022/1054149

Valor: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: SUElEN da SilVa coSTa – cPf Nº 833.618.552-68.
ENdErEÇo: Vila liMa, 1695, GUaMá, cEP: 66.063-180, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 846008
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01755
Processo Nº: 2022/1054361

Valor: r$7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
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.
coNTraTada: roBErTa ViaNa loUriNHo dE JESUS cPf Nº 742.280.722-91.
ENdErEÇo: PaSSaGEN dioGo Moia, 598, faTiMa, cEP: 66.070-130, BE-
lÉM- Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 846000
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01737
Processo Nº: 2022/1022433

Valor: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 22/08/2022
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: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: GrUPo cUlTUral fraNciSco oliVEira cNPJ Nº 
22.919.096-0001/29.
ENdErEÇo: rUa cUrUÇa, 1109 – TElEGrafo, cEP: 66.113-250, BElÉM- Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 846108
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01796
Processo Nº: 2022/1043577

Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 24/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado para participar de evento 
sob o título “Encontro com Joãozinho Gomes e celdo Braga”, a ser realizado 
no dia 04 de Setembro de 2022 na 25ª feira Panamazônica do livro e das 
Multivozes.
oriGEM: inexigibilidade de licitação nº 039/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: iMBaUBa ProdUcoES E EVENToS lTda – cNPJ: 
09.619.542/0001-11.
ENdErEÇo: r BENJaMiN coNSTaNT, 441, PETroPoliS, cEP: 69.063-010, 
MaNaUS-aM.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 846105
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01750
Processo Nº: 2022/1021841

Valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edi-
tal de credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 
25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTada: GrUPo dE TEaTro PalHa – cNPJ Nº 04.731.147-0001/02.
ENdErEÇo: aV. GENTil BiTTENcoUrT, 2514 Sao BraS, cEP: 66.063-090, 
BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 846121
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01726
Processo Nº: 2022/1026361

Valor: r$800,00 (oitocentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
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: rUY alEXaNdrE MoNTalVÃo MoNTEiro - cPf Nº 
592.200.662-20.
ENdErEÇo: Passagem Bolonha, 167, Nazaré, cEP.: 66053-060, BElÉM, 
Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 845666
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01756
Processo Nº: 2022/1034219

Valor: r$1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
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.
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SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTado: EllEN SUSaN fErrEira forMiGoSa MariE roSE cPf Nº 
674.987.792-34.
ENdErEÇo: aVENida dEoclÉcio GUrJÃo, loTEaMENTo coco VErdE, 
25, SaNTa Maria dE BENfica, cEP.: 68795-000, BENEVidES, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 845687
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01720
Processo Nº: 2022/1057003

Valor: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: EliZaMa KaTE da SilVa PErEira – cPf Nº 021.476.572-55.
ENdErEÇo: TraV TUPiNaMBaS, 1792, coNdor, cEP: 66.033-850, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 845697
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01748
Processo Nº: 2022/1054276

Valor: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: KaTia rEGiNa PErEira do roSario – cPf Nº 
370.441.412-34.
ENdErEÇo: aV. BErNardo SaYao, 1133, JUrUNaS, cEP: 66.030-120, 
BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 845703
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01773
Processo Nº: 2022/1050782

Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 24/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: roSiNaldo PiNHEiro da foNSEca – cPf Nº 480.752.052-00.
ENdErEÇo: PS BoM JESUS , 46 , caSa B, cEP: 66.077-070, MoNTESE - 
BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 845713
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01776
Processo Nº: 2022/1031477

Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 24/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: EliaNE HElENa MoUra QUarESMa – cPf Nº 155.217.372-00.
ENdErEÇo: r. BoaVENTUra da SilVa, 1289, alTdo UMariZal, aPT 
1301, Bloco, cEP: 66060-060 UMariZal - BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 845736

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01774

Processo Nº: 2022/1049881
Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 24/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: allaN rooSEVElT MiraNda coNcEicao – cPf Nº 
009.863.022-95.
ENdErEÇo: aV JoSE BoNifacio , 2644 , cEP: 66065-360, GUaMa - BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 845723
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01727
Processo Nº: 2022/1025040

Valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: EdGar MoNTEiro cHaGaS JUNior – cPf Nº 599.011.602-00.
ENdErEÇo: TV dr ENEaS PiNHEiro, 1700, Ed. Q ElVaS 701, cEP: 
66.095-015, Marco, BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 845749

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1663/2022, de 29 de aGosto de 2022.
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1093764
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 90/2022– 
ProJETo liVro dE arTiSTa SEBaSTiÃo dE Todo TaPaJÓS premiado no 
EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcEN-
TiVo À arTE E À cUlTUra 2022, fiscal Titular o servidor PaBlo JoSE 
dE SoUZa MUfarrEJ, matrícula nº 57195692,  cargo: Téc. G. cultural, 
Setor/local de Trabalho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto a 
servidora dEUSariNa VaScoNcEloS da crUZ matrícula nº 54185368, 
cargo: Téc. Gestão cultural , Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1664/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/ 
1089121.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 69/2022, 
premiado  com  o ProJETo  SEriGrafia ProfiSSioNal aBaiXo cUSTo 
coM ESTaMPaS iNSPiradaS Na cUlTUra rEGioNal  no  EdiTal N.º 04 
/2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E 
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À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor PaBlo JoSE dE SoUZa MUfar-
rEJ, matrícula nº 57195692, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Tra-
balho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto a servidora dEUSariNa 
VaScoNcEloS da crUZ , matrícula nº 54185368, cargo: Téc.  Gestão 
cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1665/2022, de 29 de aGosto 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1096220.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 97/2022, 
premiado  com  o ProJETo aNciÃS  aMaZÔNidaS  no  EdiTal Nº 04 
/2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E 
À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor PaBlo JoSE dE SoUZa MUfar-
rEJ, matrícula nº 57195692, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Tra-
balho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto a servidora dEUSariNa 
VaScoNcEloS da crUZ, matrícula nº 54185368, cargo: Téc.  Gestão 
cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1666/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1092542.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 87/2022, 
premiado com  o ProJETo caBaNa no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de 
fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 
, fiscal Titular o servidor PaBlo JoSE dE SoUZa MUfarrEJ, matrícula nº 
57195692,  cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de 
artes, e como fiscal Substituto a servidora dEUSariNa VaScoNcEloS da 
crUZ , matrícula nº54185368,  cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1667/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1092176.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 82/2022, 
premiado  com  o ProJETo TaJá lUZ no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de 
fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 
, fiscal Titular o servidor PaBlo JoSE dE SoUZa MUfarrEJ, matrícula nº 
57195692, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de 
artes, e como fiscal Substituto a servidora dEUSariNa VaScoNcEloS da 
crUZ , matrícula nº 54185368, cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1668/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1094214.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 73/2022, 
premiado  com  o ProJETo rEciclar Para cariMBolar no  EdiTal N.º 
04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE 
E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor Márcio liNS dE carValHo 
matrícula nº 57195692, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho: 
diretoria de artes, e como fiscal Substituto o SErVidor PaBlo JoSÉ dE 
SoUZa MUfarrEJ, matrícula nº 57195692, cargo: Téc.  Gestão cultural, 
Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1669/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1088568.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 91/2022, 
premiado  com  o ProJETo PoESia ViSUal: SEriGrafar a PalaVra E 
a iMaGEM no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio 
fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor 
Márcio liNS dE carValHo, matrícula nº 57195692, cargo: Téc. G. cul-
tural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto 
o servidor PaBlo JoSÉ dE SoUZa MUfarrEJ, matrícula nº 57195692, 
cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº1670/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1089546.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 108/2022, 
premiado  com  o ProJETo, ProJETo dE liVro dE arTiSTa TaMBa – TaJá 
no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor Márcio 
liNS dE carValHo , matrícula nº 57195692, cargo: Téc. G. cultural, 
Setor/local de Trabalho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto o ser-
vidor PaBlo JoSÉ dE SoUZa MUfarrEJ, matrícula nº 57195692, cargo: 
Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1671/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1090454.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 84/2022, 
premiado  com  o ProJETo arQUEoloGia EM QUadriNHoS no  EdiTal 
N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo 
À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor Márcio liNS dE 
carValHo, matrícula nº 57213662, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local 
de Trabalho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto a  servidora dEU-
SariNa VaScoNcEloS da crUZ , matrícula nº 54185368,  cargo: Téc.  
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1672/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1092818.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 89/2022, 
premiado  com  o ProJETo MaNaS (EN) cENa – 4ª EdiÇÃo no  EdiTal 
N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo 
À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular a servidora ElaNir Maria dE 
SoUZa MacHado, matrícula nº: 32956,  cargo: auxiliar Técnico, Setor/
local de Trabalho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto a  servidora 
EliaNa Maria riBEiro, matrícula nº 3155005, cargo: Téc. administração 
e finanças, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

 Portaria Nº 1673/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
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CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1095985.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 75/2022, 
premiado  com  o ProJETo ciNEiMBÓ  no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de 
fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , 
fiscal Titular a servidora dEUSariNa VaScoNcEloS da crUZ , matrícula 
nº 54185368, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria 
de artes, e como fiscal Substituto o servidor Márcio liNS dE carValHo, 
matrícula nº 57213662, cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Tra-
balho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1674/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1089274.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 104/2022, 
premiado  com  o ProJETo i MoSTra dE arTE EM cErÂMica:  TESoU-
roS da ilHa colarES no EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 
2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal 
Titular a servidora dEUSariNa VaScoNcEloS da crUZ, matrícula nº 
54185368, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de 
artes, e como fiscal Substituto o servidor Márcio liNS dE carValHo , 
matrícula nº 57213662, cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Tra-
balho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1675/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1096142.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 107/2022, 
premiado  com  o ProJETo ProdUÇÃo da PriMEira colEÇÃo dE EScUl-
TUraS coNTEMPorÂNEaS dE cErÂMica dE ParaUaPEBaS no  EdiTal 
N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À 
arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular a servidora dEUSariNa VaSco-
cEloS da crUZ , matrícula nº 54185368 cargo: Téc. G. cultural, Setor/
local de Trabalho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto o servidor 
Márcio liNS dE carValHo, matrícula nº  57213662, cargo: Téc.  Gestão 
cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1676/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1089904.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 113/2022, 
premiado  com  o ProJETo PocKETSHoW MaNi dE UrUTá no  EdiTal N.º 
04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE 
E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor ElaNir Maria dE SoUZa 
MacHado, matrícula nº 32956,  cargo: auxiliar Técnico, Setor/local de 
Trabalho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto a servidora EliaNa 
Maria riBEiro, matrícula nº 3155005,  cargo: Téc.  administração e fi-
nanças, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1677/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1088294.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 80/2022, 
premiado com  o ProJETo MUlHEr cÍclica: a arTE dE ParTEJar E a 
GiNEcoloGia NaTUral aMaZÔNica no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de 

fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , 
fiscal Titular a servidora dEUSariNa VaScoNcEloS da crUZ , matrícula 
nº 54185368, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria 
de artes, e como fiscal Substituto o servidor Márcio liNS dE carValHo 
, matrícula nº 57213662, cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Tra-
balho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1678/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1090605.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 68/2022, 
premiado  com  o ProJETo oficiNa dE METodoloGiaS dE ProdU-
ÇÃo Para VidEodaNÇa no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro 
de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal 
Titular o servidor daNilo BraccHi, matrícula nº 5897404, cargo: Téc. G. 
cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes, e como fiscal Substi-
tuto a servidora NÍVia dE MoraiS BriTo, matrícula nº 57194583, cargo: 
Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1679/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1089985.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 71/2022, 
premiado com  o ProJETo oficiNa draG: UM corPo PolÍTico dE iN-
TErVENÇÃo no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio 
fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor 
daNilo BraccHi, matrícula nº 5897404 cargo: Téc. G. cultural, Setor/
local de Trabalho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto a servidora 
NÍVia MoraiS BriTo, matrícula nº 57194583, cargo: Téc.  Gestão cultu-
ral, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1680/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1095985.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 94/2022, 
premiado  com  o ProJETo a PraÇa PalHaÇa no  EdiTal N.º 04 /2022, 
de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUl-
TUra 2022 , fiscal Titular a servidora ElaNir Maria dE SoUZa MacHa-
do, matrícula nº 32956, cargo: auxiliar Técnico, Setor/local de Trabalho: 
diretoria de artes, e como fiscal Substituto a servidora, EliaNa Maria 
riBEiro  matrícula nº 3155005, cargo: Téc. administração e finanças, 
Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1681/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1089203.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 111/2022, pre-
miado  com  o ProJETo Boi rESolVido –circUlaÇÃo  no  EdiTal N.º 04 
/2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUl-
TUra 2022 , fiscal Titular o servidor daNilo BraccHi, matrícula nº 5897404, 
Cargo: Téc. G. Cultural, Setor/Local de trabalho: diretoria de artes, e como fiscal 
substituto a servidora NÍVia dE MoraiS BriTo, matrícula  nº 57194583,  car-
go: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
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Portaria Nº 1682/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1093585.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 79/2022, 
premiado  com  o ProJETo aXÉ É Vida E aMor daNÇa afro coNTra o 
raciSMo rEliGioSo EM aMBiENTE EScolar  no EdiTal N.º 04 /2022, 
de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUl-
TUra 2022 , fiscal Titular o servidor daNilo BraccHi , matrícula nº 
5897404, cargo: Téc. G. cultural, setor/local de trabalho: diretoria de ar-
tes, e como fiscal substituto a servidora NÍVIA DE MORAIS BRITO, matrí-
cula nº 57194583, cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: 
diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1683/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1090834.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 72/2022, 
premiado  com  o ProJETo NaS aSaS do TEaTro dE PáSSaro JUNiNo 
no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iN-
cENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular a servidora dEUSariNa 
VaScoNcEloS da crUZ , matrícula nº54185368, cargo: Téc. G. cultural, 
Setor/local de Trabalho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto a ser-
vidora laÍS BENTES dE MElo PErEira, matrícula nº 5870780, cargo: Téc.  
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1684/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1090559.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 110/2022, 
premiado  com  o ProJETo MaTriarcaS da liBErdadE: aS HiSTÓriaS 
QUE NÃo TE coNTaraM no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 
2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titu-
lar o servidor YSMaillE fErrEira dE oliVEira, matrícula nº 57204978,  
cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes, e 
como fiscal Substituto a servidora laÍS BENTES dE MElo PErEira, ma-
trícula nº 5870780, cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: 
diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1685/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1092635.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 88/2022, 
premiado  com  o ProJETo o GraNdE circo EM MiNiaTUra: TEaTro-
caiXa-circo no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊ-
Mio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular a ser-
vidora EliaNa Maria riBEiro, matrícula nº 3155005, cargo: Téc. admi-
nistração e finanças, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes, e como 
fiscal Substituto a servidora ElaNir Maria dE SoUZa MacHado, matrí-
cula nº 32956, cargo: auxiliar Técnico, Setor/local de Trabalho: diretoria 
de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1686/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 

33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1087994.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 77/2022, 
premiado  com  o ProJETo EScola dE riSo E coMicidadE draG no  
EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iN-
cENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor YSMaillE 
fErrEira dE oliVEira, matrícula nº 57204978, cargo: Téc. G. cultural, 
Setor/local de Trabalho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto o 
servidor Márcio liNS dE carValHo, matrícula nº 57213662, cargo: Téc.  
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1687/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1090124.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 81/2022, 
premiado  com  o ProJETo aPÓcrifoS: EScriTaS da cidadE no  EdiTal 
N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À 
arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor fEliPE NUNES PaMPlo-
Na, matrícula nº54196963, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Traba-
lho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto a servidora MEliSSa Bar-
BErY liMa, matrícula nº  5899643, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/
local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1688 /2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1096184.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 96/2022, 
premiado  com  o ProJETo SoBrE VidaS E ESTaÇÕES – iMaGENS Para 
oUVir , SoNS Pra VEr no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 
2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Ti-
tular a servidora MEliSSa BarBErY liMa, matrícula nº 5899643, cargo: 
Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes, e como fis-
cal Substituto a servidora laÍS BENTES dE MElo PErEira, matrícula nº 
5870780,  cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria 
de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1689/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1090871.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 100/2022, 
premiado  com  o ProJETo SUor do TaMBor – VidEocliPE no  EdiTal 
N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À 
arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor fEliPE NUNES PaMPlo-
Na , matrícula nº 54196963, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Traba-
lho: diretoria de artes, e como fiscal Substituto a servidora laÍS BENTES 
dE MElo PErEira , matrícula nº 5870780, cargo: Téc.  Gestão cultural, 
Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1690/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1094521.
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rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 106/2022, 
premiado  com  o ProJETo o rETorNo dE SaTUrNo – SaNGUESSUGa: o 
VidEocliPE no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio 
fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor fE-
liPE NUNES PaMPloNa, matrícula nº 54196963,  cargo: Téc. G. cultural, 
Setor/local de Trabalho, e como fiscal Substituto a servidora laÍS BENTES 
dE MElo PErEira , matrícula nº 5870780,  cargo: Téc.  Gestão cultural, 
Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1691/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1096338.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 112/2022, 
premiado com  o ProJETo cUrTa METraGEM MaNGa no  EdiTal N.º 
04/2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE 
E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor fEliPE NUNES PaMPloNa, 
matrícula nº 54196963, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho, 
e como fiscal Substituto a servidora laÍS BENTES dE MElo PErEira, ma-
trícula nº5870780,  cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: 
diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1692/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1095733.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 115/2022, 
premiado  com  o ProJETo docUMENTário ‘’MESTra Maria do caXaM-
BU – o QUE o rio ME faloU” no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro 
de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022, fiscal 
Titular o servidor fEliPE NUNES PaMPloNa, matrícula nº 54196963, car-
go: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho, e como fiscal Substituto a 
servidora laÍS BENTES dE MElo PErEira, matrícula nº 5870780, cargo: 
Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1693/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1090310.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 76/2022, 
premiado com  o ProJETo EScriTaS dE Si – idENTidadE, MEMÓriaS, 
diáloGoS, NarraTiVaS riBEiriNHaS No MaraJÓ no  EdiTal N.º 04 
/2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À 
cUlTUra 2022 , fiscal Titular a servidora laÍS BENTES dE MElo PErEira, 
matrícula nº 5870780, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho, e 
como fiscal Substituto o servidor fEliPE NUNES PaMPloNa, matrícula nº 
54196963, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria 
de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1694/2022, de 29 de  aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1088093.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 78/2022, 
premiado  com  o ProJETo, SlaM coMParÊNcia no  EdiTal N.º 04 
/2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À 

cUlTUra 2022 , fiscal Titular a servidora laÍS BENTES dE MElo PErEira 
, matrícula nº 5870780, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho: 
diretoria de artes, e como fiscal Substituto o servidor fEliPE NUNES PaM-
PloNa, matrícula nº 54196963, cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1695/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1090073.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 93/2022, 
premiado  com  o ProJETo  PaPocaST: UMa HiSTÓria coNTada no  Edi-
Tal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo 
À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular a servidora laÍS BENTES dE 
MElo PErEira, matrícula nº 5870780, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local 
de Trabalho, e como fiscal Substituto o servidor fEliPE NUNES PaMPloNa, 
matrícula nº 54196939, cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Tra-
balho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1696/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1096049.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 95/2022, 
premiado  com  o ProJETo UrUBU do VEr-o-PESo no  EdiTal N.º 04 
/2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À 
cUlTUra 2022 , fiscal Titular a servidora laÍS BENTES dE MElo PErEira, 
matrícula nº 5870780,  cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho: 
diretoria de artes, e como fiscal Substituto o servidor fEliPE NUNES PaM-
PloNa, matrícula nº 54196963, cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1697/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1094055.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 101/2022, 
premiado  com  o ProJETo “MaNGUES, MUNdUS” no  EdiTal N.º 04 
/2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À 
cUlTUra 2022 , fiscal Titular a servidora laÍS BENTES dE MElo PErEira, 
matrícula nº 5870780, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho, e 
como fiscal Substituto o servidor fEliPE NUNES PaMPloNa, matrícula nº 
54196963,  cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: direto-
ria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1698/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1094349.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 74/2022, 
premiado  com  o ProJETo GUrÍS do cariMBÓ no  EdiTal N.º 04 /2022, 
de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTU-
ra 2022 , fiscal Titular a servidora claUdiNEa NoVaiS SoUSa , matrícula 
nº 57193496, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho, e como 
fiscal Substituto o servidor PaUlo ErNESTo BraGa MoUra, matrícula nº 
5185378,  cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria 
de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP



104  diário oficial Nº 35.096 Terça-feira, 30 DE AGOSTO DE 2022

Portaria Nº 1699/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1093666.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 70/2022, 
premiado  com  o ProJETo o BrilHo dE o-orUN no  EdiTal N.º 04 
/2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E 
À cUlTUra 2022 , fiscal Titular a servidora claUdiNEa  NoVaiS SoUSa, 
matrícula nº 57193496, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho: 
diretoria de artes, e como fiscal Substituto o servidor PaUlo ErNESTo 
BraGa MoUra, matrícula nº 5185378, cargo: Téc.  Gestão cultural, Se-
tor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1670/2022, de 29  de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1095266.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 116/2022, 
premiado  com  o ProJETo rEVoada JaPiM no  EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 , fiscal Titular a servidora claUdiNEa NoVaiS SoUSa , matrícula 
nº 57193496, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho, e como 
fiscal Substituto o servidor PaUlo ErNESTo BraGa MoUra, matrícula nº 
5185378, cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria 
de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1671/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1090798.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 99/2022, 
premiado  com  o ProJETo MÃE riTa dE oXUM: SaBEdoria caNTada no  
EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcEN-
TiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular a servidora claUdiNEa 
NoVaiS SoUSa , matrícula nº 57193496,  cargo: Téc. G. cultural, Setor/
local de Trabalho, e como fiscal Substituto o servidor PaUlo ErNESTo 
BraGa MoUra, matrícula nº 5185378,cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/
local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1672/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1093499.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 103/2022, 
premiado  com  o ProJETo MaMaiacU– oS caNToS dE PorTo SalVo no  
EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcEN-
TiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular a servidora claUdiNEa No-
VaiS SoUSa, matrícula nº 57193496,  cargo: Téc. G. cultural, Setor/local 
de Trabalho, e como fiscal Substituto o servidor PaUlo ErNESTo BraGa 
MoUra , matrícula nº 5185378,  cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1976/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.

CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1090377.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 67/2022, 
premiado  com  o ProJETo criaS QUE TocaM  no  EdiTal N.º 04 /2022, 
de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUl-
TUra 2022, fiscal Titular o servidor PaUlo ErNESTo BraGa MoUra, ma-
trícula nº 5185378, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho, e 
como fiscal Substituto a servidora claUdiNEa NoVaiS SoUSa, matrícula 
nº 57193496, cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: di-
retoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1674/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1094709.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 92/2022, 
premiado  com  o ProJETo diScodoc coMPoSiTorES da ilHa no  Edi-
Tal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo 
À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor PaUlo ErNESTo Bra-
Ga MoUra, matrícula nº 5185378, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de 
Trabalho, e como fiscal Substituto a servidora claUdiNEa NoVaiS SoUSa 
, matrícula nº 57193496, cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Tra-
balho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1675/2022, de 29  de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1096257.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 98/2022, 
premiado  com  o ProJETo coNcErTo orQUESTra filMa (filarMÔNica 
MUlTiarTE da aMaZÔNia) no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro 
de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal 
Titular o servidor PaUlo ErNESTo BraGa MoUra, matrícula nº  5185378, 
cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho, e como fiscal Substituto 
a servidora claUdiNEa NoVaiS SoUSa, matrícula nº 57193496,  cargo: 
Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1676/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1090663.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 102/2022, 
premiado  com  o ProJETo oS MESTrES do XoTE no  EdiTal N.º 04 
/2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À 
cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor PaUlo ErNESTo BraGa MoUra 
, matrícula nº 5185378, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho, 
e como fiscal Substituto a servidora claUdiNEa NoVaiS SoUSa, matrí-
cula nº 57193496,  cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: 
diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1677/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1094617.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 83/2022, 
premiado  com  o ProJETo cUriMBÓS do TaPaJÓS no  EdiTal N.º 04 
/2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E 
À cUlTUra 2022, fiscal Titular o servidor PaUlo ErNESTo BraGa MoUra 
, matrícula nº 5185378, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho, 
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e como fiscal Substituto a servidora claUdiNEa NoVaiS SoUSa, matrí-
cula nº 57193496, cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: 
diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1678/2022, de  29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1090710.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 86/2022, 
premiado  com  o ProJETo ESPETácUlo S.o.S MaraJÓ no  EdiTal N.º 04 
/2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E 
À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor daNilo BraccHi, matrícula nº 
5897404,  cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho, e como fiscal 
Substituto a servidora NÍVia dE MoraES BriTo, matrícula nº 57194583, 
cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1679/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1089702.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 85/2022, 
premiado  com  o ProJETo aTo–PoÉTico EM carToGrafia: ENTrE ES-
caVaÇÕES, MarGENS E cUraS no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de feve-
reiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fis-
cal Titular o servidor Márcio liNS dE carValHo, matrícula nº 57213662,  
cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho, e como fiscal Substituto 
o servidor daNilo BraccHi, matrícula nº 5897404, cargo: Téc.  Gestão 
cultural, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1680/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1093368.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 114/2022, 
premiado  com  o ProJETo o Boi BUMBá dE SalVaTErra E SUaS co-
MUNidadES QUiloMBolaS: HiSTÓria dE PErTENciMENTo E rESiSTÊN-
cia no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular o servidor YSMaillE 
fErrEira dE oliVEira, matrícula nº 57204978,  cargo: Téc. G. cultural, 
Setor/local de Trabalho, e como fiscal Substituto o servidor fEliPE NUNES 
PaMPloNa, matrícula nº 54196963,cargo: Téc.  Gestão cultural, Setor/
local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1681/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1094115.
 rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 105/2022, 
premiado  com  o ProJETo ENTrE rioS E MEMÓriaS – a cUlTUra 
PoPUlar dE MaraBá no  EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 
2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022, fiscal Titu-
lar o servidor YSMaillE fErrEira dE oliVEira, matrícula nº 57204978 
cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de Trabalho, e como fiscal Substituto 
a servidora EliaNa Maria riBEiro, matrícula nº 3155005, cargo: Téc.  
administração e finanças, Setor/local de Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Portaria Nº 1682/2022, de 29 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1094796.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do contrato nº 109/2022, 
premiado  com  o ProJETo iriri- UMa HiSTÓria NÃo coNTada no  Edi-
Tal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTi-
Vo À arTE E À cUlTUra 2022 , fiscal Titular a servidora EliaNa Maria 
riBEiro, matrícula nº 3155005, cargo: Téc. G. cultural, Setor/local de 
Trabalho, e como fiscal Substituto a servidora ElaNir Maria dE SoUZa 
MacHado, matrícula nº 32956,  cargo: auxiliar Técnico, Setor/local de 
Trabalho: diretoria de artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 846053
Portaria Nº 1719 de 29 de aGosto de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1060149.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “Aces-
sórias de Moda” referente à iN 1235/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) 
servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, matrícula nº: 54186059; 
cargo: TEcNica EM GESTÃo cUlTUral, e como fiScal SUBSTiTUTo, o 
(a) servidor (a) JoSÉ TadEU dE BriTo NUNES, matrícula nº: 5417511; 
cargo: TEcNica EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 845692
Portaria Nº 1720 de 29 de aGosto de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1061628.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “PIN-
TUra EM aQUarEla” referente à iN 1236/2022– fcP, fiScal TiTUlar, 
o (a) servidor (a) carla criSTiNa BErGH EVaNoViTcH doS SaNToS, 
matrícula nº: 5899704; cargo: TEcNica EM GESTÃo cUlTUral, e como 
fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dU-
arTE, matrícula nº: 54186059; cargo: TEcNica EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 845694

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1235/2022
Pae: 2022/1060149

objeto: contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: Acessórios 
de Moda
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 934/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): JacQUEliNE dE KEli dE MiraNda carValHo, inscrito(a)
no cPf de nº 424.810.822-49
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 29/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1235/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1235/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 29/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 845689
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1236/2022
Pae: 2022/1061628

Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: PINTURA 
EM aQUarEla
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 933/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): arTUr dilMar aMoriM diaS, inscrito(a)no cPf de nº 
332.177.692-87
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 29/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 1236/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1236/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 29/08/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 845693

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1724 - cGP/ FcP de 29 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 de acordo com 
o Processo 2022/1074177 de 23/08/2022 – cBPaV/ dli/ SBfcP/ cGP/ fcP.
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos a servidora Maria do Socorro Baia 
doS SaNToS, matrícula: 32131/1, cPf: 134.304.082-53 rG: 1365497, 
coordenadora/ Biblioteconomista, lotada na coordenadoria da Biblioteca 
Pública arthur Vianna.

aÇÃo FoNte de recUrso eLeMeNto de desPesa VaLor
231256 0101 339030 r$ 5.000,00

 
objetivo: aquisição de materiais de consumo/ expediente e pedagógico 
para atendimento das atividades diárias, recreativas e culturais, bem como 
a realização de serviços técnicos, etiquetagem e organização do acervo 
nas referidas Bibliotecas vinculadas ao Sistema de Bibliotecas da fcP, lo-
calizadas nas USiPaZ dos municípios de ananindeua, Marituba, Marabá, 
Parauapebas, canaã dos carajás e altamira, assim como as localizadas nos 
bairros da cidade de Belém (Jurunas, Terra firme, Benguí, cabanagem e 
Guamá), visando o melhor desenvolvimento das atividades e atendimento 
das comunidades na qual estão inseridas, facilitando e melhorando o de-
sempenho das ações do Sistema.
* Prazo para aplicação dos recursos: 45 (quarenta e cinco) dias a contar da 
data de emissão da oB (ordem Bancária).
* Prazo de prestação de contas: 15 (quinze) dias após o término do período 
de aplicação.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Pará – fcP

Protocolo: 846117

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtratos dos coNtratos do editaL Nº 04/2022- FcP
coNtrato: 67/2022

Processo: 2022/1090377
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo criaS QUE TocaM.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): Maria NEirE da SilVa rocHa, inscrita no cPf 
186.643.342-34
Valor Total: r$ 10.000,00
data de assinatura: 22/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 68/2022
Processo: 2022/1090605
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022- ProJETo oficiNa dE METodoloGiaS dE ProdUÇÃo Para VidE-
odaNÇa.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): MilENa EVElYN fraNÇa Maia, inscrita no cPf 
031.922.632-88
Valor Total: r$ 10.000,00
data de assinatura: 22/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 69/2022
Processo: 2022/1089121
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022- ProJETo SEriGrafia ProfiSSioNal a BaiXo cUSTo coM ESTaM-
PaS iNSPiradaS Na cUlTUra rEGioNal.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): EliEZEr SoUZa carValHo, inscrito no cPf 
808.716.742-20
Valor Total: r$ 10.000,00
data de assinatura: 17/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 70/2022
Processo: 2022/1093666
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022- ProJETo o BrilHo dE o-orUN.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): carloS HENriQUE Garcia dE SoUZa, inscrito no 
cNPJ 46.045.608/0001-33
Valor Total: r$15.000,00
data de assinatura: 17/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 71/2022
Processo: 2022/1089985
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022- ProJETo oficiNa draG: UM corPo PolÍTico dE iNTErVENÇÃo.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): lEoNardo BoTElHo doS SaNToS, inscrito no cPf 
015.304.712-73
Valor Total: r$ 10.000,00
data de assinatura: 22/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 72/2022
Processo: 2022/1090834
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022- ProJETo NaS aSaS do TEaTro dE PáSSaro JUNiNo.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 



diário oficial Nº 35.096   107Terça-feira, 30 DE AGOSTO DE 2022

Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): TairES MaGNo PacHEco, inscrita no cPf 
010.697.852-70
Valor Total: r$ 10.000,00
data de assinatura: 19/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 73/2022
Processo: 2022/1094214
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022- ProJETo rEciclar Para cariMBolar.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): claUdio fErrEira dE SoUSa, inscrito no cNPJ 
45.457.485/0001-85
Valor Total: r$ 10.000,00
data de assinatura: 17/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 74/2022
Processo: 2022/1094349
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022- ProJETo GUrÍS do cariMBÓ
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): clEoMY liMa MoTa (aSSociaÇÃo dE TradiÇÕES 
cUlTUraiS XUaTÊ caraJáS), inscrito no cNPJ 27.501.506/0001-30
Valor Total: r$ r$15.000,00
data de assinatura: 18/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 75/2022
Processo: 2022/1095985
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo ciNEiMBÓ.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): MarcElE SaNToS dE SoUSa, inscrita no cNPJ 
34.540.678/0001-89
Valor Total: r$ 10.000,00
data de assinatura: 17/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 76/2022
Processo: 2022/1090310
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo EScriTaS dE Si - idENTidadE, MEMÓriaS, diáloGoS, 
NarraTiVaS riBEiriNHaS No MaraJÓ.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): MarcoS SaMUEl coSTa da coNcEiÇÃo, inscrito 
no cPf 543.662.912-15
Valor Total: r$ 10.000,00
data de assinatura: 22/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 77/2022
Processo: 2022/1087994
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo EScola dE riSo E coMicidadE draG
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): adriaNo PENHa fUrTado, inscrito no cPf 
659.602.622-15.
Valor Total: r$ 15.000,00
data de assinatura: 22/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 78/2022
Processo: 2022/1088093
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo SlaM coMParÊNcia.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): arTHUr roBErTo SilVa loPES, inscrito no cPf 
003.099.812-39
Valor Total: r$15.000,00
data de assinatura: 18/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 79/2022
Processo: 2022/1093585
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 - aXÉ É Vida E aMor daNÇa afro coNTra o raciSMo rEliGioSo 
EM aMBiENTE EScolar.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): caMilla cElESTE MENdES VElaSQUES, inscrita 
no cNPJ 45.975.991/0001-66
Valor Total: r$15.000,00
data de assinatura: 17/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 80/2022
Processo: 2022/1088294
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo MUlHEr cÍclica: a arTE dE ParTEJar E a GiNEcolo-
Gia NaTUral aMaZÔNica.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): daNiEllE dE SoUZa cHaVES, inscrito no cPf 
015.284.072-96
Valor Total: r$15.000,00
data de assinatura: 17/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 81/2022
Processo: 2022/1090124
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022- ProJETo aPÓcrifoS: EScriTaS da cidadE
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
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Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): MarcÍlio BENEdiTo caldaS coSTa, inscrito no 
cPf 577.712.352-04
Valor Total: r$15.000,00
data de assinatura: 19/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 82/2022
Processo: 2022/1092176
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022 - TaJá lUZ
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): adriaN KaUÊ BENTES da SilVa, inscrito no cNPJ: 
39.966.168/0001-91
Valor Total: r$15.000,00
data de assinatura: 22/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 83/2022
Processo: 2022/1094617
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022- ProJETo cUriMBÓS do TaPaJÓS.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): EVErSoN cESar coNcEiÇÃo MElo, inscrito no 
cNPJ 32.864.747/0001-84
Valor Total: r$ r$15.000,00
data de assinatura: 18/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 84/2022
Processo: 2022/10904545
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022 – ProJETo arQUEoloGia EM QUadriNHoS
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): MaYara doS SaNToS raMoS dE Sá, inscrita no 
cPf 038.587.692-07
Valor Total: r$15.000,00
data de assinatura: 23/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 85/2022
Processo: 2022/1089702
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo aTo-PoÉTico EM carToGrafia: ENTrE EScaVaÇÕES, 
MarGENS E cUraS
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): iNGrid GoMES dE frEiTaS, inscrita no cPf 
001.400.912-97
Valor Total: r$15.000,00
data de assinatura: 18/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 86/2022
Processo: 2022/1090710
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo ESPETácUlo S.o.S MaraJÓ.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): raMoN KENNEdY raMoS da SilVa, inscrito no cPf 
550.686.182-68
Valor Total: r$15.000,00
data de assinatura: 22/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 87/2022
Processo: 2022/1092542
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo caBaNa
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): adriaNa MorEira dE faria, inscrita no cNPJ 
32.925.179/0001-84
Valor Total: r$ 25.000,00
data de assinatura: 19/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 88/2022
Processo: 2022/1092635
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022- ProJETo o GraNdE circo EM MiNiaTUra: TEaTro-caiXa-circo
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): alaNa clEMENTE liMa, inscrita no cNPJ 
40.162.339/0001-09
Valor Total: r$ 25.000,00
data de assinatura: 22/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 89/2022
Processo: 2022/1092818
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022- ProJEro MaNaS (EN)cENa – 4a EdiÇÃo
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): alicE cáriTaS alMEida aMaraNTES, inscrita no 
cNPJ 34.966.640/0001-72
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 22/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 90/2022
Processo: 2022/1093764
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022- ProJETo liVro dE arTiSTa SEBaSTiÃo dE Todo TaPaJÓS.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
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contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): carMEN Maria riBaS GoMES, inscrita no cNPJ 
43.018.600/0001-90
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 17/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 91/2022
Processo: 2022/1088568
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo PoESia ViSUal: SEriGrafar a PalaVra E a iMaGEM.
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): daNiEllE foNSEca do NaSciMENTo, inscrito no 
cPf 690.498.472-15
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 17/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 92/2022
Processo: 2022/1094709
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo diScodoc coMPoSiTorES da ilHa
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): HUGo GoMES do NaSciMENTo, iNScriTo No 
cNPJ 40.391.147/0001-74
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 17/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 93/2022
Processo: 2022/1090073
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo PaPocaST: UMa HiSTÓria coNTada
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): lÍlia criSTiaNE BarBoSa dE MElo, iNScriTa 
No cPf 615.129.072-00
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 18/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 94/2022
Processo: 2022/1095985
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo a PraÇa PalHaÇa
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): lUcaS MoNTEiro aSSEf SErEJo, iNScriTo No 
cNPJ 36.828.365/0001-56
Valor Total: r$ r$25.000,00
data de assinatura: 22/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 95/2022
Processo: 2022/1096049
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo UrUBU do VEr-o-PESo
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): MarcElo rodriGUES da SilVa, iNScriTo No 
cNPJ 15.742.708/0001-95
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 17/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 96/2022
Processo: 2022/1096184
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo SoBrE VidaS E ESTaÇÕES – iMaGENS Para oUVir, 
SoNS Para VEr
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): PaUla GoMES SaMPaio, iNScriTa No cNPJ 
21.106.626/0001-57
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 17/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 97/2022
Processo: 2022/1096220
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo aNciÃS aMaZÔNidaS
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): rENaTa MEllo SEGToWicK, iNScriTa No cNPJ 
33.754.589/0001-72
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 17/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 98/2022
Processo: 2022/1096257
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo coNcErTo orQUESTra filMa (filarMÔNica MUlTiar-
TE da aMaZÔNia)
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): rENaTo TEiXEira PiNHEiro, iNScriTo No cNPJ 
45.497.900/0001-24
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 18/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 99/2022
Processo: 2022/1090798
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo MÃE riTa dE oXUM: SaBEdoria caNTada
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
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Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): riTa aUXiliadora GoNÇalVES dE SoUZa, iNS-
criTa No cPf 467.071.402-30
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 22/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 100/2022
Processo: 2022/1090871
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 - SUor do TaMBor – VidEocliPE
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): WaldiNEi liMa da SilVa, iNScriTo No cPf 
635.143.202-25
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 18/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 101/2022
Processo: 2022/1094055
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo “MaNGUES, MUNdUS”
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): cÍcEro dE oliVEira PEdroSa NETo, iNScriTo 
No cNPJ 36.302.296/0001-42
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 16/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 102/2022
Processo: 2022/1090663
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo oS MESTrES do XoTE
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): raiMUNdo cordEiro filHo, iNScriTo No cPf 
646.699.632-87
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 23/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 103/2022
Processo: 2022/1093499
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo MaMaiacU - oS caNToS dE PorTo SalVo
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): BárBara BaTiSTa alVES, iNScriTa No cNPJ 
30.254.672/0001-94
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 17/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 104/2022
Processo: 2022/1089274
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, produ-
ção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro 
de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 – ProJETo i 
MoSTra dE arTE EM cErÂMica: TESoUroS da ilHa dE colarES
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): fErNaNdo dE PádUa MESQUiTa dE aZEVEdo, 
iNScriTo No cPf: 647.047.262-15
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 19/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 105/2022
Processo: 2022/1094115
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, pro-
dução, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de 
fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 
– ProJETo ENTrE rioS E MEMÓriaS - a cUlTUra PoPUlar dE MaraBá
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): clara MorBacH GaBY, iNScriTa No cNPJ 
40.143.528/0001-34
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 18/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 106/2022
Processo: 2022/1094521
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo o rETorNo dE SaTUrNo – SaNGUESSUGa: o VidEo-
cliPE
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): diEGo aQUiNo caValcaNTE GoNÇalVES, iNS-
criTo No cNPJ 32.998.798/0001-07
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 22/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 107/2022
Processo: 2022/1096142
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTU-
ra 2022- ProJETo ProdUÇÃo da PriMEira colEÇÃo dE EScUlTUraS 
coNTEMPorÂNEaS dE cErÂMica dE ParaUaPEBaS
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): Maria do Socorro dE SoUZa carNEiro (iNS-
TiTUTo MUlHErES dE Barro), iNScriTa No cNPJ:39.531.970/0001-59
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 22/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 108/2022
Processo: 2022/1089546
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo dE liVro dE arTiSTa TaMBa-TaJá
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
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Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): GraZiEla BrUM da SilVa, iNScriTa No cPf 
976.893.270-87
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 17/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 109/2022
Processo: 2022/1094796
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo iriri – UMa HiSTÓria NÃo coNTada
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): Jair cHiPaia MENdES (aSSociaÇÃo iNdÍGE-
Na XiPaia E KUrUaia dE aldEia cUPi – BiTaTa), iNScriTo No cNPJ 
45.981.970/0001-53
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 17/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 110/2022
Processo: 2022/1090559
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, produ-
ção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro 
de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022 – ProJETo 
MaTriarcaS da liBErdadE: aS HiSTÓriaS QUE NÃo TE coNTaraM
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): MicElE do ESPÍriTo SaNTo da SilVa, iNScriTa 
No cPf 032.799.782-62
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 22/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 111/2022
Processo: 2022/1089203
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo Boi rESolVido – circUlaÇÃo
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): faUSTiNa TaVarES GaliZa, iNScriTa No cPf 
762.917.152-07
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 19/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 112/2022
Processo: 2022/1096338
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo cUrTa-METraGEM MaNGa
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): SaNdrESoN MarcElo PErEira da SilVa, iNS-
criTo No cNPJ 45.767.163/0001-32
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 23/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 113/2022
Processo: 2022/1089904
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo PocKETSHoW MaNi dE UrUTá
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): laZaro aMoriM fErNaNdES, iNScriTo No cPf 
-212.987.692-72
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 23/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 114/2022
Processo: 2022/1093368
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo o Boi-BUMBá dE SalVaTErra E SUaS coMUNidadES 
QUiloMBolaS: HiSTÓriaS dE PErTENciMENTo E rESiSTÊNcia
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): aUGUSTo cESar MiraNda NUNES, iNScriTo No 
cNPJ 34.384.416/0001-72
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 19/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 115/2022
Processo: 2022/1095733
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo docUMENTário “MESTra Maria do caXaMBU – o QUE 
o rio ME faloU.”
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): liENdria Marla MalcHEr SilVa, iNScriTa No 
cNPJ 42.292.757/0001-46
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 19/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

coNtrato: 116/2022
Processo: 2022/1095266
ref.: EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE 
iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra.
objeto: Premiação de propostas inéditas de pesquisa, experimentação, 
produção, difusão e formação de processos do EdiTal N.º 04 /2022, de 
18 de fevereiro de 2022-PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 
2022 – ProJETo rEVoada JaPiiM
dotação orçamentária: Programa 1503 – cultura; Projeto/atividade: 
13.392.1503-8842 – incentivo aos agentes culturais; Pi: 103.000.8842c; 
Natureza da despesa: 339031; fonte de recurso: 001;
Vigência: 31/12/2022
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artista contratado (a): JoSÉ carloS MoNTEiro da PaiXÃo, iNScriTo 
No cNPJ 15.546.023/0001-73
Valor Total: r$25.000,00
data de assinatura: 17/8/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 846073
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secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 744 de 29 de agosto de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1095888/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se
deslocou para o município de Santa Bárbara do Pará no dia 26 de
agosto de 2022, para cobertura de pauta jornalista do Governo do
Estado do Pará.
NoME: Marcelo augusto Seabra amador
MaTricUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.
Portaria Nº 745 de 29 de agosto de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1096579/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 18½ (dezoito diárias e
meia), que se deslocará para o município de curralinho no período de
05 a 23 de Setembro de 2022, para coordenar as oficinas de Teatro e
Multimídia promovidas pela diretoria de comunicação Popular e
comunitária/SEcoM.
NoME: Victor Melem lacerda de Souza
MaTricUla: 5952000
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.
Portaria Nº 746 de 29 de agosto de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1097064/SEcoM.
rESolVE:
I- Conceder a oficineira colaboradora eventual relacionada; 18½
(dezoito diárias e meia), que se deslocará para o município de
curralinho no período de 05 a 23 de Setembro de 2022, para ministrar
a oficina de Multimídia promovida pela Diretoria de Comunicação
Popular e comunitária/SEcoM.
NoME: aNa KaroliNE oliVEira fiGUEirEdo BarBoSa
cPf: 763.269.342-49
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 846075

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 217/2022, de 28 de aGosto de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão–fUNTElPa, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de
novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do ofÍcio nº 077/2022-GaB-fUNTElPa, de
24 de agosto de 2022, contido nos autos do Processo nº 2022/1081009, de
24 de agosto de 2022;
r E S o l V E:
i – EXoNErar EMErSoN MErcES TraJaNo MacHado, matrícula
55586229/4, do cargo em comissão de coordENador dE NÚclEo.
ii – MUdaNÇa dE fUNÇÃo dE aUGUSTo dE alENcar da SilVa
matrícula 5909811/2, do cargo em comissão de aSSiSTENTE ii para
coordENador dE NÚclEo.
iii – NoMEar JoNElToN da SilVa ParaNHoS, matrícula 5927549/1
para exercer o cargo em comissão de aSSiSTENTE ii.
iV – os efeitos desta Portaria entram em vigor a conta de 01/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 845741

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 221/2022, de 26 de aGosto de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo, os termos do Memorando nº 13/2022 GaB/fUNTEl-
Pa, de 24/08/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/1082867, de 
24/08/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar GiordaNa aSSEf KrUMPaNZEr, matrícula 5924905/3, ocu-
pante do cargo de GERENTE, a responder pela Chefia de Gabinete da Pre-
sidência, período em que a servidora daNiEla liNS alfaro GodiNHo, 
matrícula 5957032/ 1, ocupante do cargo de cHEfE dE GaBiNETE, estará 
no gozo de férias, no período de 01/09/2022 a 20/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 845587
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 222/2022, de 26 de aGosto de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 13/2022 – daf/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/1083788, de 24/08/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor lEoNardo coElHo 
PErEira, matrícula n.º 5960291/1, ocupante do cargo em comissão de 
coordENador dE NUclEo, no valor de r$ 1.250,00 (um mil, duzentos e 
cinquenta reais), obedecendo a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) serviço pessoa física (x) Passagem e locomoção
Elemento de despesa 339036 339033
Valor por elemento 1.000,00 250,00
fonte de recurso 0101

ToTal r$ 1.250,00

ação 232.279 MaNUTENÇÃo dE rEPETidoraS E rE-
TraNSMiSSoraS dE TV

ii - determinar aplicação do Suprimento de fundos, no período de 31/08/22 
a 10/09/2022 a contar da emissão da ordem Bancária, no(s) Município(s) 
de Pacajá, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, rurópolis, itaituba, Vitória do 
Xingu, Porto de Moz e Senador José Porfirio, para ocorrer despesas com 
serviços e/ou aquisições de pronto pagamento, conforme estabelece a le-
gislação vigente. Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, 
para a realização da prestação de contas, após o período de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 845586
.

diÁria
.

Portaria Nº 223/2022, de 26 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2022 da ccPcr/fUN-
TElPa, de 24/08/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2022/1084481, de 24/08/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr 3½ (três e meia) diária (s) ao servidor ValMir rodriGUES 
coSTa, matrícula nº 5947335/1, ocupante do cargo em comissão de co-
ordENador dE NÚclEo, para custear despesas, viagem com destino a 
Santarém, no período de 15 à 19/09/2022 com o objetivo de realizar co-
bertura jornalística do Çairé.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 845585
Portaria Nº 219/2022, de 25 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 06/2022 da coloG/fUN-
TElPa, de 23/08/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2022/1075994 de 23/08/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr 10 e ½ (dez e meia) diária(s) ao servidor lEoNardo coElHo 
PErEira, matrícula n.º 5960291/1, ocupante do cargo em comissão de 
coordENador dE NÚclEo, para custear despesas com viagem ao(s) Mu-
nicípio(s) de Novo repartimento, Pacajá, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará,
Rurópolis, Itaituba, Vitória do Xingú, Porto de Voz e Senador José Porfirio, 
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no período de 31/08/2022 a 10/09/2022, com o objetivo de realizar visita
técnica nas rTVS da fUNTElPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 845588
Portaria Nº 220/2022, de 26 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 14/2022 da GTra/fUNTEl-
Pa, de 24/08/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so n.º 2022/1081314, de 24/08/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr 10 e ½ (dez e meia) diária(s) ao servidor ElioENai aNdradE
da lUZ, matrícula nº 55588141/1, ocupante do cargo de MoToriSTa, para
custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de Novo repartimento, 
Pacajá, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, rurópolis, itaituba, Vitória do 
Xingú, Porto de Moz e Senador José Porfirio, no período de 31/08/2022 a
10/09/2022, com o objetivo de conduzir equipe técnica de logística e téc-
nicos da rTV, para realizar suas atividades nos Municípios.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 845589
Portaria Nº 218/2022, de 25 de aGosto de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro  
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 75/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 23/08/2022 de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2022/1075462 de 23/08/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 10 e ½ (dez e meia) diárias ao servidor SÉrGio carloS fariaS 
dE oliVEira, ocupante do cargo em comissão de GErENTE, Matrícula nº 
3181855/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de Novo 
repartimento (Pernoite), Pacajá, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, rurópolis, 
Itaituba, Vitória do Xingu, Porto de Moz e Senador José Porfirio, no período de 
31/08 a 10/09/2022, para visi ta Té cnica Es tru tural nas RTV´s.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 845590

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 778/2022-GaB/Pad, de 08/08/2022, pu-
blicada no doe edição nº 35.075  de 11/08/2022.
oNde se LÊ:
coNSidEraNdo  o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de 
março de 2021;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar SiMPlificado em desfavor do servidor f.o.S.M., matrícula nº  
55586100-2 , pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de 
acumulo de cargo, de acordo com o previsto nos art. 178, i, c/c art. 190, 
Xii, da lei Estadual nº 5.810/94.
ii –  coNSTiTUir comissão composta pelos servidores .alciNETE do So-
corro liMa da coSTa , matrícula n° 57211696-1 e fEliPE TEiXEira 
rEZENdE , matrícula n° 54197224-2., para sob a Presidência do primeiro, 
apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorroga-
do até 15 (quinze) dias por conveniência e necessidade da administração 
Pública;
Leia-se:
coNSidEraNdo o disposto no art. 191 § 2º da lei nº 9.230, de 24 de 
março de 2021, que alterou a lei 5.810/94, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado, em desfavor do servidor f.o.S.M., pelo cometimento, 
em tese, de falta funcional constante de acúmulo ilegal de cargos públi-
cos, de acordo com o previsto no art. 178, i, c/c art. 190, Xii, da lei nº 
5.810/94, o qual possui vínculo efetivo nesta SEdUc, agência de defesa 
agropecuária do Estado do Pará - adEPará e na Prefeitura Municipal de 
Santa Maria do Pará, a saber:
1.1 - SEdUc: Matrícula nº 55586100-2, cargo de Professor, admissão em 
10/08/2007, função de diretor, exercendo suas atividades de segunda 
a sexta-feira, turno manhã, expediente das 7h às 12h30, carga Horária 
40h/s e 200h/m, lotação na E.E.E.f.M Severiano Benedito de Souza, mu-
nicípio de Santa Maria do Pará, com vínculo Efetivo, sob o regime Jurídico 
Único, lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
1.2 - PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Maria do Pará, Matrícula nº 

166-7, cargo de Técnico em Educação, admissão em 26/02/2019, função 
de coordenador Pedagógico, exercendo suas atividades de segunda a sex-
ta-feira, turno tarde, expediente das 13h30 às 18h30, carga Horária de 
30h/s, lotação EMEif Sebastião canudo da Silva, com vínculo Efetivo, sob 
o regime Estatutário.
1.3 - aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará - adE-
Pará, Matrícula nº 55586100-1, cargo de agente fiscal agropecuário, 
admissão em 09/06/2006, exercendo suas atividades de segunda a sexta-
feira, turno manhã das 8h às 12h e tarde das 14h às 17h, carga Horária 
de 40h/s, lotação Unidade local de Sanidade animal no município de Bra-
gança, com vínculo Efetivo, sob o regime Jurídico Único, lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994;.
ii –  coNSTiTUir comissão composta pelos servidores alciNETE do 
Socorro liMa da coSTa, matrícula n° 57211696-1 e fEliPE TEiXEira 
rEZENdE, matrícula n° 54197224-2, para sob a Presidência da primeira, 
apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser pror-
rogado por até 15 (quinze) dias úteis, por conveniência e necessidade da 
administração Pública;

Protocolo: 846076

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54120/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTaiTUBa / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
iTaiTUBa / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSaNa SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 6400035
cPf: 26832054220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST.ii a / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 845717
Portaria de diarias No. 54740/2022
oBJETiVo: corpo técnico das UrEs, para acompanhamento, orientação, 
fiscalização e auxilio técnico e financeiro aos Conselhos Escolares, e dire-
ção das escolas, fortalecendo-os tecnicamente, bem como, adotar meca-
nismos de análise prévia das prestações de contas e encaminhamento da 
documentação à Seduc sede, dos recursos oriundos do fNdE, bem como, 
recursos estaduais do fundo rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTaiTUBa / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
iTaiTUBa / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo roNaldo TaVarES da SilVa
MaTrÍcUla: 7060164
cPf: 82543151249
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 845724
Portaria de diarias No. 54121/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTaiTUBa / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
iTaiTUBa / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: dENiSE lUZia NErY da cUNHa BElTrao
MaTrÍcUla: 5897132
cPf: 28100883220
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 845731
Portaria de diarias No. 54770/2022
oBJETiVo: Participação na 25ª feira Pan-amazônica do livro e Multivozes.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaraBa/BElEM/28/08/2022-29/08/2022 Nº diárias: 1
BElEM/ araBa/29/08/2022-29/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: riKParTi KoKaProTi
MaTrÍcUla: 54181519
cPf: 42598737253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl MEdio / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 845744
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.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.7515/2022 de 23/08/2022
Nome:raiMUNda carla alVorEdo da crUZ
Matrícula:5719372/1cargo:Professor
lotação:EE Barao do Tapajos/Santarem
Período:30/08/22 a 28/10/22 – 29/10/22 a 27/12/22
Triênios:10/07/12 a 09/07/15 – 10/07/15 a 09/07/18
Portaria nº.7517/2022 de 23/08/2022
Nome:JaiNE lEila riBEiro filiZZola
Matrícula:57208969/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE São Jopse/obidos
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:25/11/14 a 24/11/17
Portaria nº. 7518/2022 de 23/08/2022
Nome:caMila Jaciara do NaSciMENTo SoarES
Matrícula:57213765/1cargo:assist.administ.
lotação:EEEfM Padre Sales/capanema
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:28/01/09 a 27/01/12
Portaria nº.7620/2022 de 29/08/2022
Nome:SHEYla SHErrY SaNToS da SilVa BrocHado
Matrícula:568201/1cargo:Professor
lotação:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:28/01/99 a 27/01/02
Portaria nº. 7618/2022 de 29/08/2022
Nome:riTa dE caSSia dE SoUZa do carMo
Matrícula:5842468/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE dr agostinho Monteiro/ananindeua
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:02/12/10 a 01/12/13
Portaria Nº. 7619/2022 de 29/08/2022
Nome:Maia caTariNa doS SaNToS MElo liMa
Matrícula: 571539/2cargo:Escrev.datil.
lotação:EE Prof Santana Marques/Belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:02/04/95 a 01/04/98
Portaria nº.7516/2022 de 23/08/2022
Nome:claUdia rEGiNa caMPoS daMaScENo
Matrícula:628476/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:centro de Educ de Jov e adul Prof luiz octavio Per/Belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:08/05/12 a 07/05/15
Portaria nº. 7603/2022 de 26/08/2022
Nome:rEGiNaldo liMa PaNToJa
Matrícula:5433622/2cargo:Professor
lotação:EE deodoro de Mendonça/Belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:01/0394 a 28/02/97
Portaria Nº. 7533/2022 de 24/08/2022
Nome:TaTiaNa fariaS MaUro
Matrícula:57212812/1cargo:assist.administ.
lotação:EEEfM rui Barbosa/Belém
Período:19/09/22 a 17/11/22
Triênios:18/02/12 a 17/02/15
Portaria nº.7602/2022 de 26/08/2022
Nome:dElMira SaNToS da SilVa
Matrícula:443875/1cargo:Escrev.datil.
lotação:EE alberina Barreiros sede vinc/itupiranga
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:30/04/14 a 29/04/97
Portaria nº.7634/2022 de 29/08/2022
Nome:SiMoNY alMEida BaSToS
Matrícula:5629195/2cargo:Professor
lotação:depto. Educ. de ativid. fiscas/Belém
Período:01/08/22 a 29/09/22 – 30/09/22 a 28/11/22
Triênios:28/12/09 a 27/12/12 – 28/12/12 a 27/12/15
Portaria nº.7555/2022 de 25/08/2022
Nome:MarcUS fErrEira coNSolaÇÃo
Matrícula:57213971/1cargo:aux. oPeracional
lotação:EE Eneida de Moraes/ananindeua
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:19/02/09 a 18/02/12
Portaria nº.7630/2022 de 29/08/2022
Nome:aNdrE lUiS dE SoUSa MaGalHaES
Matrícula:57203612/1cargo:Professor
lotação:15 UrE/conc. do araguaia
Período:05/09/22 a 03/11/22
Triênios:04/09/11 a 03/09/14
Portaria nº.7632/2022 de 29/08/2022
Nome:aldENiZa VEraS riBEiro
Matrícula:57214279/1cargo:Servente
lotação:EEEfM Getulio Vargas/altamira
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:29/04/17 a 28/04/20
Portaria nº.7631/2022 de 29/08/2022
Nome:dilEUZa BarroS dE SaNTaNa
Matrícula:5896908/1cargo:Servente
lotação:9 UrE/Maracana
Período:05/09/22 a 03/11/22
Triênios:23/11/11 a 22/11/14

Portaria nº.7633/2022 de 29/08/2022
Nome:GilVaNicE SilVa da lUZ
Matrícula:57209573/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE Prof izabel Maracaipe/itupiranga
Período:01/09/22 a 30/11/22
Triênios:18/11/11 a 17/11/14
Portaria nº.7623/2022 de 29/08/2022
Nome:iolaNE Socorro NoBrE dE oliVEira
Matrícula:5582091/2cargo:Tecn. Em G Publica
lotação:depto. de Educação Especial/Belém
Período:10/10/22 a 08/12/22
Triênios:02/09/15 a 01/09/18
Portaria nº.7627/2022 de 29/08/2022
Nome:JUciMar rodriGUES fariaS
Matrícula:603767/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE dr Justo chermont/Belém
Período:15/08/22 a 13/10/22 – 14/10/22 a 12/12/22
Triênios:22/03/12 a 21/03/15 – 22/03/15 a 21/03/18
Portaria nº.7628/2022 de 29/08/2022
Nome:JoSE MaNoEl BENTES dE MaToS
Matrícula:250660/1cargo:assist.administ.
lotação:EEEM Prof Mauricio Hamoy/obidos
Período:16/09/22 a 14/11/22
Triênios:13/08/16 a 12/08/19
Portaria nº.7624/2022 de 29/08/2022
Nome:Maia daS GraÇaS da SilVa coSTa
Matrícula:733261/1cargo:Servente
lotação:col.Est Ens Medio Presid fernando Henrique/Monte alegre
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:08/05/15 a 07/05/18
Portaria nº.7625/2022 de 29/08/2022
Nome:rEGiNaldo raiMUNdo alMEida da crUZ
Matrícula:384003/1cargo:Professor
lotação:depto.Educ de ativid fisicas/Belém
Período:08/08/22 a 06/10/22
Triênios:06/03/02 a 05/03/05
Portaria nº.7642/2022 de 29/08/2022
Nome:raiMUNda da SilVa ViEira
Matrícula:6020445/1cargo:Servente
lotação:EE Gasparino Batista da Silva/Soure
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:12/06/01 a 11/06/04
Portaria nº.7629/2022 de 29/08/2022
Nome:riTa HErUNdiNa BarBoSa MorEira
Matrícula:57211094/1cargo:Tecn. Em G Publica
lotação:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:28/01/12 a 27/01/15
Portaria nº.7561/2022 de 25/08/2022
Nome:aNdrÉa SiMoNE colarES
Matrícula:54188426/1cargo:Professor
lotação:UEE dr. José Tadeu duarte Bastos/Santarém
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:23/11/07 a 22/11/10
Portaria nº.7530/2022 de 24/08/2022
Nome:SilVia cordoVil liMa
Matrícula:57212797/1cargo:Servente
lotação:EE Padre Salvador Tracaiolli/castanhal
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:13/02/09 a 12/02/12
Portaria nº.7556/2022 de 25/08/2022
Nome:JoElMa NaSciMENTo doS SaNToS
Matrícula:5657776/1cargo:Professor
lotação:EE Murinin/Benevides
Período:01/08/22 a 29/09/22 – 30/09/22 a 28/11/22
Triênios:26/04/00 a 25/04/03 – 26/04/03 a 25/04/06
Portaria nº.7532/2022 de 24/08/2022
Nome:ilMa SoarES QUEiroZ
Matrícula:482072/1cargo:Professor
lotação:Profª. dairce Pedrosa Torres/altamira
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:28/08/17 a 01/04/22
Portaria nº.7531/2022 de 24/08/2022
Nome:Maria dE NaZarÉ QUarESMa fErrEira
Matrícula:5802164/2cargo:Professor
lotação:centro de Ed. Jov. e adult. Profª Mª oscar.Sil./abaetetuba
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:16/10/10 a 15/10/13
Portaria nº.7594/2022 de 26/08/2022
Nome:alESSaNdra doS SaNToS SilVa
Matrícula:57212350/1cargo:ass. administrativo
lotação:EEEfM 28 de Janeiro/castanhal
Período:01/09/22 a 30/10/22 – 31/10/22 a 29/12/22
Triênios:09/02/09 a 08/02/12 – 09/02/12 a 08/02/15
aProVaÇÃo EScala dE fEriaS
Portaria Nº.: 106/2022 de 26/08/2022
Nome: ElZa caSTro dE liMa
Matrícula:8401102/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Ver. raimundo de Sousa coelho/Juruti
Portaria nº.:7615/2022 de 26/08/2022
Nome: Mara iSaBEl MoraES dE oliVEira
Matrícula:57191769/2 Período:28/09/22 à 12/10/22Exercício:2021
Unidade:Erc centro integrado de Educação Especial/Belém
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Portaria nº.:110/2022 de 25/08/2022
Nome: laErcio riBEiro aNEQUiNo
Matrícula:5193354/2 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.antono candido Machado/Terra Santa
Portaria nº.:111/2022 de 25/08/2022
Nome: adriaNE SilVa MacHado
Matrícula:5950998/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.antono candido Machado/Terra Santa
Portaria nº.:7649/2022 de 29/08/2022
Nome: flaVia loBaTo doS SaNToS MarVÃo
Matrícula:57208453/1 Período:08/09/22 à 22/10/22Exercício:2021
Unidade:EEEf.casa da criança Santa ines/Belém
Portaria nº.:7650/2022 de 29/08/2022
Nome: SaNdra SUEli aNdradE dE araUJo
Matrícula:57213660/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Jose assis ribeiro/ananindeua
Portaria nº.:7605/2022 de 26/08/2022
Nome:arMaNda MalcHEr MarTiNS da TriNdadE
Matrícula:5890935/2Período:22/09/22 à 21/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Santa Barbara/Santa Barbara
Portaria nº.:7643/2022 de 29/08/2022
Nome:aNa Maria carValHo dE aZEVEdo
Matrícula:626864/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profº acy de Jesus Barros Pereira/Belém
Portaria nº.:7644/2022 de 29/08/2022
Nome: STTEfaNE da coSTa TriNdadE
Matrícula:54190180/2 Período:18/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. acácio felício Sobral/Belém
Portaria nº.:7645/2022 de 29/08/2022
Nome: SÔNia Maria da coNcEiÇÃo
Matrícula:5948666/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria de Nazaré Marques rios/ananindeua
Portaria nº.:004/2022 de 05/05/2022
Nome:MarilUcE ciriNo dE SoUSa frEiTaS
Matrícula:57214198/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2021
Unidade:12ª UrE/itaituba
Portaria nº.:097/2022 de 27/01/2022
Nome:cirlENE dE SoUSa liMa
Matrícula:5951388/1 Período:03/09/22 à 02/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Brig. Haroldo coimbra Veloso/Jacareacanga
retiFicar
Portaria nº.:7604/2022 de 26/08/2022
Retificar na Portaria Nº 5242/2022 de 07/06/2022, que concedeu 30 dias 
de férias regulamentares,no período de 04/07/2022 a 02/08/2022 para 
01/09/2022 a 30/09/2022, referente, ao exercício de 2022, do servidor 
oTáVio aNÍSio Moia riBEiro, matrícula nº 5953692/2, Gerente, lotado 
no Gabinete do Secretário/Belém
torNar seM eFeito
Portaria nº.:7606/2022 de 26/082022
Tornar sem efeito a Portaria Nº 7545/2022 de 24/08/22, que concedeu 
30 dias de férias, no período de 26/09/2022 à 25/10/2022, a servidora 
laiaNr TairYME coElHo da SilVa,matricula5961855/1,Professor,lotada 
na EE dilma de Souza cattete/Belém, referente ao exercício de 2021..
Portaria nº.: 7534/2022 de 24/08/2022
Tornar sem efeito a Portaria Nº 7396/2022 de 18/08/2022, que concedeu 
licença especial, no período de 19/09/2022 a 17/10/2022, referente 
ao trienio de 18/02/2012 a 17/02/2015 a servidora TaTiaNa fariaS 
MaUro,matricula 57212812/1,assistente administrativo,lotada na EEEfM 
rui Barbosa/Belém.
Portaria nº.:7655/2022 de 29/082022
Tornar sem efeito a Portaria Nº 09/2022 de 09/02/2022, que concedeu 
30 dias de férias, no período de 10/03/2022 à 08/04/2022, ao servidor 
SEBaSTiao PErEira fEio,matricula 6001483/2, Vigia,lotado na EE 
delgado leao sede/cachoeira do arari, referente ao exercício de 2021.
errata
errata na Portaria nº.:7578/2022 de 25/08/2022
Nome:liliaNE laMEira PiMENTEl
onde se lê:Portaria:7575/2022 de 25/08/2022
Leia-se:Portaria:7578/2022 de 25/08/2022
Publicada no Diário Oficial nº.35.094/22 de 29/08/2022

Protocolo: 846087
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2020/222548
Portaria N° 3505/22, de 25 de agosto de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SiMoNE arGENTiNo, id. funcional nº 
57233158/ 1, cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado(a) no(a) caMPUS dE 
MaraBa, progressão VErTical, para referência i da classe de ProfESSor 
aSSiSTENTE com vigência a contar de 12.08.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 845732

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/976320
Portaria N° 3504/22, de 25 de agosto de 2022
dETErMiNar ao(a) servidor(a) adErBal MoUra SaNToS, id. funcional 
nº 5794366/ 1, cargo de TEcNico B, lotado(a) no(a) dirEToria dE 
acESSo E aValiacao, goze de 30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, 
concedido pela Portaria Nº 2288, de 02.06.2022, referente ao triênio de 
01.07.2016 a 30.06.2019, no período de 01.09.2022 a 30.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 845725

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 36/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material Esportivo para atender as necessidades das 
atividades do centro Especializado em reabilitação – cEriii, na unidade de 
Ensino e assistência em fisioterapia e Terapia ocupacional (UEafTo) e ofici-
Na orToPÉdica fiXa da Universidade do Estado do Pará. ENTrEGa do Edi-
Tal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.br/compras/pt-br/, 
www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 30/08/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 12/09/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.8472
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0269 e 0669
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 845819
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 43/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material Permanente para equipar o laboratório de Micros-
copia do campus de Marabá da Universidade do Estado do Pará/UEPa. ENTrE-
Ga do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.br/compras/
pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 30/08/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 13/09/2022
Hora: 11h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 449052
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 845722
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 38/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material de consumo e Permanente (diVErSoS) 
para o Núcleo de acessibilidade e inclusão/Nai da Universidade do Estado 
do Pará/UEPa. ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos 
sites: www.gov.br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.
uepa.br, a partir do dia 30/08/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 13/09/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0261 e 0661
NaTUrEZa da dESPESa: 449052
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 845716
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.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/893723
Nº da disPeNsa:  34/2022
daTa da aSSiNaTUra: 29/08/2022
ParTES/ coNTraTada: carla TaTiaNa doS SaNToS SilVa 79487467220
cNPJ: 35.372.154/0001-99
oBJETo: contratação em caráter emergencial de empresa especializada no ramo 
de fornecimento de refeições, visando atendimento aos docentes da Universi-
dade do Estado do Pará - UEPa, atuantes de forma itinerante na docência e em 
projetos de educação, no Município de Salvaterra no Estado do Pará.
ENdErEÇo: rua 6, Esquina com Travessa Beira Mar, S/N, conjunto Marajó, 
cEP: 68.860-000, Salvaterra/Pa.
Valor: r$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1506.8870
foNTE dE rEcUrSo: 0102
ElEMENTo da dESPESa: 339039
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, iV da lei n° 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da carla TaTiaNa doS SaNToS SilVa 79487467220, em ca-
ráter emergencial, para fornecimento de refeições, visando atendimento 
aos docentes da Universidade do Estado do Pará - UEPa, atuantes de forma 
itinerante na docência e em projetos de educação, no Município de Salva-
terra no Estado do Pará, conforme especificações constantes do Termo de 
referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamento 
legal no art. 24, iV da lei n° 8.666/93.
Belém, 29 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 845827

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3527/2022, de 29 de aGosto de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aUXiliar
Nome: VaNdErSoN VaScoNcEloS daNTaS
Matrícula funcional: 5922668/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 48201 12 363 1501 8705
fonte: 0324008794
339030_ R$ 3.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 845868
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3558/2022, de 29 de aGosto de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: claUdio da coSTa TriNdadE
Matrícula funcional: 5433100/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ R$ 1.000,00
339039_ R$ 2.000,00
Portaria N° 3559/2022, de 29 de aGosto de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: claUdio da coSTa TriNdadE
Matrícula funcional: 5433100/ 2
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0102
339036_ R$ 1.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 845870

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias.
Portaria N° 3531/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1031589.
coNcEdEr ao servidor (a) EdiMilSoN MiraNda alVES, id.funcional nº 
5898990/1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) coordENadoria 
adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, cPf: 716.919.522-49, 1,5 (uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de BElÉM/Pa aos município de Bragan-
ça/Pa no período de 16/08/2022 a 17/08/2022, para conduzir Servidores.

Portaria N° 3532/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1031117.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria dE faTiMa PiNHEiro carrEra, id.
funcional nº 5105323/4, no cargo de Professor adjunto, lotado (a) no 
(a) departamento de Enfermagem Hospitalar , cPf: 120.752.802-15, 1,5 
(uma e  meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Bragança/Pa no período de 16/08/2022 a 17/08/2022, para participar 
da cerimonia do Jaleco.
Portaria N° 3533/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1048256.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria fraNciNETE doS SaNToS MarTiNS, 
id.funcional nº 57201551/3, no cargo de TÉcNico a, lotado (a) no (a) 
campus de cametá, cPf:667.182.952-72, 9,5 (nove e meia) diárias, de-
vido seu deslocamento de cametá/Pa ao município de oeiras do Pará/Pa 
no período de 22/08/2022 a 31/08/2022, para Execução do Projeto de 
implantação da incubadora de Empresas Mista.
Portaria N° 3534/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1048345.
coNcEdEr ao servidor (a) NaTacia da SilVa E SilVa, id.funcional nº 
57190313/3, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) campus 
de cametá, cPf: 940.261.902-00, 9,5 (nove e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de cametá/Pa ao município de oeiras do Pará/Pa no período 
de 22/08/2022 á 31/08/2022, para Participar de  Execução do Projeto de 
implantação da incubadora de Empresas Mista.
Portaria N° 3535/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/953333.
coNcEdEr ao servidor (a) VaNdErSoN VaScoNcEloS daNTaS, id.fun-
cional nº 5922668/1, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) 
campus de redenção, cPf: 934.465.352-68, 1,5 (uma e meia) diárias, de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Mosqueiro/Pa no perí-
odo de 11/07/2022 a 12/07/2022, para participar da cerimonia de dolmã.
Portaria N° 3536/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/914519.
coNcEdEr ao servidor (a ) iVaNilToN fErrEira id.funcional nº 5942021/1, 
no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) departamento de Educa-
ção Especializada, cPf: 668.743.272-91, 19,5  (dezenove e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé-açu/Pa no 
período de 20/08/2022 á 08/09/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3537/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1048440.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria HElENa GoNZaGa coSTa, id.funcional 
nº 5056470/1, no cargo de aUXiliar adMiNiSTraTiVo B, lotado (a) no 
(a) campus de cametá, cPf:306.383.132-87, 9,5 (nove e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de cametá/Pa ao município de oeiras do Pará/
Pa no período de 22/08/2022 a 31/08/2022, para Execução do Projeto de 
implantação da incubadora de Empresas Mista.
Portaria N° 3538/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1052730.
coNcEdEr ao servidor (a) lUciNaldo do Socorro PaZ BriTo, id.fun-
cional nº 5911687/5, no cargo de agente administrativo a, lotado (a) no 
(a) diretoria de administração de Serviço, cPf: 952.606.922-68, 4,5 (qua-
tro e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Vigia/Pa no período de 12/09/2022 a 16/09/2022, para realizar levan-
tamento de bens Moveis.
Portaria N° 3539/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1068088.
coNcEdEr ao servidor (a) JorGE alBErTo fUrTado, id.funcional nº 
57213413/1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, cPf: 289.050.322-49, 0,5 (meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa no 
dia 22/08/2022, para conduzir Servidores.
Portaria N° 3540/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1015308.
coNcEdEr ao servidor (a) daNiEl da rocHa lEiTE JUNior, id.funcio-
nal nº 57213413/1, no cargo de Tecnico a, lotado (a) no (a) Gabinete 
da reitoria, cPf: 984.053.142-53, 1,5 (uma e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa no período de  
16/08/2022 a 17/08/2022, para realizar a cobertura de cerimonia.
Portaria N° 3541/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1052582.
coNcEdEr ao servidor (a) raMoN doS SaNToS dE JESUS, id.funcional 
nº 5902865/3, no cargo de coordenador de Patrimonio, lotado (a) no (a) 
diretoria de administração de recursos Materiais, cPf: 020.797.722-44, 
1,5 (uma e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao mu-
nicípio de igarapé-açu/Pa no período de  05/09/2022 a 06/09/2022, para 
realizar  levantamento de Bens Moveis.
Portaria N° 3542/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1017865.
coNcEdEr ao servidor (a) KlEBSoN daNiEl SodrE do roSario, id.fun-
cional nº 54192358/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) 
caMPUS dE ParaGoMiNaS, cPf: 696.454.422-49, 16,5 (dezesseis e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Paragominas/Pa ao município de ca-
metá/Pa no período de 04/09/2022 a 20/09/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3543/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1019524.
coNcEdEr ao servidor (a ) Maria GaBriElla VilHENa MoNTEiro, id.
funcional nº 5944091/1, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no 
(a) departamento de desenho industrial, cPf: 001.235.122-98, 19,5  (de-
zenove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao muni-
cípio de redenção/Pa no período de 31/08/2022 á 19/09/2022, para mi-
nistrar disciplina.
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Portaria N° 3544/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1035366.
coNcEdEr ao servidor (a) ViTor BaraTa MorEira , id.funcional nº 
5920929/3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) dirEToria dE adMi-
NiSTracao dE SErVico, cPf: 006.828.112-97, 0,5 (meia) diária, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal e igarapé-açu/Pa 
no dia 23/08/2022, para acompanhamento das obras nos campus.
Portaria N° 3545/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1035366.
coNcEdEr ao servidor (a) ViTor BaraTa MorEira , id.funcional nº 
5920929/3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) dirEToria dE adMi-
NiSTracao dE SErVico, cPf: 006.828.112-97, 0,5 (meia) diária, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal e igarapé-açu/Pa 
no dia 23/08/2022, para acompanhamento das obras nos campus.
Portaria N° 3546/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1041121.
coNcEdEr ao servidor (a) dJalMa dE JESUS coSTa, id.funcional nº 
5041198/1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, cPf: 147.272.422-49, 0,5 (meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé-açu/Pa no 
dia 17/08/2022, para Conduzir o Magnifico Reitor.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 845901
coNcessÃo de diarias/coLaBoradoe eVeNtUaL.
Portaria N° 3547/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1062196.
coNcEdEr ao servidor (a) alESSaNdra MoraiS foNTES do ValE, 
cPf nº:939.225.582-91, 6.5 (seis e meia), diárias, como colaBorador 
EVENTUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de canaã 
dos carajás/Pa no período de 30/08/2022 a 05/09/2022, para participar 
do projeto carreta da Gastronomia.
Portaria N° 3548/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1069702.
coNcEdEr ao servidor (a) alESSaNdra MoraiS foNTES do ValE, 
cPf nº:939.225.582-91, 2.5 (duas e meia), diárias, como colaBorador 
EVENTUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Mos-
queiro/Pa no período de 25/08/2022 a 27/08/2022, para participar dos 
cursos projeto carreta da Gastronomia.
Portaria N° 3549/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1069703.
coNcEdEr ao servidor (a) diENE HElEN coTa PiMENTEl, 
cPf nº:770.179.782-34, 2.5 (duas e meia), diárias, como colaBorador 
EVENTUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Mos-
queiro/Pa no período de 25/08/2022 a 27/08/2022, para participar dos 
cursos do  projeto carreta da Gastronomia.
Portaria N° 3550/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1062168.
coNcEdEr ao servidor (a) diENE HElEN coTa PiMENTEl, 
cPf nº:770.179.782-34, 6.5 (seis e meia), diárias, como colaBorador 
EVENTUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de canaã 
dos carajás/Pa no período de 30/08/2022 a 05/09/2022, para participar 
dos cursos do  projeto carreta da Gastronomia.
Portaria N° 3551/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1069704.
coNcEdEr ao servidor (a) caMila froTa da coSTa, cPf nº: 010.213.682-
37, 2.5 (duas e meia), diárias, como colaBorador EVENTUal, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Mosqueiro/Pa no período 
de 25/08/2022 a 27/08/2022, para participar dos cursos do  projeto car-
reta da Gastronomia.
Portaria N° 3552/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1062167.
coNcEdEr ao servidor (a) caMila froTa da coSTa, cPf nº: 010.213.682-
37, 6.5 (seis e meia), diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de canaã dos carajás/Pa no pe-
ríodo de 30/08/2022 a 05/09/2022, para participar dos cursos do  projeto 
carreta da Gastronomia.
Portaria N° 3553/2022, de 29 de agosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1062166.
coNcEdEr ao servidor (a) faBiEllE NEGrÃo fErrEira, cPf: nº: 
846.734.942-53, 6.5 (seis e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de canaã dos 
carajás/Pa no período de 30/08/2022 a 05/09/2022, para participar dos 
cursos do  projeto carreta da Gastronomia.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 845909

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 096/2022 – UePa
Processo seLetiVo esPeciaL de VaGas reMaNesceNtes Para o iii 
cUrso de esPeciaLiZaÇÃo eM PedaGoGia da cULtUra corPoraL
a Universidade do Estado do Pará (UEPa) torna público que estarão aber-
tas as inscrições ao Processo Seletivo Especial de vagas remanescen-
tes para o iii curso de Especialização (pós- graduação lato sensu) em Pe-
dagogia da cultura corporal, na modalidade semi presencial e gratuita, a 
ser realizado no campus iii - curso de Educação física, em Belém, confor-
me cronograma no anexo i deste Edital.
a inscrição do candidato será realizada exclusivamente por meio do ende-
reço eletrônico https://www3.uepa.br/selecao/inscricoes/, no período de 

01/09/2022 a 16/09/2022.
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 30 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 845773

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1175/2022 - 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: 2022/1053935
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
18/09/2022 a 16/11/2022, correspondente aos triênios de 01/05/1987 
a 31/12/2006, para a servidora, Maria VaNdErlEia froES E SoUZa, 
Matrícula nº. 3217965/1, carGo: de auxiliar Social, lotada no Nci desta 
SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 846079

.

.

errata
.

Portaria Nº 831/2022 - 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: 2022/678430
ErraTa
onde se lê: 04/07/2022 a 02/08/2022;
Leia-se: 06/07/2022 a 04/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 846072

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 65/2022/seaster
Processo Nº 2022/321883
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios (Pães), conforme, anexo i do 
Edital do Pregão Eletrônico Nº 21/2022 - SEaSTEr.
Pregão Eletrônico Nº: 21/2022
Vigência: 25/08/2022 a 25/08/2023
data da assinatura: 25/08/2022
Unidade orçamentária: 43.104
funcional Programática: 08.241.1505.8865
Natureza da despesa: 3390.30
fontes: 0166
ação detalhada: 253.937/253.938
Valor Global: r$ 82.877,76
contratado: E a alcaNTara E cia lTda
cNPJ: 20.290.559/0001-00
End.: conj. Guajara i Terreo tv we 73 a n° 1992 loja b – cE – Bairro co-
queiro – ananindeua/Pará
cEP: 67.143-490
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 845745

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

JULGaMeNto de LicitaÇÃo
coNVite N°. 01/2022
Processo N°. 2022/783045/seaster
aos 29 de agosto de 2022, às 14:00h, a comissão Permanente de licitação 
da Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
– SEaSTEr, reuniu-se no auditório da referida Secretaria para dar continui-
dade aos procedimentos inerentes a licitação que tem como objeto a con-
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clusão da construção da cozinha comunitária no Município de Ulianópolis 
(Pa), localizada na rua Vitória nº 741, rezende ii, no âmbito do contrato 
de repasse n2 297.642-27/2009 MdSa / caixa Econômica federal — Si-
coNV n2 706092/2009, referente ao convite nº. 01/2022, onde julgou a 
presente comissão pela declaração de vencedora do certame em questão a 
licitante SaNToS E carValHo lTda, cNPJ nº. 22.108002/0001-31 com a 
proposta no valor global de r$ 75.555,60 (setenta e cinco mil, quinhentos 
e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). informamos que os autos 
do processo licitatório se encontram com vista franqueada aos interessa-
dos na sala da cPl da Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e renda – SEaSTEr.
anderson clayton aires ribeiro
Presidente cPl
Matrícula Nº 54190370/1

Protocolo: 846113

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1186/2022 – 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 2022/1089594
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
diretor Bruno daniel da costa dos Santos, matrícula nº 5967338/1, para 
viagem de Belém/Pa aos municípios de Soure/Pa e Salvaterra/Pa, no perí-
odo de 06 a 09.09.2022,  com o objetivo de realizar entrega de carteiras 
Nacionais do artesão; cadastro do artesão e do Empreendedor; Palestra 
sobre a Base conceitual do artesanato Brasileiro; Palestra sobre Empreen-
dedorismo feminino; e Encaminhamento ao Empodera BaNPará
Classificação Orçamentária:
43105- 11.334.1504.8951- 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
29 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1185/2022 – 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 2022/1061166
rESolVE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
Manoel alberto leitão dantas, Engenheiro civil/Gerente do NE-SEaSTEr, 
matrícula 57191420-2, Zeno Menezes Dias, Técnico de Edificações do NE-
SEaSTEr, matrícula 3542679-1, o qual se deslocarão para os municípios 
de Ulianopólis no período de 29 a 31/08/2022, e seguidamente de 01 a 
03/09/2022 para Marabá, com o objetivo de vistoriar as obra de conclusão 
das cozinha comunitária de Ulianopolis, para elaborar o documento de 
visita técnica, Boletim de Medição, visita técnica no abrigo de Mulheres 
de Marabá, cUJo MoToriSTa Marco aNToNio coSTa dE aQUiNo, MaT. 
354269 rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8398 0101006357 254.114 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
29 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 846082

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 1181/2022 – GaBs/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.
conforme o PaE nº 2022/984414
rESolVE:
rEloTar o servidor BENEdiTo PiMENTEl JUNior, matrícula 5861101/ 3, 
que estava lotado na coordenação de Proteção Especial de alta complexi-
dade - daS/cPSEac – 022421400000000, para o coNSElHo ESTadUal 
dE aSSiSTENcia Social – 022420100000000 a contar de 22/08/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945803/1
Portaria Nº 1184/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 

decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
de acordo com o PaE 2022/1032318
rESolVE:
EXclUir o servidor ElBEr fErrEira diaS, matrícula 54190460/1, da Portaria 
nº 1141/2022 – SEaSTEr, publicada 19 de agosto de 2022 no doE nº 35.082, 
que concedeu 07 e ½ (sete e meia) diárias para o referido servidor.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
29 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1
Portaria N°. 1179/2022–cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda - SEaSTEr, 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 a solicitação do Processo nº. 2022/1080812
r E S o l V E:
coNcEdEr, (oito) dias de licença para casamento, no período de 
20/08/2022 a 27/08/2022, a servidora, Erica BENEdiTa ValENTE QUEi-
roZ, Matrícula n°. 5906421/1, ocupante do cargo de assistente de assis-
tência Social, lotada na - drccP desta SEaSTEr
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 25 
de agosto de 2022. 
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 846074

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 21/2022 – FasePa. PreGÃo eLe-
troNico 09/2022. ProcESSo Nº2022/212196. ParEcEr JUridico N° 
144/2022.
objeto: a aQUiSiÇÃo dE cadEadoS E GrafiTE lUBrificaNTE, para 
atender as necessidades das Unidades operacionais da faSEPa de Belém e 
região Metropolitana, Marabá e Santarém.
o valor global para o fornecimento ora contratado importa em r$ 
170.919,60 (cento e setenta mil, novecentos e dezenove reais e sessenta 
centavos). assinatura: 29/08/2022. Vigência: 29/08/2022 à 28/08/2023.
fonte: 0101000000. Programa de Trabalho: 0812212978338; 
824315058392; 824315058393;
824315058394 e 0824315058864. Natureza da despesa: 339030.
contratado: laNcE NorTE diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro
-ElETrÔNica lTda, estabelecida na rod. augusto Montenegro, conj. Magua-
ri al. 07 Nº 49 – Bairro: icoaraci – cEP: 66.823-067, Belém / Pa. cNPJ Nº 
11.235.712/0001-06. ordenador: lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa.

Protocolo: 845810
.

diÁria
.

Portaria Nº 450, de 25 de agosto de 2022.
Processo nº 1075332/2022.
oBJETiVo: Entregar de adolescente, custodiado no cSEBa, aos familiares 
em cumprimento a determinação judicial, conforme termos do processo.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa - dESTiNo: iTaiTUBa/Pa.
PErÍodo: 25/08/2022 a 26/08/2022. – (1,5) diáriaS
SErVidorES: JaNaiNa fErNaNdES raBElo, PSicÓloGa, Matricu-
la 8400923/2, e rafaEl caMPoS corrÊa, MoToriSTa, Matricula 
5956567/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 845665
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

o secretário de estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de 
suas atribuições legais, decide:
- Na Portaria Nº 543 de 23 de agosto de  2022, publicada no doE de 29 de 
agosto de 2022, referente a diárias, Processo: 1068251/2022
onde se lê: Período da viagem  14 a 17 de agosto de 2022;
Leia-se:  Período da  viagem  de  14  a  17  de setembro de 2022.
Nome correto do servidor (motorista):  Jonas Salviano da Silveira
Valbetânio Milhomem
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 845931
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Portaria N° 541  de 25 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1069438.
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr  oiTo E MEia  diárias em favor da colaboradora Eventual ,  
abaixo identificada, Participar no evento 10° Encontro de mulheres negras 
e quilombolas, a ocorrer em oriximiná/Pa, na condição de colaboradora 
Eventual, desta SEJUdH, no período de 05  a  13/09/2022. 

Nome cargo Matrícula
ValÉria dE JESUS alMEida carNEiro colaboradora Eventual Sem matrícula

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 25 dE 
aGoSTo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 846064
Portaria N° 523 de 24 de aGosto de 2022
 
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
  coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publi-
cação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
  coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1081925.
r E S o l V E:
coNcEdEr  TrÊS E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para participar  de agenda Institucional no município 
de Marabá/Pa e acompanhamentos das ações de governo, no período de 
25  a  28/08/2022 

Nome cargo Matrícula
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM Secretário SEJUdH 5958936/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS,  24 dE 
aGoSTo dE 2022
faBiaNo ScHErEr SoUSa coElHo.
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 845655

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de FoMeNto Nº 07/2022 - seJUdH
Processo nº 2022/638608
fundamento legal: art. 30 e 31 da lei nº 13.019/2014
do oBJETo: Execução do Projeto de iNclUSÃo E EMPrEENdEdoriSMo 
da GaSTroNoMia através das atividades vinculadas a serviços de Educa-
ção realizados por meio de capacitar mulheres para trabalhar em restau-
rante, levar conhecimento nas areias de marketing e empreendedorismo, 
fortalecendo e estimulado a abertura de novos negócios.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 188820
Plano interno: 22df4049330
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 500.000,000
PraZo dE EXEcUÇÃo: 01/09/2022 a 31/12/2022
data da assinatura: 26/08/2022
foMENTador: Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SE-
JUdH. cNPJ nº 05.054.895/0001-60
foMENTada: iNSTiTUTo cUlTUral aMaZÔNia do aMaNHÃ (icaa)
cNPJ Nº 19.841.507/0001-04
representante da fomentada: liaNE alMEida GaBY PiNHEiro
cPf 263.906.712-53
ordenador de despesa: ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM

Protocolo: 845817
iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico nº 07/2022.
Processo Pae nº. 2022/638608
BaSE lEGal: arts. 30 e 31 da lei n. 13.019/2014
PErÍodo dE rEaliZaÇÃo: 01/09/2022 até 30/10/2022
A finalidade é a celebração de Termo de Fomento com a Instituto Cultural 
amazônia do amanhã – icca, cNPJ Nº 19.841.507/0001-04, representa-
do pela sua diretora-Presidente, Senhora. liaNE GaBY PiNHEiro - cPf 
263.906.712-53, para o repasse de recursos financeiros a referida orga-
nização da sociedade civil para fomentar o ProJETo dE iNclUSÃo E EM-
PrEENdEdoriSMo da GaSTroNoMia – através das atividades vinculadas 
a serviços de Educação realizados por meio de capacitar mulheres para 
trabalhar em restaurante, levar conhecimento nas areias de marketing e 
empreendedorismo, fortalecendo e estimulado a abertura de novos negó-
cios. Tais atividade consiste na promoção de palestras, cursos voltados a 
essa população e fortalecendo o conhecimento conforme previsão expressa 
no plano de trabalho apresentado e que sugerimos a referida parceria com 
inexibilidade de chamamento Público e assinatura do Termo de fomento.
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 845812

JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Para 
ceLeBrar Parceria atraVÉs de terMo de FoMeNto nº 07/2022
Processo: 2022-638608
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS - SEJUdH
coNVENENTE: iNSTiTUTo dE cUlTUral aMaZÔNia do aMaNHÃ – (icaa)
cNPJ Nº 08980670.0001-23
oBJETo: Promove o projeto de inclusão e empreendedorismo da Gastro-
nomia em 07 bairros da região Metropolitana de Belém, e 03 na sede 
na Secretaria de Justiça e direitos Humanos (SEJUdH), através do qual 
promover o fomento e a realização de 10 cursos sobre o conhecimento e 
prática de cozinha, segurança alimentar, marketing e empreendedorismo, 
fortalecendo o conhecimento conforme previsão expressa no plano de tra-
balho apresentado.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PTrES: 188820
Plano interno: 22df4049330
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 500.000,000
fUNdaMENTo lEGal: artigos 30 e 31 da lei federal n° 13.019/2014, alte-
rada pela lei n°13.204/2015 e decreto Governamental nº 1.853/2017 que 
regulamenta a celebração de parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil.
A celebração do Termo de Fomento em epígrafe justifica ser realizada sem 
chamamento público porque as metas somente serão atingidas por uma 
entidade específica em razão da parceria decorrer de transferência para 
organização da sociedade civil devidamente autorizada em lei na qual é 
identificada expressamente a entidade beneficiária.
Vejamos os dispositivos citados:
art. 30. a administração pública poderá dispensar a realização do chama-
mento público:
Vi - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, 
saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da socie-
dade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política
art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de in-
viabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão 
da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem 
ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:
ii - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso i do § 3o do art. 12 da lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da lei complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000. (incluído pela lei nº 13.204, de 2015)
JUSTificaTiVa: a lei 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil 
- OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos. a regulamentação desta lei foi efetivada pelo Governo federal por 
meio do decreto 8.726, de 27/04/2016.
Salvo em casos de dispensa, inexigibilidade e emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais, o chamamento Público é o procedimento pre-
liminar destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.
Assim, de acordo com a especificidade da Lei 13.019/2014 quanto a ine-
xigibilidade do chamamento público, ato respaldado polo decreto federal 
8.726/2016, decreto Governamental nº 1.835/2017, o instituto cultural 
amazônia do amanhã – icaa encontra-se devidamente regular para execução 
do Projeto “iNclUSÃo E SUSTENTaBilidadE da GaSTroNoMia” – icaa.
a formalização da parceria com o instituto cultural amazônia do amanhã 
–icaa - segue as normas e procedimentos estabelecidos em lei, possui 
capacidade técnica e operacional compatíveis com o objeto da parceria, 
dispondo de instalações, recursos humanos e condições de materiais ade-
quados para o desenvolvimento das atividades previstas. o Plano de Traba-
lho proposto pela referida organização da sociedade civil foi devidamente 
analisado e aprovado. Por fim, Julgo que o caso em apreço se coaduna à 
hipótese de inexigibilidade de chamamento público, prevista nos artigos 30 
e 31 da lei federal nº 13.019/2014.
Nestes termos dEclaro a iNEXiGiBilidadE do cHaMaMENTo PÚBlico 
para firmar parceria, por meio de TERMO DE FOMENTO com o Instituto 
cultural amazônia do amanhã – icaa – idESa -, tendo como objeto a 
transferência de recursos no valor de r$ 500.000,00 (Quinhentos mil de 
reais) conforme Plano de Trabalho anexo. a forma de pagamento será me-
diante parcela única.
Publique-se de acordo com a legislação vigente.
Belém, 26 de agosto de 2022
Valbetanio Barbosa Milhomem
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos - SEJUdH

Protocolo: 845814
o secretario de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos, no 
uso das suas atribuições que lhe confere a Lei 7.029/2007 e com 
fundamento nos arts. 2º, inciso Vi, e 61 da lei federal nº 13.019/2014,
rESolVE:
autorizar as publicações para efetivação do Termo de fomento 07/2022 e 
designar o servidor VaNESSa cUNHa fariaS - matricula 57220877 para 
exercer a função de GESTor do Termo de fomento nº 07/2022 celebrado 
com o instituto cultural amazônia do amanhã – icaa, referente Processo 
nº 2022-638608.
TErMo dE foMENTo Nº 007/2022
ProcESSo Nº 2022-638608
fundamento legal: lei federal 13.019/2014
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fomentadora: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS – SEJUdH, cNPJ/Mf nº 05.054.895/0001-60
fomentada: iNSTiTUTo cUlTUral aMaZÔNia do aMaNHÃ – (icaa)
cNPJ Nº 19.841.507/0001-04, representado pela sua diretora - Presiden-
te, Senhora liaNE alMEida GaBY PiNHEiro - cPf 263.906.712-53.
oBJETo: promove projeto de inclusão e empreendedorismo – Em defesa 
dos direitos sociais- Gastronomia do amanhã, que será realizado no ins-
tituto cultural amazônia do amanhã (icaa), oferecendo as populações de 
baixa renda, especialmente as mulheres e outras minorias, em situação 
de vulnerabilidade social, oportunidades de capacitação técnica por meio 
da Gastronomia, com a finalidade de execução em 07 bairros da Região 
Metropolitana de Belém, e 03 na sede na Secretaria de Justiça e direitos 
Humanos (SEJUdH), através do qual promover o fomento e a realização de 
10 cursos sobre o conhecimento e prática de cozinha , segurança alimen-
tar, marketing e empreendedorismo.
dotação orçamentária:
PTrES: 188820
Plano interno: 22df4049330
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 500.000,00
Vigência: 01/09/2022 até 31/12/2022
data da assinatura: 26/08/2022
ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 845815

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

diÁria
.

Portaria N°500– daF/sedeMe - BeLÉM, de 19 de aGosto de 2022.
Nome:Beatriz Pinheiro Pantoja de oliveira/Matricula:n°5955686/1/car-
go:coordenadora/origem:Belém-Pa/destino:Belo Horizonte -MG/Perío-
do:09/09 a 16/09/2022/diárias:7,5(sete e meia)/objetivo: representar a 
SEdEME, atender os empreendedores do setor mineral e o público visitante 
do estande e identificar novas tecnologias para a mineração durante a 
Exposibram 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 501/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 19 de aGosto de 2022.
Nome:liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo/Matricula:n° 80845108/1/
cargo:dirETora/origem:Belém-Pa/destino: Belo Horizonte -MG/ Perí-
odo: 09 a 16/09/2022/diária:7,5 (sete e meia)/objetivo: representar a 
SEdEME na Exposibram 2022.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 502/2022 – BeLÉM, de 19 de aGosto de 2022.
Nome:criSTiaNo SoUSa coSTa/Matricula:n°5418985/2/ cargo:asses-
sor Especial i/origem:Belém-Pa/destino:Belo Horizonte-MG/Período:09 a 
16/09/2022/diária:7,5(sete e meia)/objetivo:representar a SEdEME du-
rante a Exposibram e o congresso Brasileiro de Mineração 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 504/2022 - 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:Belo Horizonte-MG/
dia:09a 15/09/2022/diária:6,5(seis e meia)/objetivo: representar a SE-
dEME durante a Exposibram e o congresso Brasileiro de Mineração 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 507/2022 daF/sedeMe - BeLÉM, 19 de aGosto de 2022.
Nome:BrUNo MEdEiroS PoMPEU/Matricula:n°5948369/1/cargo:Geren-
te/origem:Belém-Pa/destino:Belo Horizonte -Pa/Período:06a 18/09/2022/
complementação diária:12,5(dose e meia)/objetivo: representar a SEdE-
ME durante a Exposibram e o congresso Brasileiro de Mineração.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 845593

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 085/2022-GGa/sedeMe - BeLÉM, 22 de aGosto de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNSidEraNdo o teor do Memo. Nº 053/2022 – ddicS/SEdEME, de 
25/08/2022;

r E S o l V E:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias da 
servidora MaNUEla riBEiro da coNcEiÇÃo, matrícula nº 5935118/4, 
ocupante do cargo de coordenadora, concedida através da Portaria Nº 
058/2022-GGa/SEdEME, de 04/07/2022, publicada no doE nº 35.037, de 
07/07/2022, a partir de 22/08/2022, permanecendo 20 (vinte) dias a ser 
gozado em momento oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 845801
Portaria N° 084/2022-GGa/sedeMe - BeLÉM, 25 de aGosto de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNSidEraNdo os termos do PaE Nº 2022/823811;
r E S o l V E:
aUToriZar a servidora MÔNica MarTiNS caValcaNTE, matrícula nº 
5075823/7, ocupante do cargo de Gerente, a se afastar de suas funções 
no período de 02/08/2022 a 27/08/2022, para gozo residual de férias, 
referente ao período aquisitivo 2021/2022, interrompidas pela Portaria N° 
081/2022-GGa/SEdEME, de 18/08/2022, publicada no doE Nº 35.084, de 
22/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 845797

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 158/2022 – 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 2022/1098682; 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.
oBJETiVo: realizar visita técnica no di Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 29/08/22
QTdE:  ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 29 de agosto de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar - Presidente

Protocolo: 845969

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 14/2022
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por seu Secretário Geral, Sr. Marcelo an-
tonio Pessoa cebolão, no âmbito de suas atribuições legais, e consideran-
do Parecer nº 532/2022 da Procuradoria da JUcEPa, nos autos do PaE nº 
2022/1073261, resolve determinar iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, em 
consonância com o disposto no art. 25, ii da lei Nº 8.666/93, visando a 
contratação da empresa PaUlo cESar PiNHEiro da cUNHa 84718587204, 
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 33.799.087/0001-68, que tem por finalidade 
a participação de 10 (dez) servidores da JUcEPa no curso com o tema: Ef-
d-reinf e dcTfWeb para Órgãos Públicos. o curso terá carga horária de 12 
(doze) horas e, será organizado de 30/08/2022 a 01/09/2022. o valor total 
será de r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
daTa da aSSiNaTUra: 29/08/2022
Marcelo antonio Pessoa cebolão
Secretário-Geral da JUcEPa

Protocolo: 845706

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 14/2022
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, cNPJ nº 
33.799.087/0001-68, no uso de suas atribuições legais, resolve raTificar 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo nº 14/2022, em consonância com o dis-
posto no art. 26 da lei nº 8.666/93, nos autos do PaE nº 2022/1073261, 
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visando a contratação da empresa PaUlo cESar PiNHEiro da cUNHa 
84718587204, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ 33.799.087/0001-68, que 
tem por finalidade a participação de 10 (dez) servidores da JUCEPA no cur-
so com o tema: Efd-reinf e dcTfWeb para Órgãos Públicos. o curso terá 
carga horária de 12 horas e, será organizado de 30/08/2022 a 01/09/2022. 
o valor total será de r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
daTa da aSSiNaTUra: 29/08/2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr
Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 845707
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 129/2022 – 29 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 
vigentes, no trecho Belém / Goianésia / Breu Branco / Marabá/ ourilândia 
do Norte / Belém, com o objetivo de realizar visitas e palestras aos futu-
ros microempreendedores do município acima mencionado, do programa 
NGPM-crEdcidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

JoÃo MarcEl caValcaNTE da 
coSTa 5946226 dirETor GEral 30/08 a 

02/09/22 3 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 5791916 SEcrET. dE GaBiNETE 30/08 a 
02/09/22 3 1/2

HEllEN roSE loBaTo SaNToS 5961639 dirETora oPEr. 30/08 a 
02/09/22 3 1/2

HEllEN cardoSo da SilVa 
MarTiNS 5956004 GErENTE rEGioNal 30/08 a 

02/09/22 3 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 846122
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 102/2021 – cP Nº 14/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
consorcio arena Santarém – cNPJ 44.075.904/0001-51
objeto: reforma e ampliação do Estádio Jader Barbalho no município de 
Santarém, neste Estado
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65, § 1o da lei no 8.666/93.
Valor do acréscimo: r$ 9.221.939,26
data da assinatura: 29/08/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 845805
2º tac Nº 74/2021 – tP Nº 01/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Estrutural construções e Serviços ltda - cNPJ nº 08.928.777/0001-22
oBJETo: reforma e ampliação da câmara Municipal de Maracanã, no Mu-
nicípio de Maracanã, Neste Estado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. art. 
65, § 1o da lei no 8.666/93 e reajuste de valor do instrumento original, 
cfe. art. 65, § 8º da lei federal nº 8.666/93
Valor do acréscimo: r$ 256.635,21
Percentual do reajuste: 13,0360%
Período de execução: 12/02/2022 a 11/02/2023
dotação orçamentária: 07.101.15.451.1508-7656 449051 0101/0301
data de assinatura: 29/08/2022
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 845630

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

3º terMo aditiVo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 11/2019
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Gurupá – cNPJ 04.876.397/0001-30
oBJETo: realização de etapas técnicas destinadas a concepção do Plano 
Municipal de Saneamento Básico, em conformidade com a Politica Nacional 
de Saneamento – lei Nº 11.445/2017, Política Nacional de resíduos Sóli-
dos – lei Nº 12.305/2010 e a Política Estadual de Saneamento Básico – lei 
Nº 7.731/2013.
JUSTificaTica: Prorrogação de prazo.
ViGÊNcia: 22/08/2022 a 22/08/2023
daTa da aSSiNaTUra: 22/08/2022
rESPoNSáVEl PEla ENTidadE: João da cruz Teixeira de Souza
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 845763

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 62/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Mojuí dos campos – cNPJ 17.349.848/0001-23
objeto do convênio: iluminação de campo de futebol, no município de 
Mojuí dos campos, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 24/08/2022 a 22/12/2022
data da assinatura: 24/08/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 845761

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 45/2021.
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo 
de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, iniciando em 28.08.2022, 
encerrando em 27.08.2023.
data de assinatura: 26.08.2022.
contratada: claro S.a. cNPJ: 40.432.544/0001-47
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 845591
3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 51/2019.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 13.09.2022, encerrando em 12.09.2023.
data de assinatura: 26.08.2022.
contratada: Equilibrium Web Serviços de informática ltda.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 845685
7º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 32/2017.
objeto: alteração da razão social da contratada, passando de “T S J TElE-
MarKETiNG EirEli”, para “T S J coNTacT cENTEr lTda”.
data de assinatura: 26.08.2022.
contratada: T S J Telemarketing Eireli. cNPJ: 07.567.687/0001-90.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 845680
2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 15/2021.
Objeto: Retificação do valor global contratual, conforme a seguir: onde se 
lê: “r$5.340.096,40 (cinco milhões e trezentos e quarenta mil e noventa 
e seis reais e quarenta centavos). ”
Leia-se: “r$5.340.096,48 (cinco milhões e trezentos e quarenta mil e 
noventa e seis reais e quarenta e oito centavos). “. Em face de acréscimos 
e decréscimos de quantitativos, ficam ajustadas as planilhas do Contrato 
e acrescido o valor de r$458.158,94 (quatrocentos e cinquenta e oito mil 
e cento e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), passando o 
valor global de r$5.340.096,48 (cinco milhões e trezentos e quarenta mil 
e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), para r$5.798.255,42 
(cinco milhões e setecentos e noventa e oito mil e duzentos e cinquenta 
e cinco reais e quarenta e dois centavos), representando um aumento na 
ordem de 8,58% em relação ao valos inicial do contrato.
data de assinatura: 26.08.2022.
contratada: Encibra S.a. Estudos e Projetos de Engenharia. cNPJ: 
33.160.102/0001-23
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 845683
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..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 803 de 29 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 2022/684119.
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores HarlEY cHriSTiaN alVES MaTiaS identi-
dade funcional nº 5900176/1, ocupante do cargo de auxiliar de Servi-
ços operacionais; e adlEY dE SoUZa carNEiro, identidade funcional 
nº 5800807/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços operacionais, 
lotados na diretoria de administração e finanças – daf, na condição de 
Fiscal Titular e Suplente, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar 
a execução da dispensa de licitação nº 008/2022, entre a Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecno-
lógica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 08.978.226/0001-73 e SilVEira & 
dalMaS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.745.509/0001-10, dora-
vante denominada coNTraTada, cujo objeto é serviços de fornecimento 
de Plaquetas de identificação patrimonial, em alumínio anodizado, na cor 
cinza, com adesivo de alta performance e furos para colocação de rebites. 
Medindo aproximadamente 46MM(comprimento) x 18MM(largura) X 0,30 
mm (espessura) – cantos arredondados;-impressão na cor preta, nume-
ração: de 39.901 até 70.000, em conformidade como processo eletrônico 
nº 2022/684119, dispensada à licitação, na forma que estabelece o artigo 
24º, inciso i i da lei federal nº 8.666, de 1993, assegurados os princípios 
jurídicos fundamentais, em tudo obedecidas às normas aplicáveis, e do 
artigo 8º, incisos de i a Vi da lei Estadual nº 8.427, de 2016, para atender 
às necessidades desta SEcTET .
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do Termo de dispensa de licitação citado, devendo tomar 
providências para a regularização 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 29 de agosto 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 845836
Portaria Nº 801 de 26 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 os termos do Processo nº 2022/1081457.
r E S o l V E:
art. 1º - coNSTiTUir comissão Técnica de coordenação, instrução e 
acompanhamento dos Processos Seletivos para oferta de cursos Técnicos 
na Modalidade Subsequente nas cidades de capanema e Barcarena.
art. 2° - dESiGNar os seguintes membros: JoSÉ PErEira E SilVa NETo, 
identidade funcional nº 5905193/2, coordenador de Educação Técnica e 
Tecnológica/coordenador Geral do ProNaTEc/Pa; Maria BEaTriZ MaN-
dElErT PadoVaNi, identidade funcional nº 5917446/1, Membro do con-
selho Estadual de Educação do Pará/consultora Técnica Pedagógica Pro-
NaTEc/Pa, e TÂNia criSTiNa doS SaNToS SaNTaNa, identidade fun-
cional n° 5812364/4, ocupante do cargo de coordenadora, que tem como 
objeto atender o estabelecido e firmado entre a Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SEC-
TET e o Serviço Nacional de aprendizagem comercial (SENac), para oferta 
de cursos técnicos nos munícipios de Barcarena e capanema.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de agosto de 2022. 
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 845624
.

errata
.

errata do coNtrato Nº 03/2022 – eMPresa eLeVadores 
atLas scHiNdLer Ltda
Número de Protocolo: 779627
onde se lê:
fonte: 012008794
Leia-se:
fonte: 0124008794
ordenadora responsável: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Es-
tado.

Protocolo: 845636

Fica retificado na publicação da Portaria Nº 772, de 22 de agosto de 
2022, publicada no doe nº 35.086 de 23/08/2022.
onde se lê: ...MElcHior SaNcHES rUaNo...
Leia-se: ... MElcHior rUaNo SaNcHES...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 29 de agosto de 2022.

Protocolo: 845667

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº 024/2022 – cetec/detec/sectet Processo de seLe-
ÇÃo de aLUNos Psa-sectet/2022-2 - ProNatec
ProcESSo SElETiVo 2022-2-ProNaTEc Para iNGrESSo dE NoVoS 
alUNoS NoS cUrSoS TÉcNicoS dE NÍVEl MÉdio Na ModalidadE 
coNcoMiTaNTE e cUrSoS dE forMaÇÃo iNicial E coNTiNUada – fic 
TodoS No ÂMBiTo do ProGraMa NacioNal dE acESSo
ao ENSiNo TÉcNico E EMPrEGo - ProNaTEc, instituído pela lei nº 12.513, 
de 26 de outubro de 2011, SoB a rESPoNSaBilidadE da SEcTET.
a SEcTET no uso de suas atribuições legais torna público que será re-
alizado no período 12/08/2022 a 05/10/2022 por meio do portal www.
sectet.pa.gov.br, o Processo de Seleção/Matricula direta de novos alunos 
para cUrSoS TÉcNicoS dE NÍVEl MÉdio Na ModalidadE coNcoMi-
TaNTE e cUrSoS dE forMaÇÃo iNcial E coNTiNUada – fic – PSa-
SEcTET/2022-2, para o
preenchimento das vagas dos cursos especificados, assim como dos requi-
sitos de ingresso, constantes nos aNEXoS do presente Edital, que passam 
a integrá-lo para todos os fins de direito.
1.  das disPosiÇÕes PreLiMiNares
Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas e condi-
ções estabelecidas neste Edital para eximir-se de qualquer
o presente Processo Seletivo será regido por este Edital e pelas disposições 
da lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011 e da Portaria MEc nº 1.042 
de 21 de dezembro de 2021 e lei nº 9.341 de 11 de novembro de 2021.
a SEcTET - Pa e as Unidades de Ensino da rede EETEPa, além das unida-
des anexas e remotas nas quais houver a oferta educacional objeto deste 
Edital, terão a incumbência de divulgar as informações relacionadas a este 
Processo de Seleção.
a SEcTET - Pa, a seu exclusivo critério, poderá celebrar convênios e par-
cerias com o objetivo de divulgar as informações relacionadas ao presente
fica instituída a comissão de matrícula nas unidades de ensino compostas 
pelos membros natos: dirEÇÃo; VicE-dirEÇÃo E SEcrETário (a), SoB 
a rESPoNSaBilidadE da dirEÇÃo da EScola.
a oferta de turma será garantida mediante o número mínimo de 25 (vinte 
e cinco) alunos selecionados no curso/turno/turma, observado o limite de 
vagas no anexo ii deste
2.  das disPosiÇÕes esPecÍFicas do ProGraMa NacioNaL de 
acesso ao eNsiNo tÉcNico e eMPreGo – ProNatec
o ingresso nos cursos objeto deste Edital, assim como a concessão do be-
nefício do Bolsa-formação atenderão prioritariamente ao seguinte público:
i - estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da EJa; ii - tra-
balhadores;
III - beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de trans-
ferência de renda ou cad único; e iV - estudantes que tenham cursado o 
ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições priva-
das na condição de bolsista integral.
Será estimulada a participação de pessoas com deficiência (reserva de 5% 
das vagas), povos indígenas, comunidades quilombolas, adolescentes e jo-
vens em cumprimento de medidas socioeducativas, mulheres responsáveis 
pela unidade familiar beneficiárias de programas federais de transferência 
de renda, respeitados, ainda, os ditames da lei nº 9.341 de 11 de novem-
bro de 2021, que em seu artigo 15, determina que 40% das vagas sejam 
reservadas para pessoas pelo critério cor preta ou
os candidatos ao curso fic de Microempreendedor individual - MEi, res-
peitando a ordem de classificação estabelecida neste Edital, serão homolo-
gados pela Secretaria de assistência Social
as vagas que não forem ocupadas pelos públicos prioritários poderão ser 
preenchidas por outros públicos, respeitadas as previsões constantes deste 
Edital, salvo curso Microempreendedor individual - MEi, conforme item
Para fins deste Edital, consideram-se trabalhadores os empregados, traba-
lhadores domésticos, trabalhadores não remunerados, trabalhadores por 
conta própria, trabalhadores na construção para o próprio uso ou para o 
próprio consumo, de acordo com classificação do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística
- iBGE, independentemente de exercerem ou não ocupação remunerada, 
ou de estarem ou não ocupados, incluindo os agricultores familiares, silvi-
cultores, aquicultores, extrativistas e pescadores.
Terão direito a atendimento preferencial nos cursos ofertados por meio da 
Bolsa-Formação trabalhadores beneficiários do Programa Seguro-Desem-
prego, em cursos de qualificação profissional, conforme legislação
os critérios de ingresso em cada curso respeitarão, quando for o caso, a 
idade mínima (nunca inferior a 14 anos), os critérios da escolaridade e os 
demais pré-requisitos dos cursos, conforme catálogo Nacional de cursos 
Técnicos - cNcT e Guia ProNaTEc de cursos fic e anexo ii
A pré-matrícula dos beneficiários selecionados para a Bolsa-Formação será 
promovida em turmas registradas no Sistema Nacional de informações da 
Educação Profissional e Tecnológica -
Não serão admitidas aos beneficiários matrículas simultâneas em cursos 
ofertados por intermédio da Bolsa-formação.
É vedado a uma pessoa ocupar, na condição de estudante, simultaneamen-
te, uma vaga em curso técnico por meio da Bolsa-formação e qualquer ou-
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tra vaga gratuita em curso técnico de nível médio ou em curso de gradua-
ção, seja em instituição pública ou por meio de programas financiados pela 
União, em todo o território nacional, sob pena de cancelamento da Bolsa-
formação, conforme dispõe a lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009
No caso de cursos técnicos, após o período regular de matrículas, é per-
mitida a mudança de turma ou turno do estudante, no mesmo curso e na 
mesma instituição de ensino, desde que hajam vagas disponíveis.
É permitida a transferência de matrícula para outra instituição de ensino 
somente dentro da mesma rede ofertante e desde que haja vagas dispo-
níveis.
Não é permitida a transferência de matrícula em cursos de qualificação 
profissional, exceto nos casos de cancelamento da turma em que o estu-
dante estava originalmente matriculado e desde que a transferência ocorra 
dentro da mesma instituição de ensino.
Observada a ordem de classificação deste Edital, serão matriculados es-
tudantes, inclusive em caráter de substituição em casos de cancelamento, 
nas turmas com execução igual ou inferior a 20%:
o- da carga horária total do curso de qualificação profissional;
o- da carga horária desenvolvida nos quatro primeiros meses do curso 
técnico.
O estudante deverá confirmar sua frequência em até dois meses após o 
fim do mês de referência, diretamente no Sistec, após o registro de frequ-
ência pela instituição ofertante, por meio de senha pessoal, confidencial e 
intransferível.
A emissão do diploma ou do certificado do curso fica condicionada à confir-
mação da frequência por parte do
Quando o aluno não tiver, comprovadamente, cobertura de internet ou 
outro meio de comunicação que permita a confirmação de frequência, a 
instituição ofertante poderá aceitar declaração de frequência assinada pelo 
próprio beneficiário, devendo ser registrada, no Sistec, pela Unidade Esco-
lar de matrícula do aluno, nos prazos definidos pela SECTET.
Terá a matrícula cancelada o aluno de curso que:
i - ausentar-se nos cinco primeiros dias consecutivos de aula, no caso de 
cursos da modalidade presencial; ii - tiver frequência menor que 50% ao 
completar 20% da carga horária total do curso de qualificação profissional;
- tiver frequência menor que 50% ao completar 20% da carga horária in-
tegralizada nos quatro primeiros meses do curso técnico;
- for reprovado mais de uma vez, por nota ou frequência, em uma mesma 
etapa ou módulo do curso técnico;
- tiver constatada a inidoneidade de documento apresentado ou a falsidade 
de informação prestada à SEcTET;
- descumprir os deveres expressos no Termo de compromisso assinado 
no ato da matrícula; Vii - solicitar o cancelamento da Bolsa-formação; ou
VIII - não realizar, em até três meses do mês de referência, a confirmação 
da frequência para cursos presenciais.
Poderão ser aproveitados em cursos técnicos ou de qualificação profis-
sional ofertados por intermédio da Bolsa-formação, inclusive no caso de 
transferência de curso, conhecimentos adquiridos em:
- etapas ou módulos concluídos em outros cursos técnicos, mediante apre-
sentação de diploma, certificado ou histórico escolar ou por avaliação dos 
conhecimentos, quando a instituição julgar necessário, observada a esco-
laridade mínima exigida e os critérios estabelecidos pela instituição ofer-
tante;
- cursos de qualificação profissional, mediante apresentação de certificados 
e/ou avaliação de reconhecimento de saberes, por aproveitamento de es-
tudos, considerando os itinerários formativos ofertados pela instituição; e
- saberes e competências reconhecidos em processos formais de certifi-
cação 
oas solicitações de aproveitamento de estudos deverão ser submetidas às 
unidades de ensino, que encaminharão para a avaliação da coordenação 
Geral do
oa carga horária relativa ao aproveitamento de estudos deverá ser reistra-
da no Sistec e não será contabilizada para efeito de pagamento por meio 
da Bolsa-formação.
3.  dos cUrsos
Serão ofertados no âmbito do presente edital os seguintes cursos, nos 
termos do aNEXo ii:
oTÉcNico dE NÍVEl MÉdio Na forMa coNcoMiTaNTE – para candidatos 
que estejam cursando o Ensino Médio e tenham 15 ou mais anos de idade. 
o curso confere ao formado o diploma de técnico, conforme a legislação 
em vigor e após conclusão do ensino médio.
3.1.2. cUrSoS dE QUalificaÇÃo ProfiSSioNal, incluída a formação ini-
cial de trabalhadores, que deverão desenvolver competências profissionais 
devidamente identificadas no perfil profissional de conclusão, que sejam 
necessárias ao exercício de uma ocupação com identidade reconhecida no 
mundo do trabalho, atendidos os pré-requisitos de ingresso especificados 
neste Edital, conforme a legislação em vigor.
4.das VaGas
As vagas disponíveis para matrícula estão especificadas no ANEXO II desde 
Edital
5.  da MatrÍcULa
o processo de matrícula dos alunos compreenderá duas fases:
5.1.1. PrÉ-MaTrÍcUla - será realizada por meio do portal da SEcTET/
Pa- www.sectet.pa.gov.br –, nos limites das vagas disponíveis nos termos 
deste Edital, no período compreendido entre os dias 29 de agosto a 09 de 
setembro de 2022.
a efetivação da pré-matrícula obedecerá aos critérios deste Edital quanto 
ao público prioritário e vagas remanescentes, sendo distribuídas na ordem 
de inscrição, salvo curso Microempreendedor individual - MEi, cuja efeti-
vação da pré-matrícula fica condicionada à homologação da Secretaria de 
assistência Social
os candidatos que excederem as vagas disponíveis por curso na fase da 
pré-matrícula ficarão em lista de espera, classificados em ordem decres-
cente, observados os critérios deste Edital, e serão chamados para confir-
mação de matrícula, caso haja desistência dos candidatos pré-
as informações prestadas no ato da pré-matrícula são de exclusiva res-
ponsabilidade do candidato, e serão utilizadas para confirmação de sua 
pré-matrícula no PSa- SEcTET/2022.2 –

Ao final do preenchimento, será gerada a prévia do comprovante de pré-ma-
trícula, que deverá ser analisada pelo (a) candidato (a) antes de concluí-la.
os candidatos pré-matriculados deverão comprovar documentalmente as 
informações prestadas no ato da pré-matrícula, sob pena de não fazendo 
ou de não confirmação das informações prestadas, perder a vaga
a PrÉ-MaTrÍcUla do candidato implicará em ciência e tácita aceitação 
das condições estabelecidas neste EdiTal, das quais não poderá alegar 
desconhecimento.
5.1.8 a SEcTET, por meio da coordenação de Educação Técnica e Tecno-
lógica - cETEc, não se responsabilizará por inscrições não recebidas por 
motivos de ordem técnica dos computadores,
falhas na comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
dos dados.
É nula de pleno direito, não produzindo quaisquer efeitos, as pré-matrícu-
las realizadas por meios estranhos aos definidos no item 1.1 deste Edital 
(será válida apenas a pré- matrícula realizada pelo site da SEcTET).
após a conclusão da PrÉ-MaTrÍcUla, caso o (a) candidato (a) deseje cor-
rigir quaisquer das informações prestadas, deverá excluir a PrÉ-MaTrÍcU-
la realizada e proceder nova PrÉ-MaTrÍcUla, desde que esteja dentro do 
prazo de inscrição estabelecido no item
5.1.1 deste Edital.
caso o curso de escolha do aluno não seja ofertado em razão da não for-
mação de turma nos termos do item 1.6 deste Edital, a critério da cETEc, 
a respectiva inscrição poderá ser remanejada para outro curso de interesse 
do candidato, na hipótese da existência de vagas
5.2.1 coNfirMaÇÃo dE MaTrÍcUla - os candidatos pré-matriculados no 
caso do curso Microempreendedor individual - MEi já tendo a pré-matrícu-
la homologada pela Secretaria de assistência Social competente deverão 
comparecer à secretaria da escola para a qual o candidato concorreu à 
vaga, no período de 22 a 28 de setembro de 2022 para confirmação da 
matrícula, nos horários estipulados pela escola.
A definição dos horários das confirmações de matrículas será decidida pe-
las escolas de educação profissional e tecnológica, com anuência da comis-
são de matrícula, devendo, entretanto, abranger os três turnos, no caso 
das escolas que ofertam cursos e turmas no período noturno.
No ato da confirmação de matrícula, o (a) candidato(a) deverá comparecer 
à escola munido de original e cópia dos seguintes documentos:
Termo de compromisso e comprovante de inscrição;
certidão de Nascimento ou casamento;
carteira de identidade (rG) ou similar;
cadastro de Pessoa física (cPf);
Certificado ou declaração de Conclusão do Ensino Fundamental e, quando 
necessário ao curso, de ensino médio;
Histórico Escolar do Ensino fundamental e, quando necessário ao curso, 
de ensino médio;
Comprovante de residência recente (água, luz, telefone fixo ou móvel);
duas fotos 3x4 recentes;
Laudo médico quando o candidato alegar deficiência;
Comprovante de que é beneficiário de programas de transferência de renda 
ou de seguro-desemprego;
declaração de que foi bolsista integral em instituições privadas durante 
todo o ensino médio, quando for o caso;
5.2.3.12 comprovação de que é adolescentes e jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas, quando for o caso.
6.  casos de eLiMiNaÇÃo de caNdidato
Não comprovar o cumprimento dos requisitos de escolaridade exigidos 
para cada curso até a data da confirmação de matrícula.
apresentar documentos ilegíveis, que contenham emendas ou rasuras ou 
documentação que esteja incompleta, salvo em situações de furto ou rou-
bo de documentos, devidamente comprovados pelos documentos cabíveis, 
circunstâncias nas quais deverá ser conferido prazo ao candidato para 
apresentação dos documentos
Enviar documentos por correio ou por e-mail.
Não apresentar todos os documentos e respectivas cópias solicitados no item 2.3.
as vagas oriundas de casos de eliminação serão preenchidas pelos candi-
datos selecionados nos termos deste
7.da BoLsa-ForMaÇÃo
o candidato aprovado no presente PSa receberá à título de assistência 
estudantil, sob a forma de Bolsa-formação em pecúnia, o valor de r$ 
10,00 (dez reais) por dia de aula efetivamente frequentada, referente ao 
pagamento de transporte e alimentação.
o valor da Bolsa-formação terá desconto das faltas registradas no SiSTEc, 
justificadas ou não, no mês subsequente ao do
o cancelamento da matrícula, eliminação do aluno ou término no curso ofertado 
nos termos deste Edital, implicará no imediato cancelamento da Bolsa-formação.
8.  das disPosiÇÕes Gerais
Em caso de não preenchimento das vagas ofertadas por curso, nos termos 
deste Edital, assim como não havendo maiscandidatos em lista de espera, 
poderá a SEcTET abrir novos períodos de matrículas.
os candidatos que deixarem de atender a quaisquer dos prazos previstos 
pelo edital perderão, automaticamente, o direito à vaga.
os candidatos poderão obter informações sobre o Processo de Matrícula 2 
ProNaTEc por meio do portal da SEcTET-Pa www.sectet.pa.gov.br e nas 
secretarias das escolas da rede EETEPa.
a MaTrÍcUla do candidato implicará a aceitação da legislação, normas e regras 
contidas neste Edital e demais comunicados que venham a ser publicados.
Este Edital poderá sofrer alterações, que serão ime
diatamente divulgadas por meio do portal da SEcTET-Pa sectet.pa.gov.br e 
disponibilizadas nas secretarias das escolas da rede EETEPa.
as dúvidas sobre  o  presente  Edital  poderão  ser  dirimidas  no  portal  
da  SEcTET-Pa
cetec@sectet.pa.gov.br, bem como pelo telefone – (91) 4009-2548.
os casos omissos serão analisados pela comissão Estadual organizadora 
e Executora do Processo
Belém/Pa, 24 de agosto de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado
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aNeXo i 

Processo seLetiVo NoVos aLUNos

cronograma de matrículas a – demais cursos

26 de agosto de 2022 Publicação do Edital

29 de agosto a 09 de setembro de 2022 Pré-Matrícula

12 de setembro de 2022 divulgação do resultado

13 de setembro de 2022 recursos

16 de setembro de 2022 resultado do recursos

22 a 28 setembro de 2022 Confirmação de Matrícula

05 de outubro de 2022 início das aulas
 

Processo seLetiVo NoVos aLUNos
cronograma de matrículas B – MicroeMPreeNdedor iNdiVidUaL (Mei)

26 de agosto de 2022 Publicação do Edital
29 de agosto a 09 de setembro de 2022 Pré-Matrícula

12 de setembro de 2022 divulgação da relação para homologação
19 de setembro de 2022 divulgação do resultado
20 de setembro de 2022 recursos
21 de setembro de 2022 resultado dos recursos

22 a 28 setembro de 2022 Confirmação de Matrícula
05 de outubro de 2022 início das aulas

 

região de integração Município
Forma de 
oferta Nome do curso Pré-requisitos

Nome da Unidade de ensino
VaGas

totaLMaNHÃ tarde Noite

TocaNTiNS aBaETETUBa fic Microempreendedor individual (MEi)
Ensino fundamental i (1º a 5º)

- completo
EEEM VilHENa alVES (UNidadE 

rEMoTa)
  100 100

Totais  100

METroPoliTaNa

aNaNiNdEUa fic Microempreendedor individual (MEi)
Ensino fundamental i (1º a 5º)

- completo

EEEfMT PrESidENTE TaNcrEdo 
dE alMEida NEVES (EScola Joao

PaUlo BaTiSTa)
  

200 200

aNaNiNdEUa fic Microempreendedor individual (MEi)
Ensino fundamental i (1º a 5º)

- completo

EEEfMT PrESidENTE TaNcrEdo 
dE alMEida NEVES (colEGio 

alcidES carNEiro)
  

75 75

aNaNiNdEUa fic
Microempreendedor individual (MEi)

Ensino fundamental i (1º a 5º)
- completo

EEEfMT PrESidENTE TaNcrEdo 
dE alMEida

NEVES
  

80 80

Totais  355
 

METroPoliTaNa

BElÉM fic operador de escavadeira hidráulica Ensino fundamental i (1º a 5º)
- completo

EETEPa icoaraci - fraNciSco 
daS cHaGaS riBEiro dE aZEVE-

do (cacaU)
  40 40

BElÉM fic
Motorista de transporte de 

passageiros Ensino fundamental i (1º a 5º)
- completo

EETEPa icoaraci - fraNciSco 
daS cHaGaS riBEiro dE 

aZEVEdo
(cacaU)

 40  40

BElÉM fic Microempreendedor individual 
(MEi)

Ensino fundamental i (1º a 5º)
- completo

EETEPa icoaraci - fraNciSco 
daS cHaGaS riBEiro dE 

aZEVEdo
(cacaU)

 40  40

Totais  120

METroPoliTaNa BElÉM fic Microempreendedor individual 
(MEi)

Ensino fundamental i (1º a 5º)
- completo EEEM VilHENa alVES  40  40

Totais  40

METroPoliTaNa BElÉM fic Microempreendedor individual 
(MEi)

Ensino fundamental i (1º a 5º)
- completo EETEPa aNÍSio TEiXEira   120 120

Totais  120

METroPoliTaNa BElÉM fic Microempreendedor individual 
(MEi)

Ensino fundamental i (1º a 5º)
- completo EETEPa dr cElSo MalcHEr   120 120

Totais  120

METroPoliTaNa
BElÉM fic

operador de rolo
compactador e rolo de pneus

Ensino fundamental i (1º a 5º)
- completo EETEPa MaGalHÃES BaraTa   40 40

BElÉM fic Microempreendedor individual 
(MEi)

Ensino fundamental i (1º a 5º)
- completo EETEPa MaGalHÃES BaraTa   260 260

Totais  300
 

METroPoliTaNa BElÉM concomitante Técnico em cuidados de idosos cursando o Ensino Médio fraNciSco da SilVa NUNES  40  40
Totais         40

rio caETE BraGaNÇa fic Microempreendedor individual 
(MEi)

Ensino fundamental i (1º a 5º)
- completo

EEEM VilHENa alVES (UNida-
dE rEMoTa)   75 75

Totais  75
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GUaMá

caSTaNHal fic
Microempreendedor individual 

(MEi)
Ensino fundamental i (1º a 5º)

- completo

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
E daS arTES SÃo

lUcaS
  80 80

caSTaNHal fic
Microempreendedor individual 

(MEi)
Ensino fundamental i (1º a 5º)

- completo

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
E daS arTES SÃo

lUcaS
 25  25

Totais  105

GUaMá cUrUÇá fic
operador de processamento de 

grãos e cereais Ensino fundamental i (1º a 5º)
- incompleto

EETEPa cUrUÇá - Maria dE 
NaZarÉ GUiMarÃES MacEdo   40 40

Totais  40

BaiXo aMaZoNaS MoNTE alEGrE concomitante Técnico em cuidados de idosos cursando o Ensino Médio

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado Pará-EETEPa 

MoNTE
alEGrE

 40  40

Totais  40
 

BaiXo aMaZoNaS

SaNTarÉM fic
Microempreendedor individual 

(MEi)
Ensino fundamental i (1º a 5º)

- completo

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado do Pará - EETEPa 

SaNTarÉM 40 40  80

SaNTarÉM fic
Microempreendedor individual 

(MEi)
Ensino fundamental i (1º a 5º)

- completo

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado do Pará - EETEPa 

SaNTarÉM 25   25

SaNTarÉM fic Microempreendedor individual 
(MEi)

Ensino fundamental i (1º a 5º)
- completo

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado do Pará - EETEPa 
SaNTarÉM (EEEfM aNToNio 

BaTiSTa
BElo dE carValHo)

  80 80

Totais  185

BaiXo TocaNTiNS TailÂNdia fic cuidador de idoso
Ensino fundamental ii (6º a 9º)

- completo/ idade: 18 anos

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado do Pará - EETEPa 

TailaNdia
  30 30

Totais  30
ToTal GEral dE VaGaS 1670

Protocolo: 846129

..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 203/2022 – GaBiNete, de 26 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 fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
rESolVE:
dESiGNar o(a) servidor(a) aNNE KEllY SaNcHES lEMoS, ocupante do 
cargo de Técnico em administração e finanças. identidade funcional nº. 
5934736/2, para substituir o(a) servidor(a) JoSEaNNY dE caSSia liMa 
SaNToS, identidade funcional nº. 5916896/1, ocupante do cargo de coor-
denadora de contratos e convênios, código GEP – daS – 011.4, no impe-
dimento legal da titular, durante o período de gozo de férias, a contar de 
16/08/2022 a 30/08/2022 (15 dias) e 18/10/2022 a 01/11/2022 (15 dias).
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 26 de agosto de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 845644
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

eXtrato de terMo aditiVo
Nº do terMo aditiVo: 1º (PriMeiro)
TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica E fiNaNcEira Nº 006/2020
coNcEdENTE: fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUi-
SaS – faPESPa.
cNPJ: 09.025.418/0001-28
coNVENENTE: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cNPJ: 34.860.833/0001-44
oBJETo do TErMo adiTiVo: 1) alteração do Prazo de Execução e da Vi-
gência, passando a 02 de setembro de 2024; 2) alteração do item 3 crono-
grama de Execução (Meta, Etapa ou fase), constante do Plano de Trabalho.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa: art. 9º-a, § 3º da lei nº 
10.973/2004, lei da inovação, art. 38, § 2º do decreto regulamentador 
nº 9.283/2018, art. 57 da lei nº8.666/93, cláusula décima do Termo de 
cooperação e Parecer Técnico nº 076/2022 – cProJ/diTEc/faPESPa.
daTa da aSSiNaTUra: 26 de agosto de 2022.
ordENador rESPoNSáVEl: Marcel do Nascimento Botelho – dirETor
-PrESidENTE

Protocolo: 845613

.

.

diÁria
.

Portaria N° 137/2022 – dirad/FaPesPa, 29 de agosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria Nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no 
doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o despacho n° 1163/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 26 
de agosto de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo n°2022/1091780;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e meia) 
diária a servidora abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: lia Mara raBElo VaScoNcEloS
MaTrÍcUla: 5939291/2
carGo: TÉcNico EM GESTÃo dE dESENVolViMENTo,
ciÊNcia, TEcNoloGia E iNoVaÇÃo
TraJETo: Belém-Pa/Paragominas - Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 30/08/2022 a 02/09/2022
QUaNTidadE: 3 e ½ (três e Meia) diária
oBJETiVo: participação no Evento “i Seminário de ciências florestais: a 
atuação e a formação do Engenheiro florestal no Estado do Pará”
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 845767

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº.138, de 29 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 
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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 revogar a Portaria – PrESi Nº.127, dE 
17 dE aGoSTo dE 2022. art.2º - 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: ● MAURÍCIO DA SILVA ATAIDE - Programador 
de Computador – 5038642 – Titular; ● FRANCISCA MARIA GLINS DE SOUSA 
LOBATO – Assistente Administrativo - matrícula - 3245861- Suplente; ● 
JoSÉ rUY carValHo dE SoUZa - divisão de desenvolvimento de Pessoas - 
Administrador – matrícula - 8084248 – Titular ● MARIA HELENA DA SILVA 
COSTA - Assistente Administrativo - matrícula 3250245 - Suplente ● 
SolaNGE dE fáTiMa frEiTaS da coSTa – Gerente da Gerência de Pessoas 
- ADMINISTRADOR – matrícula 8080194 – Titular ● SANDRA SUELY NETO 
DE OLIVEIRA – Administrador – matrícula - 57211420 - Suplente. DDS: ● 
fláVio rodriGo cÂMara alVES - divisão de ferramentas de apoio 
- Analista de Sistemas – 8080402 - Titular ● LEONARDO PINHEIRO ALVES - 
Analista de Geoprocessamento 8084102 - Suplente DTC: ● JOAO DELMIRO 
NoBrE JÚNior – Gerente de Produção e Serviços - analista de Suporte 
– 80845186 – Titular ● MAURO AUGUSTO DE MORAES GALVÃO - Gerente 
de redes e de Telecomunicações - ENGENHEiro dE TElEcoMUNicaÇÕES 
– Matrícula - 8082920 - Suplente DPE: ● RAFAEL THURY CRUZ – 
Gerente de Projetos de infraest. de Telecomunicações - Engenheiro 
de Telecomunicações – matrícula 8082822 - Titular laEdSoN carloS 
Gaia JUNior - analista de Sistemas – Gerente da divisão de Núcleos 
Regionais - matrícula 3250075 - Suplente DRI: ● MARCIO AUGUSTO SILVA 
DA COSTA - Assistente Técnico Informática - 5857627. ● VANJA LOPES 
PErEira - Gerente da divisão de análise Econômica – matrícula 57201653 
– Suplente art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data. art. 4º dê-se 
ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 29 de agosto 
de 2022. Marcos antônio Brandão da costa - Presidente da ProdEPa.

Protocolo: 845927

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 500, de 29 de aGosto de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de 
redes e dados, matrícula 73420, 26/08/2022 a 26/08/2022, à Belém-
Pa/Santa izabel/Belém-Pa, para Manutenção no cluster de Santa izabel. 
Tdesk 2022020959- Sta izabel- região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 845919

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 56/2022
eXercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/796979
daTa dE raTificaÇÃo: 23/08/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBili-
dadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 56/2022 TEM Por oBJETo a cElEBraÇÃo 
dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESENVolViMEN-
Todo “ProJETo MaraToNa fUNcioNal dE Praia”em BElÉM/Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14arTiGo 29, caPUT E arTi-
Go 31 e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 01/09/2022 a 01/03/2023.
oSc: aSSociaÇÃo BENEficENTE rEcrEaTiVa E cUlTUral UNidoS dE 
SÃo roQUE cNPJ: 09.401.917/0001-72.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
Pi: 22dEMG00330
Valor: r$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais)
daTa da aSSiNaTUra: 23/08/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 845891

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 56/2022
eXercÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/796979
daTa dE raTificaÇÃo: 23/08/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBili-
dadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 56/2022 TEM Por oBJETo a cElEBraÇÃo 
dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESENVolViMEN-
Todo “ProJETo MaraToNa fUNcioNal dE Praia” EM BElÉM/Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETário dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público Nº 
56/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 
visando firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RECREATIVA E 
cUlTUral UNidoS dE SÃo roQUE cNPJ: 09.401.917/0001-72

Protocolo: 845874

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

diÁria
.

coNsideraNdo os termos do Processo Nº 2022/1069218;rESol-
VE: conceder 3 e 1/² (tres e meia) diárias ao servidor aNdrEY MENdoN-
Ça SoUZa, Matrícula Nº 5960339/1, cPf: 017.376.012-06, ocupante do 
cargo de Gerente de Qualidade. oBJ: resposta ao ofício encaminhado pela 
prefeitura do município pedindo auxílio na elaboração de um roteiro geotu-
rístico.dESTiNo: Muaná- Pa.PErÍodo: 05/09 à 08/09/2022.ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 845739

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 531/2022 - GGP/dPG de 29/08/2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 07 
de fevereiro de 2006; considerando Processo nº 2022/1092718; rESolVE: 
lotar a Servidora Pública Maria dE NaZarÉ SalES dE frEiTaS, matrícula 
nº 3241360, para desenvolver suas funções junto ao Núcleo de defesa do 
consumidor (NUdEcoN), a partir de 02/08/2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 845735

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 527/2022/GGP/dPG, de 26 de aGosto de 2022.
considerando o Processo nº. 2022/992763 -dPG, de 05/08/2022. rESol-
VE: Transferir a licença Prêmio da defensora Pública alBa aliNE MoU-
rao GoUVEa, id funcional 57190994/ 1, publicada no doE nº 35.060 de 
28/07/2022, referente ao triênio 2007/2010, períodos de 01/09/2022 a 
30/09/2022, para a nova data de 19/09/2022 a 18/10/2022. dê-se ciên-
cia, cumpra-se e publique-se.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 845610
Portaria Nº 525/22/GGP/dPG, de 26 de aGosto de 2022.
considerando o PaE nº. 2022/1058728 de 19.08.2022. rESolVE: con-
ceder 30 (trinta) dias de licença Prêmio a Servidora Pública roSiaNY 
cordEiro coElHo, id funcional 57201784/ 1, referentes ao Triênio 
(2011/2014), com gozo no período de 24.08.2022 a 22.09.2022. dê-se 
ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 845607

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 004/2022
coNtrato Nº: 061/2017
Processo N.º 2017/372.141dPe/Pa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a empresa: claro S.a (Mf sob nº 40.432.544/0001-47).
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é 
a ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente estabelecido na 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA do contrato firmado, por mais 06 (seis) 
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meses, a contar de 04/09/2022 a 04/03/2023, de forma excepcional, nos 
termos do art. 57, § 4º da lei nº 8.666/93.
daTa aSSiNaTUra: 24/08/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458 Natureza de despesa: 
339039 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c Gp Pará: 273599.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: NEWToN cUNHa da coSTa.
cPf/Mf: 319.257.742-87.
ENdErEÇo da EMPrESa: Travessa Quintino Bocaiúva, 1138, Bairro Nazaré 
– Belém/Pa, cEP: 66.053-240.
ordENador JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral

Protocolo: 845936
.

diÁria
.

Portaria 1633/2022- da,29/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor JoSE roGErio rodriGUES 
MENEZES, matrícula 5935435, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo 
iNdiVidUaliZado aoS PrESoS dE alTaMira EM ViTÓria do XiNGU. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 24/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 845906
Portaria 1627/2022- da,29/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores SidNEY alMEida doS 
SaNToS, matrícula 57212384, cargo ENGENHEiro ciVil, WElliNGToN 
raiMUNdo TaVarES da SilVa, matrícula 54190627-2, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar ViSToria E fiScaliZaÇÃo dE oBra dE rEforMa. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BElÉM a MariTUBa, período 25/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 845877
Portaria 1628/2022- da,29/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo TraNSPorTar EQUiPE 
Para dar coNTiNUidadE NoS 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 23/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 845879
Portaria 1629/2022- da,29/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor roNaldo NoGUEira MarQUES, 
matrícula 5957733, objetivo ParTiciPar do cUrSo dE forMaÇÃo. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de caMETá a BElÉM, período 24/08/2022 a 27/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 845885
Portaria 1631/2022- da,29/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor JoSE roGErio rodriGUES 
MENEZES, matrícula 5935435, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo 
iNdiVidUaliZado aoS PrESoS dE alTaMira EM ViTÓria do XiNGU. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 23/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 845890
Portaria 1630/2022- da,29/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor adEildo SaNToS doS 
SaNToS, matrícula 0035785, cargo MoToriSTa, objetivo BUScar 
MaTEriaiS dE EXPEdiENTE ESSENciaiS ao fUNcioNaMENTo da 
rEGioNal TocaNTiNS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de aBaETETUBa a BElÉM, período 
26/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 845889
Portaria 1632/2022- da,29/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor roGErio SilVa da rocHa, 
matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 23/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 845896
Portaria Nº 1604/2022 - da BeLÉM, 25/08/2022.
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 2022/1050458 de 18/08/2022.
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.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa
oBJe-

tiVo
ProGraMÁtica

iZaBEla dE 
MElo PiMENTEl

aSSESSora 
ESPEcial ii

330.749.252-
72

caSa 
ciVil/

BalcÃo dE 
dirEiToS

6113140/2

rEaliZar 
ViSiTa 

TÉcNica 
NoS MU-
NicÍPioS 

do SUl do 
Pará, EM 
cUMPri-
MENTo
do PPa

03.091.1492.8730

NilToN da coS-
Ta MoNTEiro

MoToriSTa 
dE dEfEN-

Soria
PÚBlica

228.414.152-
87

dirEToria 
METroPoli-

TaNa
57211743

coNdUZir 
SErVido-

ra.

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM

SaNTaNa do araGUaia, rEdENÇÃo, coNcEiÇÃo 
do araGUaia,

florESTa do araGUaia, XiNGUara, TUcUMÃ, 
caNaÃ doS caraJáS E

cUrioNÓPoliS

16 a 26/08/2022 10,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 845615
Portaria Nº 1618/2022 - da BeLÉM, 25/08/2022.
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 2022/1052597 de 18/08/2022.
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.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo
MatrÍ-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

EdUardo 
TaTHUHiro 

NaKaTa

TÉc. dE 
dEfENSo-

ria

710.447.012-
34

coord. dE 
liciTaÇÕES 

coNTraToS E 
coNVÊNioS.

57231663 ParTiciPar 
dE aÇÃo dE 

cidadaNia EM 
cUMPriMENTo 

do PPa. 03.091.1492.8730roGÉrio da 
SilVa PErEira

aUX. dE-
fENSoria

737.117.642-
15

clcc 5890906

HidElfraN oli-
VEira alVES

MoToriSTa 
dE dEfEN-

Soria

655.936.262-
00

GEr. dE 
TraNSPor-

TES
57201688

coNdUZir 
EQUiPE

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM aNaNiNdEUa 26/06/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 845642
Portaria Nº 1619/2022 - da BeLÉM, 26/08/2022.
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 2022/1045043 de 17/08/2022.
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.

NoMe
FUN-

ÇÃo
cPF

Lota-
ÇÃo

MatrÍ-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

lUiZ carloS 
MorEira fariaS 

JUNior

SEcrE-
Tário 
dE NÚ-
clEo

73750557268 daf 57227037

lEVar cENTral dE 
ar coNdicioNado 

Para UTiliZaÇÃo No
ProJETo VErÃo EM 

SaliNaS, oNdE a dPE 
MoNToU EQUiPE E 

ESPaÇo EM
coNJUNTo coM a 

SEcrETaria dE SE-
GUraNÇa PÚBlica

03.122.1447.8458

cliVEr rEiS 
BaraTa

MoTo-
riSTa

57672210220
cor-

rEGE-
doria

54187789
coNdUZir SEr-

Vidor
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Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM SaliNÓPoliS  30/06/2022 1

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 845649

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 023/2022/tJPa.
coNTraTaNTE: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNTraTada: SaNEar BraSil coNSTrUÇÕES EirEli., cNPJ 
18.284.403/0001-75.
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviço de reforma, revitalização e restauro do prédio Sede do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
oriGEM: Tomada de Preços n° 002/TJPa/2022.
oBJETo do adiTiVo:  alterações qualitativas e quantitativa para acrescer 
serviços.
alTEraÇÕES QUaliTaTiVaS: criação de barracão de madeira para guardar 
material; disponibilização de banheiro químico para funcionários da própria 
contratada; recuperação do muro externo; tratamento de fissuras estrutu-
rais com produto do tipo selante PU40; reforço da varanda do pavimento 
superior; tratamento da cobertura da garagem da Presidência.
alTEraÇÃo QUaNTiTaTiVa: acréscimo de pintura de gradil frontal.
PErcENTUal dE acrÉSciMo: 8,4858%.
Valor doS acrESciMoS: r$ 165.756,42 (cento e sessenta e cinco mil, 
setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos).
NoVo Valor GloBal: r$ 2.119.081,42 (dois milhões, cento e dezenove 
mil, e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional programática – 
04.102.02.061.1417.8645; fontes – 0118 / 0318; Elementos de despesa 
– 33.90.39.
daTa da aSSiNaTUra: 23/08/2022. foro: Belém/Pa.
rESPoNSáVEl PEla aSSiNaTUra: débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa.
ordENador rESPoNSáVEl: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento e finanças do TJPa.

Protocolo: 845696

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 011/2022, TiPo: Menor Preço, oBJE-
To: registro de preço para aquisição de carimbos automáticos auto entin-
tados completos, substituição de almofadas entintadas e placas de texto 
em borracha polimerizada personalizadas para atendimento das necessi-
dades, por demanda, do TcM/Pa. daTa dE aBErTUra da SESSÃo: às 
08:00h do dia 13/09/2022 no site: www.licitacoes-e.com.br, acESSo ao 
EdiTal: sites: www.tcm.pa.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Belém, 30 
de agosto de 2022. JoNaS SaNToS – Pregoeiro.

Protocolo: 845710

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.112, de 26 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o Parecer n.º 445/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 009754/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por eLeVaÇÃo 
de NÍVeL ProFissioNaL

a contar de:
cargo atual cl Nv

cargo 
enquadra-

mento
cl Nv

0101093
rUY JorGE 

cEciM doS 
SaNToS

auxiliar Técnico de 
controle Externo. infor-

mática TcE-ca-402
B 01

auxiliar 
Técnico de con-
trole Externo. 
informática 
TcE-ca-402

c 01 13/08/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 845788
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.102, de 26 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o despacho nº 198/2022 – EcaV, protocolizado sob o 
Expediente nº 009308/2022.
r E S o l V E:
i - TorNar sem efeito a Portaria Nº 38.444, de 27-04-2022, publicada no 
doE de 29-04-2022, sobre a substituição do cargo em comissão de diretor 
da Escola de contas.
ii - dESiGNar à servidora PaTricYa dE SoUZa BarBoSa MaciEl, asses-
sor Educacional NS-01, matrícula n° 0101386, para exercer em substitui-
ção o cargo em comissão de diretor da Escola de contas NS-02, durante 
o impedimento da titular, KaSSYa lESSa BENGTSoN, no período de 16-09 
a 30-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 845764
.

diÁria
.

Portaria Nº 39.069, de 29 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 081/2022 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 014083/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar para participarem do “Programa de interiorização: conversan-
do com o controle interno”, no município de Soure - Pa, os servidores 
aNToNio carloS SalES fErrEira JUNior, auditor de controle Externo, 
matrícula nº 0101070, concedendo-lhe 03 (três) diárias e ½ meia para o 
período de 17 a 20-08-2022; e rafaEl larEdo MENdoNÇa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101097; concedendo-lhe 02 (duas) diárias 
e ½ meia para o período de 18 a 20-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 845784
Portaria Nº 39.072, de 29 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 091/2022 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 014267/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora iZaBEllE SaNToS GUiMarÃES fraZÃo dE SoU-
Sa, assessora de conselheiro, matrícula nº 0100712, para participar do 
“Programa de interiorização: conversando com o controle interno” e 
“TcE-cidadão”, nos municípios de Soure e cachoeira do arari - Pa, conce-
dendo-lhe 01 (uma) diária e ½ meia para o período de 18 a 19-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 845779
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Portaria Nº 39.071, de 29 de aGosto de 2022.
a Vice-Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 083/2022 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 014171/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a Excelentíssima Senhora conselheira Presidente Maria dE 
loUrdES liMa dE oliVEira, matrícula nº 0100573, para participar do 
“Programa de interiorização: conversando com o controle interno” e 
“TcE-cidadão”, nos municípios de Soure e cachoeira do arari - Pa, conce-
dendo-lhe 01 (uma) diária e ½ meia para o período de 18 a 19-08-2022.
roSa EGidia criSPiNo calHEiroS loPES
Vice-Presidente

Protocolo: 845888
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho de despesa: 2022Ne00466
Valor: 2.947,00
data: 29/08/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para caPaciTaÇÃo PrESENcial dE 
01(UM) MEMBro No cUrSo “a NoVa lEi dE liciTaÇÕES E coNTraToS 
(Nllc), coM carGa Horária dE 16 HoraS (2 diaS coNSEcUlTiVoS).
licitação: art. 24 da lei federal nº 8.666/93
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8748.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: orZil coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda
cNPJ: 21.545.863/0001-14
Endereço: SrTVS, Q.701, Bloco “o”, sala 601, Ed. Novo centro Multiem-
presarial, aSa SUl, cEP 70.340-000
ordenador em exercício: Patrick Bezerra Mesquita

Protocolo: 845799
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 4486/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, EM EXErcÍ-
cio, usando de suas atribuições legais, e considerando os termos do docu-
mento protocolizado no “GEdoc” sob o nº 11148/2022,
r E S o l V E:
i - dESiGNar o Promotor de Justiça JoÃo GUalBErTo doS SaNToS Sil-
Va para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coorde-
nador das Promotorias de Justiça cíveis da capital, durante as férias da 
titular, iVEliSE PiNHEiro PiNTo, no período de 13 a 31/7/2022.
ii - dESiGNar o Promotor de Justiça JoSÉ Maria coSTa liMa JÚNior, 
Vice-coordenador das Promotorias de Justiça cíveis da capital, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coordenador das Pro-
motorias de Justiça cíveis da capital, durante as férias da titular, iVEliSE 
PiNHEiro PiNTo, no período de 1º a 10/8/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 845560
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 3º.
Núm. do contrato: 002/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa c. r. alVES 
fraNco – EPP .
objeto do contrato: Serviços de manutenção e conservação das áreas ver-
des, incluindo jardins, vasos, canteiros e floreiras dos prédios do Ministério 
Público do Estado do Pará na região Metropolitana de Belém.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii da lei nº 8.666/1993 

c/c a cláusula Nona, item 9.1. do contrato.
data de assinatura: 29/08/2022.
Vigência do aditamento: 13/01/2023 a 12/01/2024.
dotação orçamentária: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de despesa: 
3390-39. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 845869
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 088/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e EMPrESa laBoraTÓrio 
BioVida dNa
EXaMES.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviços de exames 
laboratoriais para a comprovação de paternidade pela análise de dNa, vi-
sando subsidiar os Procedimentos Extrajudiciais de reconhecimento de Pa-
ternidade, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará. Prorrogação 
de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, 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: 25/08/2022.
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: 845597

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº 004/2022-MP/Pa
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanente 
de licitação, convoca as empresas licitantes a participarem da sessão que 
dará continuidade à Tomada de Preços nº 004/2022-MP/Pa (reforma dos 
Espaços da Procuradoria-Geral de Justiça no município de Belém/Pa), a ser 
realizada no dia 31/08/2022, às 10h30, no auditório (Sala de múltiplo uso) 
da Promotoria de Justiça da infância e Juventude do MPE, situado à rua 
Ângelo custódio, 85, 1º andar, cidade Velha, Belém – Pa, oportunidade na 
qual será divulgado o resultado da fase de habilitação.

Protocolo: 845857

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 046/2022-MP/Pa, empreitada por 
preço global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto aquisição 
de ferramentas:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
cNPJ 17.697.762/0001-91 - SUPorTE coMErcio E SErVicoS lTda
- Total do fornecedor:-r$ 2.390,58
item 02..... Valor Unitário r$ 796,86..... Valor Total r$ 2.390,58
item 01 – Em fase recursal
 Valor Total do certame: r$ 2.390,58
Belém (Pa), 29 de agosto de 2022
andréa Mara ciccio
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 845853
resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 027/2022-MP/Pa, empreitada por 
preço global por lote, no tipo menor preço, que tem como objeto a registro 
de preços para prestação de serviços continuados de carregador, copeiro, 
recepcionista e telefonista, por pessoa jurídica, com fornecimento de mão 
de obra uniformizada, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas neste Edital e seus anexos.
 - À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
- cNPJ 08.538.011/0001-31- diaMoNd SErVicoS dE liMPEZa E Mao dE 
oBra lTda- ToTal forNEcEdor r$ 7.864.598,16
GrUPo 01 - Valor Total r$ 7.864.598,16
Valor Total do certame: r$ 7.864.598,16
Belém (Pa), 29 de agosto de 2022
rafael rodrigues de Souza
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 845798

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

toMada de preÇos Nº. 003/2022-MP/Pa
oBJETo: contratação de empresa para execução de serviços de engenha-
ria: Lote I - reforma e adaptação da antiga residência oficial em sede do 
MPPa no município de oriximiná/Pa; lote ii - reforma no prédio sede do 
Ministério Público do Estado do Pará no município de Monte alegre/Pa; 
lote iii - reforma no prédio sede do Ministério Público do Estado do Pará 
no município de Tucuruí/Pa.
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adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
  Tendo em vista o que consta do Processo nº 115953/2022 (GEdoc), 
o qual ensejou a Tomada de Preços nº. 003/2022-MP/Pa e, diante do 
julgamento da comissão Permanente de licitação designada pela Portaria 
Nº 1273/2022-MP/PGJ, adjudico e homologo, conforme art. 43, Vi, da lei 
nº 8.666/93, o objeto licitado a favor da empresa abaixo, para todos os 
efeitos legais: 

oBJeto 1ª cLassiFicada VaLor GLoBaL
loTE ii - rEforMa No PrÉdio SEdE do 

MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará 
No MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE/Pa

ENGETor lTda - EPP r$ 87.717,99

obs.: Encontram-se em fase recursal os lotes i e iii.
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém,  29 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 846119

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4771/2022-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 PaUlo SErGio doS SaNToS coSTa, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.533, lotado no departamento 
de administração, a importância de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 22/8 até 21/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-33 – despesas com locomoção - 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, 29 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4772/2022-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 MoNiQUE NaTHYaNE coElHo QUEiroZ, Pro-
MoTora dE JUSTiÇa, Matrícula n.º 999.2341, exercendo atribuições na 
Promotoria de Justiça de Vitória do Xingu, a importância de r$ 2.000,00 
(dois mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 25/8 até 24/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.000,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 29 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4773/2022-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 PETTErSoN diNiZ, aUXiliar dE adMiNiS-
TraÇÃo, Matrícula n.º 999.1399, lotado na Promotoria de Justiça de San-
tarém, a importância de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 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
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 4/9/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 29 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4774/2022-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 TaTiaNa MoNTiBEllEr PaiXÃo, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n. 999.1284, lotada na Promotoria de Jus-
tiça de Parauapebas, a importância de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 24/8 até 
23/10/2022, 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$ 3.000,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 2.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 29 de agosto de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 846124

.

.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 17 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 4197/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135911/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEiciaNE riBEiro alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3158
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 02/08/2022, 03/08/2022 - 03/08/2022, 
04/08/2022 - 04/08/2022 - 10/08/2022 - 10/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4582/2022-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 3096/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 10/06/2022, protocolo 127741/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: rENaTa criSTiNa dE MaToS MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal
MaTrÍcUla: 999.630
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4583/2022-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 137539/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio crUZ NEVES
carGo/fUNÇÃo: cHEfE da diViSao dE PaTriMoNio - MP.aSi-200.2
MaTrÍcUla: 999.239
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do curso “Gestão Pa-
trimonial Pública Efetiva”
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4584/2022-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 3470/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 29/06/2022, protocolo 129091/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.248
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 22/07/2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4585/2022-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 138664/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo alBUQUErQUE cHaVES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.1675 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: 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 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - fiscalizar o contrato nº 
078/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4586/2022-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 3439/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 27/06/2022, protocolo 130922/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 01/07/2022 - 03/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4587/2022-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 138754/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
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): Macapá/aP, afuá/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4588/2022-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 138912/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS STiliaNidi Garcia
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial de inteligên-
cia e Segurança institucional (GSi)
MaTrÍcUla: 999.380
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/09/2022 - 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4589/2022-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 138926/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEla SoUZa filHo MoUra
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional Técnico 
(cao/TEc)
MaTrÍcUla: 999.826
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/09/2022 - 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4590/2022-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 139009/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MaTrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 28/11/2022 - 30/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4591/2022-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 138235/2022 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): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 23/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4592/2022-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 138403/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa, Bragança/Pa
PErÍodo(S): 19/08/2022 - 19/08/2022, 22/08/2022 - 22/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicossocial - realizar estudo psi-
cossocial de casos de crianças e adolescentes em situação de violação de 
direitos e realizar visita institucional ao crEaS
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4593/2022-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 138881/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiMo aZEVEdo BoTElHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1126
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: 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: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4594/2022-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 138314/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: floriaNo KENJi YoKoYaMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - avaliar a ocorrência de osci-
lações elétricas no imóvel da Promotoria de Justiça de Tucuruí.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4595/2022-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 137772/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE dE oliVEira SoBriNHo
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-c-V
MaTrÍcUla: 999.770
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - fiscalização do contrato nº 
066/2022-MPPa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4596/2022-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 138975/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaNilSoN PaUlo corrEa raiol
carGo/fUNÇÃo: 15o Promotor de Justiça criminal de Belém
MaTrÍcUla: 999.393
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 22/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Soure
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4597/2022-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 4325/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 18/08/2022, protocolo 136061/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Moju
MaTrÍcUla: 999.1462
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Moju
dESTiNo(S): Baião/Pa
PErÍodo(S): 07/08/2022 - 10/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4598/2022-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 138915/2022 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): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/09/2022 - 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coorde-
nadora do Grupo de atuação Especial no combate ao crime organizado 
(GaEco), de reunião de trabalho a ser realizada em 06/09/2022, em Tu-
curuí/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4599/2022-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 138127/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS ViNiciUS GUErra fErrEira
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.962
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Portel/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Portel/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4600/2022-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 138317/2022 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): rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 22/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar Vistoria Técnica de 
Engenharia civil
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4601/2022-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 138852/2022 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): São domingos do araguaia/Pa, Vila itainópolis/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 23/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligên-
cias naqueles municípios.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4602/2022-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 137822/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: floriaNo KENJi YoKoYaMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita técnica refe-
rente o inquérito civil instaurado para investigar defeitos graves na pres-
tação de serviço de distribuição de energia elétrica no município de São 
domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4603/2022-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 138132/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da inauguração da nova PJ de 
Vigia de Nazaré, como diretora do departamento de obras e Manutenção
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4604/2022-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 138916/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGo daS cHaGaS loPES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1888
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/09/2022 - 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - assessorar a coordenação 
do GaEco em reunião de Trabalho na PJ de Tucuruí envolvendo GaEco, 
GSi e caoTEc, bem como os membros do MPPa com atuação na região 
administrativa Sudeste iii
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4606/2022-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 139008/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MaTrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 07/11/2022 - 09/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Ponta de Pedras/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 845601
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de 
abril de 2022
Portaria Nº 1702/2022-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 116173/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Porto Trombeta/Pa, Santarém/Pa, oriximiná/Pa, 
altamira/Pa
PErÍodo(S): 26/04/2022 - 29/04/2022, 02/05/2022 - 02/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 29 de 
julho de 2022
Portaria Nº 3793/2022-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 133533/2022 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): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 21/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os servidores carlos alves da Silva e José alves reis até a PJ de Parauape-
bas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 15 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 16 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 4146/2022-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 135907/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ildETE fErrEira diaS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.935
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 16/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicossocial - realizar estudo social 
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referente a Notícia de fato nº 003580-040/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 02 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 23 de 
agosto de 2022
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): 18/08/2022 - 18/08/2022
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 4611/2022-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 138958/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rarYSoN MoNTEiro loBo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3287
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): Soure/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4612/2022-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 138927/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl UBiraTaN lEMoS liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2825
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: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4613/2022-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 137836/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcirENE Maia da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.336
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa

dESTiNo(S): alenquer/Pa
PErÍodo(S): 11/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de alenquer
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4614/2022-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 137344/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio SilVa MaToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3326
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): 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: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4615/2022-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 138304/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro HENrYQUE PaES loUrEiro dE BraGaNca
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-V
MaTrÍcUla: 999.1617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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: acompanhamento de membro - Prestar apoio jornalistico no 
ato de inauguração da nova PJ de Vigia e da placa do auditório da PJ de 
Marituba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4616/2022-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 138992/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ da SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Novo Progresso
MaTrÍcUla: 999.2332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2022 - 17/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri nos 
autos do Processo nº 0800214- 58.2021.8.14.0065
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4617/2022-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 138094/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
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oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 09/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4618/2022-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 133832/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lETicia PErEira coSTa rocHa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3504
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 João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 16/07/2022 - 16/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4619/2022-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 139044/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo foNSEca loPES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/09/2022 - 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4620/2022-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 138833/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 23/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligên-
cias naquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4621/2022-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 138731/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa

PErÍodo(S): 31/08/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos Santos até os municípios de floresta do 
araguaia e conceição do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4622/2022-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 138771/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio flaVio BaTiSTa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iV
MaTrÍcUla: 999.904
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2022 - 17/08/2022, 18/08/2022 - 18/08/2022, 
22/08/2022 - 22/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de augusto correa/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4623/2022-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 139103/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUliaNa frEiTaS doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Novo repartimento
MaTrÍcUla: 999.2840
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Novo repartimento - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um 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, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4642/2022-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 138954/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, Tucumã/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar fiscalização, vistoria e me-
dição de execução dos serviços da obra da nova PJ de Tucumã (contrato 
nº 123/2021)
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4643/2022-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 3294/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 23/08/2022, protocolo 129234/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: Marco aUrElio SoUZa dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Baião/Pa
PErÍodo(S): 23/06/2022 - 24/06/2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4644/2022-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 139261/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUNiValdo da SilVa NoNaTo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iV
MaTrÍcUla: 999.560
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tailândia/Pa, Jacundá/Pa, Marabá/Pa, Parauapebas/Pa, Xin-
guara/Pa, Tucumã/Pa, conceição do araguaia/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 04/09/2022 - 10/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar tombamento das 
persianas das PJ´s de Tailândia, Jacundá, Marabá, Parauapebas, Xinguara, 
conceição do araguaia e rondon do Pará, bem com realizar vistoria na 
nova PJ de Tucumã/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4645/2022-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 138522/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo EdiNaldo da SilVa PaES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1580
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de pai-
sagismo na PJ de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4646/2022-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 139297/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN fariaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1745
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 24/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria em locais 
que comercializam açaí no município de abaetetuba, em virtude do aumen-
to da doença de chagas
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4647/2022-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 139325/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN JoHNNES lira fEiToSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2349
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006

oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 30/08/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri 
referente ao Processo nº 0003490- 67.2010.8.14.0005
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4648/2022-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 2706/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 20/06/2022, protocolo 122811/2022, conforme abaixo relacionada:
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
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2022 - 02/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4649/2022-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 139323/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN JoHNNES lira fEiToSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2349
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri nos 
autos do Processo nº 0002687- 60.2018.8.14.0031
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4650/2022-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 139382/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Geraldo do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 04/09/2022 - 06/09/2022, 08/09/2022 - 09/09/2022, 
13/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4651/2022-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 complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 133141/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: alaN JoHNNES lira fEiToSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2349
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
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oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 24/07/2022 - 09/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar Mutirão na PJ de ipixuna do Pará/Pa
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4656/2022-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 138923/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de in-
formática
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4657/2022-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 138836/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo dE oliVEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.913
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 25/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4658/2022-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 139129/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SYMara lariSSa oliVEira GoNcalVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3463
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
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 25/08/2022
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, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4659/2022-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 139290/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Salvaterra/Pa

PErÍodo(S): 24/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4660/2022-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 138629/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE dE oliVEira SoBriNHo
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-c-V
MaTrÍcUla: 999.770
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - fiscalização do contrato nº 
062/2021-MPPa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4661/2022-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 138504/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo rodriGUES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de pai-
sagismo
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4662/2022-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 139225/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Nova Timboteua
MaTrÍcUla: 999.2460
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Nova Timboteua - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Breves/Pa
PErÍodo(S): 18/09/2022 - 24/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Breves.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercÍcio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4664/2022-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 138924/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio crUZ NEVES
carGo/fUNÇÃo: cHEfE da diViSao dE PaTriMoNio - MP.aSi-200.2
MaTrÍcUla: 999.239
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tailândia/Pa, Jacundá/Pa, Marabá/Pa, Parauapebas/Pa, Xin-
guara/Pa, Tucumã/Pa, conceição do araguaia/Pa, rondon do Pará/Pa
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PErÍodo(S): 04/09/2022 - 10/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talação de bens móveis e atualização de inventário.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4665/2022-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 3623/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 07/07/2022, protocolo 131906/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: JESSica lEao doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira 
ENTr
MaTrÍcUla: 999.2933
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São João de Pirabas
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4666/2022-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 139324/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN JoHNNES lira fEiToSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2349
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Novo Progresso/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 29/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Novo Progresso.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 23 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4673/2022-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 139330/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): ananindeua/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - 2ª PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habi-
tação, Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse Social 
de ananindeua/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4674/2022-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 139471/2022 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): igarapé-açu/Pa

PErÍodo(S): 08/09/2022 - 08/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 055/2022 - GaEco
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4681/2022-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 139258/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiMo aZEVEdo BoTElHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1126
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa, Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 077/2022 - GSi
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4692/2022-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 139477/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 24/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4693/2022-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 138978/2022 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): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4694/2022-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 139521/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
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PErÍodo(S): 26/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4695/2022-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 138799/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE MaiKoN caNdido dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2554
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): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 24/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4696/2022-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 138666/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE MaiKoN caNdido dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2554
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): itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 23/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4697/2022-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 137647/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de rondon do Pará
MaTrÍcUla: 999.2324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: rondon do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Seminário direito das Vítimas”, a ser realizado no dia 19 de agosto de 
2022, em Belém/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4698/2022-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 139452/2022 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): altamira/Pa, itaituba/Pa, Trairão/Pa, Novo Progresso/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 03/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4699/2022-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 139563/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo foNSEca loPES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 24/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4700/2022-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 139313/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdErSoN lUiZ liMa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1504
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa, Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4701/2022-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 138969/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE doS SaNToS coSTa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1659
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 29/08/2022, 30/08/2022 - 30/08/2022, 
31/08/2022 - 31/08/2022, 01/09/2022 - 01/09/2022, 02/09/2022 - 
02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de castanhal/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Protocolo: 845668
Portaria Nº 0658/2022-MP/sUB-ta
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 450/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 04/07/2022, protocolo 129892/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: TaTiaNa MoNTiBEllEr PaiXao
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1284
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: Parauapebas
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 22/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ( ) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação)
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 4675/2022-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 139483/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 24/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 056/2022 - GaEco.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4676/2022-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 139517/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 26/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 057/2022 - GaEco
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4677/2022-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 137869/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaXUEl SilVa riBEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.176
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): abel figueiredo/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 09/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4678/2022-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 138505/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE MaiKoN caNdido dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2554
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): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2022 - 12/08/2022
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.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4679/2022-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 139282/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio SilVa MaToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3326
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Trairão/Pa, Novo Progresso/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 03/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 076/2022 - GSi
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4680/2022-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 138465/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aliNE NEiVa alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de dom Eliseu
MaTrÍcUla: 999.2633
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: dom Eliseu - 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 - Participar do seminário “direitos 
das Vítimas”
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4682/2022-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 139474/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2022 - 08/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 055/2022 - GaEco
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4683/2022-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 139565/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo foNSEca loPES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 



diário oficial Nº 35.096   141Terça-feira, 30 DE AGOSTO DE 2022

combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 26/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 057/2022 - GaEco
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4684/2022-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 138973/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdVaN aNToNio dE SoUZa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-c-iV
MaTrÍcUla: 999.491
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994 oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviço de ma-
nutenção e reparo no sistema SPda.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4685/2022-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 138774/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aUrElio SoUZa dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 25/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - fiscalização e acompanhamento 
do contrato arP 044/21 - MPPa e executar a ordem de Serviço nº 25
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4686/2022-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 139740/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Tutela das fundações Priva-
das, associações de interesse Social, falência e recuperação Judicial e 
Extrajudicial de Belém
MaTrÍcUla: 999.392
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): 01/09/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: conferencia/Exposição - Participar do evento “Programa de 
interiorização: conversando com o controle interno”.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4687/2022-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 138966/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo EdiNaldo da SilVa PaES

carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1580
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviço de ma-
nutenção e reparo no sistema SPda.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
  dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 24 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4709/2022-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 2657/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 20/06/2022, protocolo 122800/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: alEXoN doS SaNToS GoMES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2098
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 18/06/2022 - 22/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4710/2022-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 2704/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 20/06/2022, protocolo 122773/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: ElaiNE criSTiNa NaSciMENTo do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE docUMENTacao - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1467
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 18/06/2022 - 22/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4711/2022-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 138953/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 26/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria e medição da 
obra da nova PJ de cametá, referente ao contrato nº 063/2021
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4712/2022-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 139535/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio MarcoS PaiVa SodrE
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-V
MaTrÍcUla: 999.914
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa, Salinópolis/Pa, São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 02/09/2022, 05/09/2022 - 06/09/2022, 
13/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 23/09/2022, 26/09/2022 - 
30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de lim-
peza e conservação nas dependências das PJ´s de Bragança, Salinópolis e 
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São João de Pirabas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4713/2022-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 139212/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE dE JESUS PErEira filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1637
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): aurora do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/08/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4714/2022-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 138935/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBricio JoSE BarroSo SaldaNHa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.2274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do 
arari/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da PGJ, de visita institucional à região administrativa Marajo i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4715/2022-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 137964/2022 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): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 24/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4716/2022-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 139084/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa, colares/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 10/08/2022, 11/08/2022 - 11/08/2022, 
17/08/2022 - 17/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - condu-
zir o servidor Edson Gomes de aguiar Silva até os municípios de Vigia e 
colares/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4717/2022-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 139797/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: THiaGo riBEiro SaNaNdrES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2516
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4718/2022-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 139360/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoaNa cHaGaS coUTiNHo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça do consumidor de Belém
MaTrÍcUla: 803.028
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): João Pessoa/PB
PErÍodo(S): 07/09/2022 - 09/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da reunião da comissão Per-
manente de Prevenção e combate à Violência nos Estádios junto ao cNPG, 
nos dias 08 e 09/09/2022, a ser realizada na cidade de João Pessoa/PB
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4720/2022-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 139835/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 28/08/2022 - 30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião no iTErPa refe-
rente ao andamento de processos de titulação de territórios quilombolas, 
no dia 29/09/2022, a ser realizada em altamira/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4721/2022-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 139046/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Waldir MaciEira da coSTa filHo
carGo/fUNÇÃo: 15o Procurador de Justiça cível
MaTrÍcUla: 999.109
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 27/08/2022 - 28/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
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fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como Membro do GT agrário 
e Procurador de Justiça, de reunião durante o “iii Encontro comunitário Qui-
lombola da regional Tocantina”, nos dias 27 e 28/08/2022 em cametá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4723/2022-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 139100/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNUEl dE JESUS VilariNHo MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 09/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 e 1/2 (onze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a Pro-
motoria de Justiça de Barcarena
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4724/2022-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 139475/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro HENrYQUE PaES loUrEiro dE BraGaNca
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-V
MaTrÍcUla: 999.1617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Vitória do Xingu/Pa, anapu/Pa
PErÍodo(S): 04/09/2022 - 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - compor a comitiva do PGJ 
na inauguração da Promotoria de Justiça de Vitória do Xingu e em visita a 
Promotoria de Justiça de anapu.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4725/2022-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 137282/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ THoMaZ coNcEicao NETo
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - coNTador - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.1993
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - atender ao SiMP aTEc nº 
0965/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4726/2022-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:
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, colares/Pa
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 10/08/2022, 11/08/2022 - 11/08/2022, 
17/08/2022 - 17/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: implantação de sistema(s) - realizar serviços de informática
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Portaria Nº 4727/2022-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 121984/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo fEliX da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2358
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): Vila Quatro Bocas (Marabá)/Pa
PErÍodo(S): 12/05/2022 - 13/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4728/2022-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 139792/2022 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): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 058/2022 - GaEco
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4729/2022-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 139566/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: doUGlaS GoNcalVES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3277
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2022 - 08/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - cumprir ordem de Missão 
nº 055/2022 - GaEco
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4730/2022-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 138279/2022 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): Tocantinópolis/To
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 
a servidora ozilea Souza costa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 25 de agosto de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
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Portaria Nº 4731/2022-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 138941/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aloYSio dE MElo raMoS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iV
MaTrÍcUla: 999.974
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): foz do iguaçu/Pr
PErÍodo(S): 11/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “6° congresso Brasileiro de Governança, controle Público e Gestão de 
riscos nas aquisições” a ser realizado no período de 12 a 14 de setembro 
de 2022, em foz do iguaçu/Pr
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 26 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4732/2022-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 139762/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo VaScoNcEloS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo BM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2252
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): Macapá/aP, afuá/Pa
PErÍodo(S): 28/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição extraordinária nos cargos das PJ´s de Afuá e 
chaves/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 26 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4733/2022-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 139092/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciorliS frEiTaS ViaNa
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1230
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 29/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligências na-
quele município
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 26 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4734/2022-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 139095/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 29/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor franciorlis freitas Viana até o município de São João da Ponta/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 26 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4735/2022-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 139264/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica do Socorro THoMPSoN dE MoraiS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3430
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)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 26 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 845675

.

.

oUtras MatÉrias
.

4ª ProMotoria de JUstiÇa de BeNeVides
eXtrato de Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto ad-
MiNistratiVo
a Promotora de Justiça com designação para atuação conjunta na 4ª Pro-
motoria de Justiça cível de Benevides, dra. Marcela christine ferreira 
de Melo , torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
001452-036/2022, que se encontra à disposição no Ministério Público de 
Benevides, situada à av. Nações Unidas, nº 70, Bairro centro, Município de 
Benevides, Pará, fone: (91) 37241408.
Portaria de instauração
data da instauração: 04/08/2022
objeto: Tutelar direito individual indisponível do menor c.a.P.P no municí-
pio de Benevides.
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de Benevides
Promotor de Justiça: dra. Marcela christine ferreira de Melo

Protocolo: 845795
Portaria N° 14/2022-MP/3ªPJsiP
extrato da Portaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 13/2022-MP/3ªPJSiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 13/2022-MP/3ªPJSiP, que se 
encontra à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 13/2022-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 24 de agosto de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa a apuração das responsabilidades e promoção das medidas 
judiciais e extrajudiciais, eventualmente necessárias, em caso do princípio 
de igualdade violado pelo dETraN.
referência: SiMP 000436-094/2022.

Protocolo: 845804
editaL de arQUiVaMeNto Nº 001/2022-MPPa/6ªPJP
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do Promo-
tor de Justiça Titular da 6ª Promotoria de Justiça cível de Parauapebas, 
que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas 
funcionais, nos termos do art. 27, §1º, da resolução n.º 007/2019 – cPJ/
MPPa e do art. 10, da resolução n.º 023/2007 – cNMP, vem por meio deste 
edital, cientificar a todos quantos possam interessar, acerca do ARQUIVA-
MENTo do inquérito civil - SiMP nº 000780-030/2022, bem como, para 
efeito de eventual apresentação de recurso, no prazo de 10 (dez) dias, o 
qual poderá ser encaminhado para o e-mail institucional (mpparauape-
bas@mppa.mp.br).
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Parauapebas/Pa, 26 de agosto de 2022.
arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo
Promotor de Justiça Titular da 6ª Promotoria de Justiça de Parauapebas.

Protocolo: 845813
eXtrato da recoMeNdaÇÃo Nº 001/2022-MP/4ªPJr
recoMeNdaÇÃo nº 001/2022-MPPa/redeNÇÃo/4ªPJr
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado pela 
dra. Herena Neves Maués corrêa de Melo, Promotora de Justiça agrária Ti-
tular de Santarém, em exercício na 4ª PJ agrária de redenção, no bojo do 
Procedimento administrativo nº 001707-070/2022 e com objetivo de “acom-
panhar/atuar para verificar a implantação do Programa Luz para Todos na 
comunidade romaria, localizada no município de cumaru do Norte”, rEco-
MENda à Empresa EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a, 
concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, inscrita 
no cNPJ n° 04.895.728/0001-80, com sede na rodovia augusto Montenegro, 
Km 8,5, coqueiro, cEP: 66.823-010, Belém/Pa, e seus prepostos, no que 
couber, a adoção de medidas concretas, como a instalação de equipamentos 
e a realização de obras essenciais à garantia do Programa luz para Todos à 
comunidade romaria, localizada no município de cumaru do Norte/Pará.
HErENa NEVES MaUÉS corrEa dE MElo
Promotora de Justiça agrária Titular de Santarém
Em exercício na 4ª PJ agrária de redenção.

Protocolo: 845824
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eXtrato da Portaria Nº 014/2022-MP/3ªPJiJ
a Exma. Sra. dra. lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa, Promotora de 
Justiça titular do 3º cargo de Promotor de Justiça da infância e Juventude 
de ananindeua, no uso de suas atribuições constitucionais e infraconstitu-
cionais, 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, ii da resolução 007/2019-cPJ, torna pú-
blica 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 014/2022-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000368-450/2022.
oBJETo: analisar a conduta dos conselheiros Tutelares r.l.M., M.P.G., 
P.H.N.d.P. e E.d.S., quando do acolhimento emergencial da adolescente 
E.V.c.B., em razão de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de 
cidadania assistência Social e Trabalho de ananindeua.

Protocolo: 845833
extrato da Portaria Nº 038/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio 
cUlTUral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a Portaria 
Nº 038/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento 
administrativo nº 000077-113/2022 na Promotoria de Justiça de Meio 
ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na 
rua Ângelo custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
data da instauração: 24.08.2022
objeto: na rua dos Mundurucus, quase esquina com a Tv. Padre Eutíquio, 
bairro Batista campo, nesta cidade, houve demolição de duas casas (entre 
apinagés e Padre Eutíquio) e, posteriormente, divulgado lançamento da 
construtora leal Moreira (Torre Noir), sem o devido licenciamento.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 845837
eXtrato de recoMeNdaÇÃo
Nº 002/2022-3ª PJ/stM
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa TiTUlar do 3º carGo, no 
uso de suas atribuições legais e prerrogativas funcionais, realiza a rEco-
MENDAÇÃO em sede de Procedimento Administrativo n.º 011/2022 a fim 
de rEcoMENdar à Polícia Militar de Santarém que, no âmbito de suas 
atividades, notadamente durante autuações em flagrantes, sempre indi-
quem, detalhadamente, quais são os bens que estão sendo apreendidos 
(marca, modelo, cor, tamanho etc) e quem são os seus respectivos pro-
prietários ou, a depender o caso, quem está sob sua posse, bem como rE-
coMENdar a Polícia civil o cumprimento integral do Provimento conjunto 
n.º 002/2021-cJrMB/cJci.
Portaria de instauração nº 002/2022-MP/3ªPJ
data da instauração: 03/08/2022
objeto: a recomendação tem como objeto rEcoMENdar à Polícia civil 
e Militar de Santarém para o cumprimento do Provimento conjunto n.º 
002/2021-cJrMB/cJci.
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara
3ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 845887
Portaria Nº 0655/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado licença paternidade, com fulcro 
no artigo 91, da lei nº 5.810/1994:
rENE SoUZa da SilVa - Período: 22/08 a 10/09/2022 - GEdoc nº 
139978/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 25 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0660/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
aSdrUBal MENdES BENTES JUNior - Período: 17 a 21/08/2022 - GE-
doc: 139343/2022
diNa rodriGUES dE MaToS da SilVa - Período: 19/08/2022 - GEdoc: 
139658/2022
EllEN da coSTa VaZ - Período: 10 a 12/08/2022 - GEdoc: 139847/2022
ElYdiaNE da coSTa MEMoria - Período: 11.07 a 31/08/2022 - GEdoc: 
139991/2022
EMErSoN BrUNo dE oliVEira GoMES - Período: 19/08/2022 - GEdoc: 
139717/2022
HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca - Período: 27 a 29/07/2022 - GEdoc: 
139558/2022
iracEMa JaNdira oliVEira da SilVa - Período: 14 a 20/08/2022 - GE-
doc: 139524/2022
iSaBElE SaNTaNa SaNToS - Período: 19/08/2022 - GEdoc: 139544/2022
JorGE PErEira SalES JUNior - Período: 17/08/2022 - GEdoc: 
139725/2022
JorGE PErEira SalES JUNior - Período: 18/08/2022 - GEdoc: 
139728/2022

lEidiaNE diNiZ PiNHEiro - Período: 19/08/2022 - GEdoc: 139723/2022
PaTricia SoUZa da SilVa coiMBra - Período: 19/08/2022 - GEdoc: 
139503/2022
PaUlo SErGio rodriGUES liMa - Período: 22 a 24/08/2022 - GEdoc: 
139568/2022
rafaEla dE NaZarE SilVa da SilVa - Período: 22/08/2022 - GEdoc: 
139597/2022
raiMUNdo TErEZiNHo BorGES diaS - Período: 19/08/2022 - GEdoc: 
139868/2022
rENaTa doS SaNToS foNSEca - Período: 21 a 23/08/2022 - GEdoc: 
139561/2022
roSaNE SoUSa dE BriTo - Período: 16.08 a 14/09/2022 - GEdoc: 
139362/2022
roSilENE coSTa MiraNda - Período: 16/08/2022 - GEdoc: 139527/2022
roSilENE coSTa MiraNda - Período: 17/08/2022 - GEdoc: 139528/2022
SaNdra lUcia SErra rodriGUES rEiS - Período: 10/08/2022 - GEdoc: 
138381/2022
SaNdra Maria Maia SaMPaio - Período: 17 a 18/08/2022 - GEdoc: 
139557/2022
THaYaNNE GaMa dE MENEZES rEZENdE - Período: 18 a 21/08/2022 - 
GEdoc: 139349/2022
THaiS Maria TEiXEira coSTa PEiXoTo - Período: 24 a 26/08/2022 - GE-
doc: 139933/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 25 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0665/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
aNa riTa Sa doS SaNToS - Período: 23/08/2022 - GEdoc nº 139798/2022
EllEN da coSTa VaZ - Período: 09/08/2022 - GEdoc nº 139845/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 4667/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente GEdoc n.º 
138889/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, aNNa clara caPUcHo laVarEda da GraÇa, do cargo de 
provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Terceira 
Entrância, MP.cPcP-102.3, nomeada por meio da Portaria Nº 2239/2022-
P/PGJ, publicada no d.o.E. de 09/05/2022, a partir de 22/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 24 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4669/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 138889/2022;
coNSidEraNdo a exoneração da servidora anna clara capucho lavareda 
da Graça, conforme os termos da Portaria Nº 4667/2022-MP/PGJ;
coNSidEraNdo que não haverá aumento de despesas;
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
JEaN lUcaS PiPoloS coSTa fErNaNdES , para exercer o cargo de pro-
vimento em comissão de assessor Ministerial, MP.cPcP-102.3, a contar de 
01/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 24 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4689/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
11340/2022, em 01/08/2022,
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:
i - diSPENSar o servidor fraNciSco SalES lEÃo cordoVil, da 
gratificação de Tempo Integral, concedida pela Portaria Nº 922/2022-MP/
PGJ, a contar de 01/08/2022.
ii - coNcEdEr a servidora lilia lETicia PErEira WaNZElEr, ocupante 
do cargo de auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Promotoria de Justiça de 
Cametá, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea 
“a”, da lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e 
enquanto desempenhar suas atividades junto àquela Promotoria, a contar 
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de 01/08/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 24 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 845705
Portaria Nº 0473/2022-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 deslocamento no âmbito do expediente nº 131348/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: criSTiaNE GoNcalVES aNdradE da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira ENTr
MaTrÍcUla: 999.2659
oriGEM: Primavera - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião de cunho orienta-
dor na região administrativa Nordeste ii, com a implementação do Projeto 
dinamizando a orientação funcional
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM/Pa , 30 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0479/2022-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 deslocamento no âmbito do expediente nº 129906/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: ciNTia criSTiNa raMoS corrEa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2756
oriGEM: Parauapebas - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 21/06/2022 - 24/06/2022
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do evento “Semana Nacional do Sistema de Garantia de direito da criança 
e do adolescente”, a ser realizado na modalidade presencial, no período de 
21 a 24 junho de 2022, em Parauapebas/Pa
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém/Pa,, 30 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0530/2022-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 deslocamento no âmbito do expediente nº 133622/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: MariaNE JaNaiNa da lUZ MacEdo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira 
ENTr MaTrÍcUla: 999.3486
oriGEM: Nova Timboteua - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar de reunião adminis-
trativa de cunho orientador, da corregedoria-Geral do Ministério Público do 
Estado do Pará, na ra NordESTE ii.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0536/2022-MP/sUB-ta
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 129911/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: lEidiaNE diNiZ PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2615
oriGEM: Parauapebas - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 21/06/2022 - 24/06/2022
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do evento Semana Nacional do Sistema de Garantia de direitos da criança 
e do adolescente.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElEM/Pa, 25 de julho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0551/2022-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 deslocamento no âmbito do expediente nº 127000/2022, con-
forme abaixo relacionado:
NoME: rUi afoNSo MaciEl dE caSTro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - BiBlioTEcoNoMiSTa - aTc-d-V
MaTricUla: 999.571
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 28/06/2022
fiNalidadE: curso/encontro/seminário – Participar do Seminário de di-
reito Eleitoral - Pará 2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElEM/Pa, 26 de julho de 2022.
SErGio TiBUrcio doS SaNToS SilVa
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0659/2022-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 deslocamento no âmbito do expediente nº 138947/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: iVaN NaZarENo PErEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iV
MaTrÍcUla: 999.918
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 12/08/2022
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso “Gestão de Eventos institucionais: cerimonial”
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElEM/Pa, 25 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 4213/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 136249/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de oriximiná
MaTrÍcUla: 999.2366
oriGEM: oriximiná - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 29/07/2022
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Santarém - 7º cargo 
- agrária
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
republicada por incorreção no d.o.e. de 22 de agosto de 2022
Portaria Nº 4576/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 483/2022-MP/GaEco, de 
8/8/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 11699/2022, em 9/8/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 141, inciso iii, § 8º, da lei comple-
mentar nº 057, de 6/7/2006 - lei orgânica do Ministério Público do Estado 
do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no art. 3º, §3º, da resolução nº 006/2019/MP/
cSMP, de 10/7/2019, publicada no d.o.E. de 16/7/2019,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça aNa Maria MaGalHÃES dE carVa-
lHo, com prejuízo de suas atribuições, e sem ônus para o Ministério Pú-
blico do Estado do Pará, a se deslocar desta capital à cidade de Puerto 
Igazú, Província de Misiones, Argentina, a fim de participar, no período de 
12 a 17/9/2022, do “curso sobre lavagem de dinheiro baseada no sistema 
de comércio e sua conexão com organizações criminosas transacionais e 
e financiamento do terrorismo”, promovido pelo Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4605/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 107115/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio SilVa MaToS
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carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3326
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 14/02/2022 - 14/02/2022
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
GaBiNETE do(a) ProcUrador(a) GEral dE JUSTiÇa..
BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 845691
Portaria Nº 4485/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e
coNSidEraNdo que os membros do Ministério Público do Estado do Pará, 
no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, necessitam de 
permanente apoio técnico especializado;
coNSidEraNdo que o apoio técnico deve ser prestado a todos os mem-
bros do Ministério Público em caráter complementar ao disponibilizado pe-
los órgãos do Estado;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais da eficiência e da economici-
dade (art. 37, caput, cf/88), que impõem aos órgãos do Ministério Público 
o estabelecimento de prioridades institucionais e a racionalização de sua 
atuação;
coNSidEraNdo os objetivos estratégicos institucionais relativos à padro-
nização de processos e rotinas para a adequação da estrutura organizacio-
nal do Ministério Público e da força de trabalho de suporte aos Órgãos de 
Execução no aspecto técnico científico;
coNSidEraNdo que o apoio técnico especializado se mostra indispensável 
para uma atuação ministerial efetiva;
coNSidEraNdo o crescimento da demanda de serviços de apoio técnico 
especializado e a necessidade de melhorias na expertise e atuação do ór-
gão para auxiliar as pretensões judiciais e extrajudiciais dos membros do 
Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade de aprimoramento da gestão para melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis e efetivo auxílio nos trabalhos dos 
membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a reestruturação dos centros de apoio operacional, e a 
criação do centro de apoio operacional Técnico;
coNSidEraNdo a necessidade de alinhar as ações de Tecnologia da in-
formação no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará aos objetivos 
estratégicos e de gestão da instituição e às boas práticas de Tecnologia 
da informação;
coNSidEraNdo o desenvolvimento e a implantação de ferramenta tec-
nológica para o gerenciamento  eletrônico de documentos, a qual permi-
te a rápida transmissão, tramitação e arquivamento de documentos por 
meio eletrônico e sem uso de papel para as atividades do Grupo de apoio 
Técnico interdisciplinar – GaTi;
CONSIDERANDO a necessidade de definir padrões de funcionamento, 
integração, qualidade e segurança dos serviços e medidas com vistas 
ao aperfeiçoamento das normas para racionalização dos recursos, cole-
ta de dados estatísticos, emissão de relatórios e melhoria no desempe-
nho geral das atividades do Ministério Público;
coNSidEraNdo os termos das resoluções n.º 23/2007, 174/2017 
e 181/2017 do conselho Nacional do Ministério Público;
coNSidEraNdo o ato conjunto n.º 002/2020-MP/PGJ/-cGMP;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto no art. 20, inciso I, da Resolução n.º 
004/2021-cPJ, de 05 de agosto de 2021,
r E S o l V E:
art. 1º regulamentar, nos termos desta Portaria, o processamento das 
solicitações de análise técnica direcionadas ao Grupo de apoio Técnico 
interdisciplinar – GaTi, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, 
vinculado ao centro de apoio operacional Técnico, como órgão auxiliar da 
atividade funcional do Ministério Público do Estado do Pará.
Art. 2º O GATI, composto por profissionais especializados em diversas áre-
as do conhecimento científico, objetiva dar apoio técnico especializado a 
membros e órgãos do Ministério Público, complementar ao disponibilizado 
pelos órgãos públicos competentes, incumbindo-lhe:
i - emitir manifestações técnicas - na forma de pareceres, relatórios, notas 
técnicas e outros - acerca de quesitos, questionamentos ou situações que 
demandem a utilização de conhecimentos técnicos especializados;
ii - auxiliar os membros do Ministério Público na formulação de quesitos 
referentes a ações judiciais e atividades extrajudiciais;
iii - acompanhar os membros do Ministério Público em reuniões, audiên-
cias públicas ou judiciais e outras diligências que necessitem de informa-
ções técnicas especializadas;
iV - realizar vistorias externas com emissão de pareceres e/ou relatórios 
aos órgãos e membros do Ministério Público;
V - manter relacionamento permanente com os institutos técnicos e cien-
tíficos oficiais da União, Estado e Municípios, podendo seus integrantes 
inclusive conduzir ou participar de grupos de trabalho, desde que com a 
devida autorização para esse fim pela Coordenação do CAOTEC;
Vi - prestar diretamente aos membros esclarecimentos técnicos pertinen-
tes às diversas áreas de atuação do Ministério Público, desde que com a 
devida autorização da Coordenação para esse fim;
Vii - elaborar roteiros, informações, instruções e/ou orientações técnicas 
para a padronização e melhor desempenho de suas atividades;
Viii - desempenhar, a critério da coordenação do caoTEc e, em caso de 
relevância institucional, outras atividades compatíveis com sua função de 
assessoramento técnico complementar.
Art. 3º O GATI será formado, preferencialmente, por profissionais especia-

lizados, integrantes do quadro de servidores efetivos, com notórios conhe-
cimentos e/ou prática na sua área técnica.
•1º Poderão integrar o GATI, profissionais especializados cedidos por 
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta ou pessoas 
convidadas para ocuparem cargos em comissão, selecionados na forma do 
art. 4º desta Portaria.
•2º Para melhor desenvolvimento das atividades do GATI, serão admitidos 
estagiários das áreas técnicas contempladas em sua composição, sob a 
supervisão do profissional da respectiva área.
•3° Poderão ser criados Núcleos do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar 
nas Sedes dos Polos administrativos, por decisão do Procurador-Geral de 
Justiça, visando à otimização do apoio técnico aos Órgãos de Execução.
art. 4º os integrantes do GaTi serão selecionados pelos coordenadores 
dos centros de apoio operacional do Ministério Público do Estado do Pará, 
após análise curricular e entrevista pessoal, sendo seus nomes indicados 
ao Procurador-Geral de Justiça pelo coordenador do caoTEc.
Parágrafo único. Nos Núcleos regionais do Grupo de apoio Técnico inter-
disciplinar, seus integrantes serão selecionados pelo coordenador do Polo 
administrativo correspondente, mediante prévio acordo com os Promoto-
res de Justiça daquela região administrativa, devendo submeter a suges-
tão dos profissionais ao Coordenador do CAOTEC, que a encaminhará ao 
Procurador-Geral de Justiça.
Art. 5º Os profissionais integrantes do GATI desenvolverão suas atividades 
de acordo com as áreas de atuação do Ministério Público, respeitando o 
perfil constitucional da instituição e as prioridades definidas em sua política 
institucional.
art. 6º os integrantes do Grupo de apoio Técnico interdisciplinar e dos 
Núcleos regionais apresentarão relatório trimestral de suas atividades à 
coordenação do caoTEc.
Parágrafo único. o relatório mencionado no caput deve ser encaminhado 
até o 5º dia útil subsequente ao fim do trimestre.
caPÍtULo ii - da orGaNiZaÇÃo
art. 7º o GaTi apresenta a seguinte organização:
i - Secretaria; e
ii - comissões Especializadas, compreendendo os seguintes eixos de atu-
ação:
1. a) comissão agroambiental;
2. b) comissão de cidadania, infância e Juventude;
3. c) comissão Socioeconômica;
4. d) comissão de infraestrutura;
5. e) comissão Jurídica;
6. f) comissão contábil; e
7. g) comissão de Saúde.
Parágrafo Único. Para atendimento da política institucional do Ministério Pú-
blico, poderão ser admitidos outros eixos de atuação na atividade do GaTi.
Art. 8º O GATI será composto minimamente por profissionais das seguintes 
áreas do conhecimento:
i - agronomia;
ii - arquitetura e Urbanismo;
iii - assistência Social;
iV- Biblioteconomia;
V- Biologia;
Vi - ciências contábeis;
Vii - ciências Naturais;
Viii - direito;
iX - Economia;
X - Enfermagem;
Xi - Engenharia ambiental;
Xii - Engenharia civil;
Xiii - Engenharia Química;
XiV - Engenharia florestal;
XV - Geologia;
XVi - Geoprocessamento;
XVii - Medicina Veterinária;
XViii - Pedagogia;
XiX – Psicologia.
•1º Para atendimento da política institucional do Ministério Público, po-
derão ser admitidos profissionais de outras áreas do conhecimento para 
atuação no GaTi, mediante sugestão dos coordenadores dos caoS à coor-
denação do caoTEc e autorização do Procurador-Geral de Justiça.
•2º Nos Núcleos Regionais do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar, suas 
especialidades técnicas deverão ser indicadas pelo coordenador de Polo 
administrativo, mediante prévio acordo com os Promotores da respectiva 
região administrativa, à coordenação do caoTEc, que as submeterá ao 
Procurador-Geral de Justiça.
•3º Excepcionalmente, poderão colaborar com o GATI, servidores lotados 
em outras unidades do Ministério Público, mediante designação especial do 
Procurador-Geral de Justiça, por solicitação da coordenação do caoTEc.
caPÍtULo iii - da coordeNaÇÃo
art. 9º a coordenação do GaTi será exercida pelo coordenador do caoTEc, 
com o apoio de assessor especializado de apoio técnico operacional judicial e 
extrajudicial e Promotores de Justiça auxiliares, designados na forma do art. 
8º, § 3º da resolução n.º 004/2021-cPJ, de 05 de agosto de 2021.
Parágrafo único: a coordenação de cada um dos Núcleos regionais do Grupo 
de Apoio Técnico Interdisciplinar ficará a cargo do Coordenador do Polo Admi-
nistrativo correspondente, a quem incumbe a remessa do relatório de produ-
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tividade previsto no art. 6º deste ato normativo à coordenação do caoTEc.
art. 10. compete à coordenação:
i - estabelecer diretrizes gerais e metas estratégicas de atuação;
ii - supervisionar as atividades dos técnicos componentes do Grupo e das 
equipes técnicas interdisciplinares;
iii - monitorar as solicitações conforme os critérios de distribuição e divisão 
dos trabalhos definidos nesta Portaria;
iV- criar equipes técnicas especializadas;
V- incentivar a formalização de termos de cooperação com órgãos técnicos 
para melhor desenvolvimento da análise do Grupo;
Vi - expedir ordens de serviço sobre procedimentos, orientações e 
determinações internos do GaTi, notadamente os processos de trabalho, 
os requisitos de admissibilidade, as regras de tramitação e a forma de 
atendimento das solicitações de apoio técnico, inclusive sobre a classificação 
destas como urgentes ou prioritárias, observado o disposto nesta Portaria;
VII – verificar a adequação formal da nota técnica ao pedido formulado e 
encaminhá-la ao solicitante e ao cao da respectiva matéria;
Viii - intermediar a relação entre os servidores do GaTi e os Órgãos de 
Execução quando do surgimento de eventuais divergências;
iX - deliberar, em caráter terminativo, sobre o atendimento das solicitações 
de apoio técnico encaminhadas ao GATI, bem como sobre a classificação 
destas como urgentes ou prioritárias;
X - criar e conduzir grupos de trabalho sobre temas pertinentes à atuação 
do GaTi;
Xi - coordenar a gestão da informação e do conhecimento no GaTi;
Xii - desempenhar outras atividades compatíveis com suas funções.
caPÍtULo iV - da secretaria do Gati
art. 11. o GaTi será secretariado por servidores especialmente indicados pela 
coordenação e designados pelo Procurador-Geral de Justiça, incumbindo-lhe:
i - receber, tramitar e devolver os procedimentos submetidos ao GaTi;
ii - gerenciar a utilização de materiais de consumo e equipamentos técnicos;
iii - prestar apoio administrativo e material aos integrantes do GaTi;
iV - controlar agenda de atividades dos técnicos, conforme as autorizações 
e designações da coordenação;
V – propor e executar rotinas aprovadas pela coordenação, visando oti-
mizar a realização das atividades do GaTi, seu controle e elaboração de 
estatísticas;
Vi - elaborar, trimestralmente, relatório geral de produtividade dos asses-
sores e/ou técnicos especializados para avaliação da coordenação;
Vii - elaborar escala de férias dos integrantes do GaTi, atendendo, sempre 
que possível, à sugestão do servidor interessado e à continuidade dos ser-
viços, com aprovação da coordenação; e
Viii - desempenhar outras atividades necessárias ao funcionamento do GaTi.
caPÍtULo V - do ProcediMeNto de soLicitaÇÃo
art. 12. Havendo necessidade de apoio técnico especializado, o membro do 
Ministério Público formulará a solicitação, via sistema informatizado, que 
observará o seguinte fluxo:
i - os expedientes serão encaminhados à coordenação do caoTEc, para 
registro e posterior remessa ao GaTi, desde que a solicitação de apoio 
técnico especializado atenda aos ditames desta Portaria;
ii- a coordenação de cada cao, caso necessário, solicitará o apoio técnico 
do GaTi à coordenação do caoTEc;
iii – a coordenação do caoTEc registrará e encaminhará a solicitação 
ao(s) técnico(s) para o devido atendimento;
iV - atendida a solicitação pelo(s) técnico(s) do GaTi, retornarão os autos 
com a análise técnica ao Coordenador do CAOTEC para verificação de sua 
adequação formal ao pedido e posterior remessa e devolução ao solicitante 
e ao cao da respectiva matéria, para registro e controle de atendimento 
às demandas;
V –  após o recebimento da nota técnica, o solicitante terá o prazo de 10 
(dez) dias para pleitear a sua complementação, caso em que o técnico terá 
igual prazo para resposta.
•1º As solicitações de diligências dirigidas ao GATI deverão indicar o objeto 
da investigação, a delimitação do apoio técnico especializado, os quesitos 
específicos, além de serem instruídas com a documentação necessária 
devidamente digitalizada, salvo nos casos em que a digitalização do 
procedimento seja inviável em razão do modelo, formato ou tamanho do 
documento, caso em que os documentos originais serão entregues pelo 
solicitante mediante recibo, conforme modelo anexo a esta Portaria.
•2º As solicitações de apoio técnico especializado dirigidas ao GATI deve-
rão conter todos os elementos de informação necessários à compreensão, 
delimitação e atendimento das demandas.
•3°. Somente quando considerar insatisfatória a análise realizada pelo seu 
apoio jurídico, os membros ministeriais estão autorizados a formular ques-
tionamentos de cunho jurídico aos técnicos do GaTi.
•4º. Nas demais áreas técnicas contempladas pela composição dos núcle-
os regionais, somente quando considerar insatisfatória a análise realizada 
pelos técnicos do respectivo Núcleo regional do Grupo de apoio Técnico 
interdisciplinar, os membros estão autorizados a formular questionamen-
tos complementares aos técnicos do GaTi.
•5º Poderão ter sua tramitação prejudicada, a critério da Coordenação do 
caoTEc, os expedientes:
1.a) contendo questionamentos nos quais não seja necessária a expertise 
profissional, ou quando a atuação demandada destinar-se à constatação 
de fato cuja diligência possa ser realizada por outros servidores do quadro 

auxiliar do Ministério Público do Estado do Pará;
2.b) contendo quesitos demasiadamente amplos, formulados sem lastro 
em indícios concretos de ilegalidades/irregularidades;
3.c) cuja atribuição legal para a realização da atividade solicitada for de 
outras instituições;
4.d) para elaboração de projetos, estudos ou análises de responsabilidade 
do investigado;
5.e) para análise técnica prévia de projetos sujeitos à aprovação, licen-
ciamento, outorga ou autorização dos órgãos competentes, sem que haja 
manifestação destes, ressalvada a atuação prevista em lei;
6.f) para atuar como perito do Juízo;
7.g) para análise de trabalho técnico realizado por outros órgãos da ad-
ministração pública, sem fundamentar suspeita ou indícios de fraude ou 
deficiência técnica;
8.h) que implique na reanálise de pedidos de análise técnica e/ou relatórios 
de vistorias concluídos, permitindo apenas esclarecimentos de seu conteú-
do ou na hipótese de fato novo.
6°. O GATI não substitui os entes e órgãos estatais oficiais no que se refere 
à realização de auditorias e perícias.
7°. os expedientes contendo questionamentos que pertençam ao juízo de 
valor privativo do membro ministerial terão sua tramitação prejudicada, 
prevalecendo a prerrogativa da independência funcional.
8°. os pedidos de apoio que impliquem deslocamento de servidores do 
GaTi deverão observar os prazos de antecedência estipulados na Portaria 
n.º 4.128/2011-MP/PGJ e resolução nº008/2011-cPJ.
art. 13. recebido o pedido de solicitação de apoio, diante dos documentos 
apresentados, a coordenação do caoTEc deverá:
i – analisar o pedido e decidir sobre a sua admissibilidade;
ii – determinar a complementação documental ou de informações ao soli-
citante caso observe a incompletude do requerimento ou da documentação 
remetida para análise, devendo o solicitante fazê-lo no prazo de 10 (dez) dias;
iii – não havendo a complementação no prazo estabelecido no inciso an-
terior, a solicitação será arquivada.
1º a análise de admissibilidade realizada pelo caoTEc deve ser feita no 
prazo de 10 (dez) dias.
2º Não sendo o caso de atuação do GaTi, diante da incidência de alguma 
das hipóteses previstas no artigo 12 deste ato, o caoTEc encaminhará 
justificativa para não atendimento da solicitação.
art. 14. Será efetuada a solicitação de complementação quando o requeri-
mento deixar de apresentar, na forma dos § 1º e 2º do art. 12:
i – os quesitos a serem respondidos pelos técnicos do GaTi;
ii – os documentos ou informações imprescindíveis para a elaboração da 
análise ou diligência pretendida;
iii – a autuação e/ou numeração, para adequação ao disposto no §2°, do 
art. 6°, da resolução cNMP n.° 23/2007.
art. 15 aceita a solicitação de apoio, o procedimento será encaminhado 
pelo coordenador do caoTEc à Secretaria, que fará a distribuição aos 
técnicos e manterá registro de forma a possibilitar ao solicitante que tenha 
conhecimento da ordem de atendimento, conforme critérios abaixo:
1.a) normal: ordenada pela data de chegada da solicitação à Unidade Téc-
nica, da mais antiga para a mais recente; e
2.b) urgente: ordenada por prioridade de atendimento, levando-se em 
conta os critérios objetivos estabelecidos neste ato, sem prejuízo das prio-
ridades estabelecidas pela constituição da república e pela lei.
1º Por questões de economia, necessidade e eficiência, as novas solici-
tações que necessitarem de vistoria externa poderão ser agrupadas às 
solicitações mais antigas, observados os seguintes critérios:
i – a diligência externa solicitada posteriormente deverá ser realizada na 
mesma rota ou comarca da solicitação mais antiga;
ii – a diligência externa posterior deverá possuir similitude de matéria e/ou 
atribuições com os técnicos e equipe que serão deslocados;
iii – a realização da vistoria externa posterior deverá ser cumprida em 
período que não prejudique o tempo de deslocamento do corpo técnico 
na região.
2º Haverá a distribuição especial para evento certo, quando o trabalho 
exigir a realização de diligência ou análise de atos ou eventos com data e 
hora predeterminada, tais como acompanhar perícia judicial, participar de 
audiências públicas ou outros eventos;
3º Toda movimentação procedimental será realizada mediante certificação 
no sistema informatizado, para conhecimento da ordem de atendimento 
das solicitações efetuadas ao caoTEc.
art. 16. as solicitações ao GaTi serão distribuídas aos técnicos por área de 
conhecimento especializado, em ordem cronológica, respeitando-se os se-
guintes critérios de prioridade de atendimento devidamente motivados:
i - vencimento dos prazos judiciais, com risco de prescrição ou decadência;
ii - esgotamento do prazo do procedimento administrativo;
iii - esgotamento do prazo do inquérito civil; e
iV – em casos de grave repercussão social ou jurídica.
1º. a preferência conferida às solicitações do GaEco, na forma do art. 5º 
da resolução n.º 003/2021-cPJ/MPPa, de 05 de agosto de 2021, será ob-
servada, respeitada a ordem de prioridade prevista neste artigo.
2º. Havendo conflito de prioridades entre demandas, o Coordenador do 
caoTEc decidirá sobre a ordem de atendimento.
art. 17 a distribuição de cada procedimento será efetuada simultaneamen-
te na proporção de 01 (um) procedimento urgente para 02 (dois) procedi-
mentos normais, obedecendo aos seguintes critérios:
i – cada procedimento será distribuído para análise à unidade técnica res-
pectiva na ordem estabelecida no caput conforme haja técnico disponível, 
ficando vedada a acumulação de procedimentos em carga ao mesmo téc-
nico, salvo quando a unidade da matéria e localização da área a ser visto-
riada justifique sua acumulação;
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ii – a distribuição dos procedimentos agrupados por força do §1º, do artigo 
16 deste ato será automática ao técnico responsável pela realização de 
vistoria e análise do procedimento antecedente.
Parágrafo único. Em caráter excepcional, e em atendimento exclusivo à 
solicitação do Procurador-Geral de Justiça, a ordem de distribuição poderá 
ser alterada.
art. 18. admitido o pedido de análise e distribuída a solicitação ao GaTi, 
deverá o técnico elaborar análise preliminar, em até 10 (dez) dias, de-
vendo, neste tempo, solicitar, se necessário, complementação, ou estimar 
prazo para sua conclusão, apresentando as devidas justificativas.
1º o prazo assinalado na forma do caput deste artigo não poderá superar 
90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento dos autos pelo técnico.
2º os integrantes do GaTi deverão manter a coordenação do caoTEc 
informada sobre eventuais ocorrências que inviabilizem o andamento e a 
conclusão dos trabalhos.
3º Excluem-se do prazo referido no § 1º as análises técnicas a serem ela-
boradas em processos judiciais, hipótese na qual deverá ser observado o 
prazo legal para a manifestação do Órgão de Execução, devendo, assim, 
serem as peças correlatas, juntamente com o parecer/análise técnica, re-
metidos ao solicitante pelo menos setenta e duas horas antes do encerra-
mento do prazo para manifestação ministerial, bem como as análises em 
casos de extrema complexidade, cuja fundamentação de dilação de prazo 
apresentada pelo técnico seja aprovada pela coordenação do caoTEc.
4° Havendo designação de mais de um técnico para análise conjunta de 
uma única solicitação, os prazos referidos serão comuns.
5º Eventuais conflitos de prazos deverão ser submetidos à apreciação do 
coordenador do caoTEc.
art. 19. Havendo necessidade de adaptação ou esclarecimento da análise 
técnica proferida na solicitação, a juízo do coordenador do caoTEc, retor-
narão as peças ao GaTi para reavaliação e eventuais ajustes.
Parágrafo único. Na hipótese mencionada no caput, o técnico responsável 
terá novo prazo de 15 (quinze) dias para complementação.
caPÍtULo Vi - das disPosiÇÕes FiNais e traNsitÓrias
art. 20. as solicitações pendentes de análise técnica do GaTi, encaminhadas 
antes da vigência desta Portaria, devem adequar-se às exigências nela 
estabelecidas, sendo-lhe garantida a prioridade pela ordem cronológica, 
conforme o art. 16, incisos i a iV, deste ato.
Parágrafo único. o coordenador do caoTEc poderá adotar medidas 
administrativas internas, no intuito de agilizar a conclusão das análises 
pendentes na data de publicação desta Portaria.
art. 21. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 22. revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria 
n.º 6.421/2014-MP/PGJ.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 , 16 de agosto de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
aNeXo i
reciBo de eNtreGa de aUtos FÍsicos
caotec – ceNtro de aPoio oPeracioNaL tecNico. 

comprovante de recebimento

recebi do (a) Promotor (a):  

cargo  

registro  

Sistema informatizado - protocolo  

Número de folhas  

Tipo(s) de documento(s)  

 Belém, ___ de ______________ de 20__
______________________________________________
responsável pelo recebimento.

Protocolo: 845564
extrato da Portaria n° 018/2022-MP/12JMaB
a 12ª 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° 000215-940/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
Portaria Nº 018/2022-MP/12PJMaB
Envolvido: raimundo Barata dos Santos, Moradores Pa carajás/ Tamboril, 
Município de Marabá
Assunto: Instaura Procedimento Administrativo para proceder verificação 
das condições das pontes sobre os rios café e açúcar nas vicinais que dão 
acesso aos Pa’s carajás e Tamboril.
Mariana Sousa cavaleiro de Macêdo dantas
Promotora de Justiça
Titular da12ª Promotoria de Justiça de Marabá

Protocolo: 845733

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

MiNistÉrio PÚBLico de coNtas dos MUNicÍPios do estado do ParÁ
coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas No carGo 
de sUBProcUrador de coNtas do MiNistÉrio PÚBLico de 
coNtas dos MUNicÍPios do estado do ParÁ (MPcM/Pa)
EdiTal Nº 9 – MPcM/Pa – SUBProcUrador, dE 29 dE aGoSTo dE 2022
o Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará torna 
públicos o resultado final na prova oral e a convocação para a avaliação 
de títulos, referentes ao concurso público para o provimento de vagas no 
cargo de Subprocurador de contas do Ministério Público de contas dos 
Municípios do Estado do Pará (MPcM/Pa).
1 do resULtado FiNaL Na ProVa oraL
1.1 Resultado final na prova oral, na seguinte ordem: número de inscrição, 
nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova oral.
10000145, arley dieminger rodrigues, 7.83 / 10000644, debora Bemer-
guy alves, 8.31 / 10000682, Erika Monique Paraense Serra Vasconcellos, 
8.72 / 10000040, Gabriel Moreira Soares Sobral, 7.20 / 10000883, Jordao 
demetrio almeida, 7.05 / 10000758, larissa de almeida Beltrao rosas, 
8.38 / 10000421, Marcelo fonseca Barros, 8.77 / 10000116, Marcos Vaz 
de Melo Maciel, 7.43 / 10000312, Vanessa Maria lopes Madeira, 7.88.
2 da coNVocaÇÃo Para a aVaLiaÇÃo de tÍtULos
2.1 convocação para a avaliação de títulos, na seguinte ordem: número de 
inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10000145, arley dieminger rodrigues / 10000644, debora Bemerguy al-
ves / 10000682, Erika Monique Paraense Serra Vasconcellos / 10000040, 
Gabriel Moreira Soares Sobral / 10000883, Jordao demetrio almeida / 
10000758, larissa de almeida Beltrao rosas / 10000421, Marcelo fonseca 
Barros / 10000116, Marcos Vaz de Melo Maciel / 10000312, Vanessa Maria 
lopes Madeira.
3 da aVaLiaÇÃo de tÍtULos
3.1 Para a avaliação de títulos, o candidato deverá observar todas as ins-
truções contidas no item 11 do Edital nº 1 – MPcM/Pa – Subprocurador, de 
16 de novembro de 2021, e neste edital.
3.2 os candidatos deverão enviar, no período entre 10 horas do dia 31 de 
agosto de 2022 e 18 horas do dia 1º de setembro de 2022 (horário oficial de 
Brasília/DF), via upload, por meio de link específico, disponível no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocura-
dor, imagem legível da documentação referente à avaliação de títulos.
3.2.1 o envio da documentação constante do subitem 3.2 deste edital é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. 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 falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem 
o envio. Esses documentos, que valerão somente para esse processo, não 
serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.
3.3 o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação cons-
tante do subitem 3.2 deste edital.
3.3.1 caso seja solicitado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a re-
ferida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da 
veracidade das informações.
3.4 receberá nota zero o candidato que não enviar a documentação na 
forma e no prazo estabelecidos no Edital nº 1 – MPcM/Pa – Subprocurador, 
de 16 de novembro de 2021, e neste edital.
3.5 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação de títulos.
3.6 Não será aceito o envio de documentação referente à avaliação de 
títulos, em hipótese alguma, fora da data e dos horários predeterminados 
no subitem 3.2 deste edital.
4 das disPosiÇÕes FiNais
4.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos 
recursos interpostos contra o resultado provisório na prova oral estarão 
à disposição dos candidatos a partir da data provável de 6 de setembro 
de 2022, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
mpcm_pa_21_subprocurador.
4.2 o cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem 
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamen-
to das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do 
candidato, que impossibilitem a visualização das justificativas da banca 
para o deferimento ou indeferimento.
4.3 o edital de resultado provisório na avaliação de títulos será publicado 
no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subpro-
curador, na data provável de 14 de setembro de 2022.
Maria iNEZ K. dE M. GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM/Pa

Protocolo: 845576
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MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
resULtado da LicitaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 032/2022- Pe-PMa 
objeto: Eventual contratação do Serviço de recarga de Toner e cartu-
chos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de assistência 
Social (SEMAS), conforme especificações e quantidades estabelecidas. Nos 
termos da ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público o resultado da licitação e 
julgamento das propostas à respectiva vencedora. desse modo, satisfazendo 
a lei e ao mérito, por meio da Secretária da Secretaria Municipal de assistên-
cia Social/fundo Municipal, Sra. Josiane da costa Baia, resolve: tornar público 
a HoMoloGaÇÃo do Pregão Eletrônico nº 032/2022- PE-PMa, à seguinte 
adjudicatária: aMaZÔNia SErViÇoS E EMPrEENdiMENToS lTda, cNPJ 
20.042.587/0001-09, vencedora dos itens: 01 (r$ 130,00), 02 (r$ 130,00), 
03 (r$ 130,00), 04 (r$ 130,00), 05 (r$ 125,00), 06 (r$ 130,00), 07 (r$ 
130,00), 08 (r$ 130,00), 09 (r$ 130,00), 10 (r$ 130,00), 11 (r$ 140,00), 
12 (r$ 140,00), 13 (r$ 140,00), 14 (r$ 140,00), 15 (r$ 140,00), 16 (r$ 
140,00), 17 (r$ 140,00), 18 (r$ 140,00), 19 (r$ 140,00), 20 (r$ 140,00) e 
21 (r$ 140,00), perfazendo o valor global de r$ 1.134.000,00. Josiane da 
costa Baia - secretaria de assistência social.

Protocolo: 845945

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 036/2022- Pe-PMa  
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que no dia 15 de setembro de 2022, às 09h, no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na mo-
dalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo  Menor Preço por  item, no 
modo de disputa aberto, para aquisição de Equipamentos e Suprimentos 
de informática, objetivando atender às necessidades da Secretaria Munici-
pal de Meio ambiente de abaetetuba/Pa. a licitação será regida pela lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. os interessados poderão obter 
o texto integral do Edital e todas as informações sobre a licitação através do 
acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecom-
praspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl 
junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 
1359, centro, cEP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo 
expediente.  ordenador: raphael thiago silva sereni.

Protocolo: 845947

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

MUNicÍPio de acarÁ- Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação e adju-
dicação da concorrência nº 3/2022-00001, para coNSTrUÇÃo E UrBaNi-
ZaÇÃo da orla da cidadE No MUNicÍPio dE acará/Pa, NoS TErMoS 
do coNVÊNio N 89/2022 cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado 
dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP E o MUNicÍ-
Pio dE acará/Pa aTraVÉS da PrEfEiTUra MUNiciPal. Vencedor: Nor-
TE do BraSil oPEraÇÕES dE TErMiNaiS lTda cNPJ: 04.319.889/0001-
25. Valor: r$ 6.092.506,49 (Seis Milhões, Noventa e dois Mil, Quinhentos 
e Seis reais, Quarenta e Nove centavos).

eXtrato de coNtrato
coNcorreNcia Nº 001/2022

objeto: coNSTrUÇÃo E UrBaNiZaÇÃo da orla da cidadE No MUNi-
cÍPio dE acará/Pa, NoS TErMoS do coNVÊNio N 89/2022 cElEBra-
do ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo 
E oBraS PÚBlicaS - SEdoP E o MUNicÍPio dE acará/Pa aTraVÉS da 
PrEfEiTUra MUNiciPal. Vencedor: NorTE do BraSil oPEraÇÕES dE 
TErMiNaiS lTda cNPJ: 04.319.889/0001-25. Valor: r$ 6.092.506,49 
(Seis Milhões, Noventa e dois Mil, Quinhentos e Seis reais, Quaren-
ta e Nove centavos). coNTraTo-20220614. ViGENcia: 08/08/2022 a 
31/08/2023. daTa dE aSSiNaTUra: 08 de agosto de 2022.

Pedro PaULo GoUVea Moraes
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 845949

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de reVoGaÇÃo 

ProcediMeNto de LicitaÇÃo Nº 057/2022 
ModaLidade: PreGÃo 

o município de aurora do Pará/Pa, através do(a) Prefeitura Municipal de 
aurora do Pará, torna público, a rEVoGacÃo do Pregão nº 057/2022, tipo 
menor preço unitário, com abertura prevista para o dia 30/08/2022, para 
Contratação de Empresa Especializada em Serviços Gráficos Objetivando 
atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais 
de aurora do Pará/Pa, com base no art. 49 da lei nº 8.666/93. Vanessa 
Gusmão Miranda - Prefeita Municipal.

Protocolo: 845950

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de coNVocaÇÃo Para sessÃo PÚBLica de eNtreGa 

de docUMeNtos NecessÁrios À HaBiLitaÇÃo 
coNcorrÊNcia N° 3012/2022 

objeto: execução da seguinte obra: construção do píer em concreto armado 
na praia do caripi, 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 §§1º, 3º e 4º, da lei n°. 8.666/93, torna público aos interessa-
dos e convoca as duas empresas inabilitadas (PPB Engenharia Ltda e Infinity 
Engenharia ltda)para a sessão pública de entrega de documentos habilitação. 
Pelo fato de as duas empresas terem sido inabilitadas no certame em epígra-
fe, dar-se-á o prazo de 08 (oito) dias úteis contados a partir data de publica-
ção deste aviso na Imprensa Oficial para que as licitantes, caso seja possível, 
apresentem os documentos corretos, sem os erros apontados no resultado 
completo de análise e julgamento dos documentos de habilitação, necessários 
para que ambas sejam habilitadas, nos termos do item 16, subitem 16.16, 
do edital e conforme previsão contida no art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93. 
Estamos convocando as duas empresas para que apresentem os documentos, 
em conformidade com os subitens 12.1 e 13.1 do edital, na sessão pública 
que acontecerá na sala de reuniões da PMB, mesmo local de realização da 
sessão de abertura, a qual iniciará, pontualmente, às09h00min do dia 12 de 
setembro de 2022. as empresas somente deverão apresentar os documentos 
que não foram apresentados na sessão de abertura, que motivaram suas 
inabilitações, sendo desnecessária a apresentação dos demais documentos 
exigidos no item 13 do edital, pelo fato de já terem sido apresentados e por 
estarem de acordo com o edital e seus anexos. as empresas serão declaradas 
inabilitadas se não apresentarem os documentos solicitados no dia, hora e 
local designados ou se os mesmos estiverem com erros insanáveis, confor-
me item 15, subitem 15.5, do edital. a presença dos representantes legais 
das duas empresas 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: 845952

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de ratiFicaÇÃo. 

a Prefeitura Municipal de Benevides/Pa, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação vigente e, de acordo com as determinações 
consoantes no art. 24, inciso iV, da lei n.º 8.666/93, considerando o que 
consta no Processo administrativo, que trata da contratação da Empresa Po-
ther construções e Serviços Eireli cnpj nº 40.663.701/0001-25 vem raTifi-
car a declaração de diSPENSa Nº 018/2022. objeto: contratação de empre-
sa especializada em construção civil para realizar a recuperação da segunda 
ponte da estrada que dá acesso à Comunidade do Taiassuí, a fim de permitir 
o acesso terrestre ao local e garantir a segurança das pessoas que transitam 
pela ponte. Valor Global Estimado: r$ 190.465,68 (cento e noventa mil e qua-
trocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). ordenadora 
de despesa: Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita.

eXtrato de coNtrato. reF. disPeNsa Nº 018/2022 
objeto: contratação de empresa especializada em construção civil para re-
alizar a recuperação da segunda ponte da estrada que dá acesso à comu-
nidade do Taiassuí, a fim de permitir o acesso terrestre ao local e garantir a 
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segurança das pessoas que transitam pela ponte. contrato administrativo 
nº 339/2022-PMB. Partes: Município de Benevides - Prefeitura Municipal 
cnpj nº 05.058.466/0001-61 e a Empresa Pother construções e Serviços 
Eireli cnpj nº 40.663.701/0001-25. Valor: r$ 190.465,68 (cento e noventa 
mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). 
data de assinatura: 20/06/2022. Vigência do contrato: será de 90 (noven-
ta) dias, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada nos 
termos do art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993. ordenadora de despesa: 
Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita.

retiFicaÇÃo 
Na publicação do aviso de Licitação referente à tomada de Preços 
nº 011/2022, publicada nas páginas 88 e 89 da edição nº 35.092 do do-
EPa, veiculada no dia 26 de agosto de 2022. oNde se LÊ: “ordenadora de 
despesa: luíza Euclídia de lima Solon - Secretária Municipal do Trabalho 
e Promoção Social. Leia-se: ordenadora de despesa: luziane de lima 
Solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa. as demais informa-
ções publicadas anteriormente permanecem inalteradas. ordenadora de 
despesa: Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de 
Benevides/Pa.

Protocolo: 845953

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 032-2022

oBJeto: formação do Sistema de registro de Preços para aquisição de 
material permanente, para atendimento da Prefeitura de Brasil Novo e de-
mais fundos municipais. abertura: 13.09.2022, às 09:00horas. local da 
SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br). o Edital e seus anexos estarão 
disponíveis para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais 
www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transparência 
do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e 
retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Brasil Novo, na Travessa 28 de abril, 1175, centro-Brasil 
Novo-Pará. eLaN JeoVaNY GoNÇaLVes da siLVa-Pregoeiro

Protocolo: 845955

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo Fracassado 

o Município de capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de 
sua Pregoeira, informa que o Pregão Eletrônico nº026/2022. aquisição de 
carreta Tanque Para água, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal do Meio ambiente de capanema/Pa. Sessão Pública: 26/08/2022 às 
9h, horário de Brasília, horário de Brasília. Edital disponível em: www.por-
taldecompraspublicas.com.br. se deu como Fracassado. Laise Martins 
Leal - Pregoeira.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022- PMc - srP 

objeto: registro de Preço Para contratação de Pessoa Jurídica Para Ser-
viços de Malharia Em Geral, Para atender a Prefeitura Municipal de capa-
nema e suas Secretarias. Sessão Pública: 12/09/2022 às 09H, horário de 
Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. in-
formações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@
gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 845956

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
retiFicaÇÃo 

Na Publicação de extrato de contrato referente ao Pregão eletrô-
nico nº 013/2022 circulado neste jornal no dia 23/08/2022, cujo 
o objeto é contratação de Empresa Para futura e Eventual aquisição de 
artefatos de cimento, Tais como Bloquetes, Meio fio e Tubos de concreto, 
Visando atender às necessidades do Município de capitão Poço/Pa. 
oNde se LÊ: data abertura 06/09/2022 as 14:30 hs. 
Leia-se: abertura 13/09/2022 as 14:30.

Protocolo: 845958

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso resULtado do recUrso adMiNistratiVo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 002/2022 
Processo LicitatÓrio Nº 057/2022 

a Prefeitura Municipal de cumaru do Norte - Pa, por sua comissão 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados sobre o 
resultado do recurso administrativo apresentado pela empresa: cfa cons-
truções, Terraplenagem e Pavimentação lTda. a comissão Permanente de 
licitação, por decisão unanime, resolve: diante de tudo o que foi expla-
nado, em simetria a lei federal n.º 8.666/93, bem como às disposições 
contidas no instrumento convocatório, coNHEcEMoS o recurso interpos-
to pela licitante cfa coNSTrUÇÕES, TErraPlENaGEM E PaViMENTaÇÃo 
lTda. e JUlGaMoS ToTalMENTE iMProcEdENTE pelas razões ventiladas. 
Vilamon P. ramos. Presidente da cPL.

Protocolo: 845959

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro - Pa
o MUNicÍPio de Faro reaLiZarÁ No dia 12/09/2022 Às 10:00 Hrs, 
PreGÃo eLetroNico Nº 2022/18. oBJETo: PrEGÃo ElETroNico Para 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para a coNTraTaÇÃo dE EMPrESaS Para a 
aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS HoSPiTalar, coNTroladoS, HiPErdia 
E farMacia BaSica Para aTENdEr a NEcESSidadES do fMS dE faro/
Pa. o rESPEcTiVo EdiTal E SEUS aNEXoS ENcoNTra-SE diSPoNiVEiS 
No SiTE: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ , qualquer es-
clarecimento sobre o edital será feito pelo endereço eletrônico.

Protocolo: 845960

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
eXtrato de aditiVo 

origem: P. e. N° 023/2021/srP. contrato nº 2022/051 
objeto: Primeiro Termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência do 
contrato, de 25 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022. contra-
tante: Prefeitura Municipal de floresta do araguaia. contratada: adserv 
Empreendimentos Eireli. data de assinatura: 23/08/2022. contrato nº 
2022/052. objeto: Primeiro Termo aditivo de prorrogação do prazo de vi-
gência do contrato, de 25 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 
contratante: fundo Mun. de Educação. contratada: adserv Empreendi-
mentos Eireli. data de assinatura: 23/08/2022. divailton Moreira de 
sousa - Presidente da cPL.

Protocolo: 845963

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos 04/2022-PMJ 

aBertUra: 14/09/2022, Às 09:00 Hs 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE 
oBra dE rEforMa E rEViTaliZaÇÃo, coM forNEciMENTo dE PEÇaS, 
EQUiPaMENToS, MaTEriaiS E MÃo dE oBra, Na PraÇa Boa ESPEraNÇa.
ToMada dE PrEÇoS 03/2022-PMJ abertura: 15/09/2022, às 09:00 hs. 
objeto coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 36 (TriNTa E 
SEiS) ModUloS SaNiTarioS doMiciliarES Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES BaSicaS dE SaNEaMENTo aS faMiliaS da SaNTa roSa, ZoNa 
rUral do MUNiciPio dE JacUNdá - Pa, EM aTENdiMENTo ao coNVÊ-
Nio Nº 0211/2014/fUNaSa.
Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no Mural Geo
-obras TcM-Pa, Portal da Transparência www.jacunda.pa.gov.br, e no de-
partamento de licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Jacundá.

izaac scheidegger emerique
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 845964
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 061/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 20.535/2022-PMM - Tipo Menor Preço por lote. data 
da Sessão: 13/09/2022 - 09h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal - aQUiSiÇÃo dE MÓVEiS PlaNEJadoS Para a SEcrETaria 
MUNiciPal dE aGricUlTUra. 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.licita-
cao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transpa-
rência/Marabá. ass.: Higo Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 845967

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo reFereNte ao PreGÃo 
PreseNciaL srP Nº 055/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo n° 18.606/2022-PMM -ceL/seVoP/PMM. objeto: rEGiS-
Tro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE rEVESTiMENTo 
Para UTiliZaÇÃo dE EQUiPE ProPria da SEcrETaria dE oBraS Na EXE-
cUÇÃo dE PEQUENaS MaNUTENÇÕES E rEParoS EM PrEdioS PUBlicoS, 
conforme Edital e seus anexos. adjudica e Homologado a empresa: iBiZa 
EMPrEEdiMENToS coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 18.559.714/0046-
80, vencedora dos lotes 03, 04 no valor total de r$ 391.975,00 (trezentos e 
noventa e um mil, setecentos e setenta e cinco reais), KEllioN S SilVa Ma-
TEriaiS dE coNSTrUÇÃo EirElli. cNPJ: 22.104.453/0001-09, vencedora 
dos lotes 02 e 07 no valor de r$ 480.009,20 (quatrocentos e oitenta mil, nove 
reais e vinte centavos), aTHENaS coMÉcio aTacadiSTa, EMPrEEdiMENToS 
SErViÇoS E iNcorPoraÇÕES EirEli, cNPJ: 23.378.600/0001-93, vence-
dora dos lotes 05 e 06 no valor total de r$ 286.666,00 (duzentos e oitenta e 
seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais) KElfoNTE coMÉrcio VarEJiSTa 
dE MaTErial ElÉTrico EirEli, cNPJ: 32.371.749/0001-31, vencedora dos 
lotes 08 e 10, no valor total de r$ 180.623,00 (cento e oitenta mil, seiscentos 
e vinte e três reais) Pelo que ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado final. Ma-
rabá - Pa, 25.08.2022, Fabio cardoso Moreira - secretário Municipal de 
Viação e obras Públicas.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 083/2022-ceL/seVoP/PMM. origem: 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 055/2022-ceL/seVoP/PMM, Proces-
so n° 18.606/2022-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
Ço Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE rEVESTiMENTo Para 
UTiliZaÇÃo dE EQUiPE ProPria da SEcrETaria dE oBraS Na EXE-
cUÇÃo dE PEQUENaS MaNUTENÇÕES E rEParoS EM PrEdioS PUBli-
coS, empresas: iBiZa EMPrEEdiMENToS coMÉrcio E SErViÇoS EirE-
li, cNPJ: 18.559.714/0046-80, vencedora dos lotes 03, 04 no valor total 
de r$ 391.975,00 (trezentos e noventa e um mil, setecentos e setenta 
e cinco reais), KEllioN S SilVa MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo EirElli. 
cNPJ: 22.104.453/0001-09, vencedora dos lotes 02 e 07 no valor de r$ 
480.009,20 (quatrocentos e oitenta mil, nove reais e vinte centavos), 
aTHENaS coMÉcio aTacadiSTa, EMPrEEdiMENToS SErViÇoS E iNcor-
PoraÇÕES EirEli, cNPJ: 23.378.600/0001-93, vencedora dos lotes 05 e 
06 no valor total de r$ 286.666,00 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscen-
tos e sessenta e seis reais) KElfoNTE coMÉrcio VarEJiSTa dE MaTErial 
ElÉTrico EirEli, cNPJ: 32.371.749/0001-31, vencedora dos lotes 08 e 
10, no valor total de r$ 180.623,00 (cento e oitenta mil, seiscentos e vinte 
e três reais). Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Viação e obras 
Públicas - Unidade Gestora da Secretaria Municipal de Viação e obras Pú-
blicas. Vigência: 12 meses. assinatura: 26.08.2022 - Fabio cardoso Mo-
reira - secretário Municipal de Viação e obras Públicas.

Protocolo: 845968

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
extrato de termo aditivo - 1° termo aditivo Quantitativo: acresceN-
tar QUaLitatiVo com percentual de 10,72551% equivalente a r$ 
105.146,68 (cento e cinco mil cento e quarenta e seis reais e sessenta 
e oito centavos), QUaNTiTaTiVo com percentual de 3,577596% equiva-
lente a r$ 35.072,68 (trinta e cinco mil setenta e dois reais e sessenta e 
oito centavos) - contrato administrativo Nº 312/2021/SEVoP/PMM refe-
rente ao Processo licitatório Nº 15,967/2020/PMM, ToMada dE PrEÇoS 
Nº 062/2020/cEl/SEVoP/PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE UMa PraÇa No diSTriTo rUral 
dE Vila caPiSTraNo dE aBrEU- MaraBá (Pa), Empresa: Md SErVi-
ÇoS E ENGENHaria lTda, cNPJ Nº 19.969.637/0001-19. assinatura: 
25/08/2022, Marabá/Pa. secretaria de Viação e obras Públicas. FÁ-
Bio cardoso Moreira- secretário.

Protocolo: 845980

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 449/2022/seMad 

Processo administrativo nº 15.531/2022-PMM, autuado na modalida-
de PreGÃo PreseNciaL srP Nº 068/2022/cPL/PMM, que gerou a ata 
de registro de Preços Nº 353/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição de insu-
mos tipo calcário, adubo e fertilizantes para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de agricultura; Empresa M r da coSTa coNS-
TrUTora, SErViÇoS E locaÇÕES EirEli, cNPJ: 04.420.090/0001-20; 
Valor r$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais), assinatura 
29/08/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secre-
tário de administração.

Protocolo: 845974

eXtrato do 1° aditiVo de PraZo e VaLor a os 04/2022 
referente ao do contrato n° 5900074692 entre a fccM e a empresa ValE, 
com acréscimo de r$ 441.908,28 para o item de serviços, passando o va-
lor total de r$ 890.819,22 para r$ 1.332.727,50, bem como postergação 
de prazo em 73 dias, totalizando 294 dias. 23/08/2022 - Vanda régia 
américo Gomes.

Protocolo: 845973
retiFicaÇÃo da ata de 

reGistro de PreÇo Nº 359/2022/cPL
torna-se público que na ata de registro de Preço nº 359/2022 oriunda 
do Pregão Eletrônico (SrP) nº 075/2022/cPl/PMM, Processo licitatório nº 
16.805/2022/PMM, referente a empresa aHcor coMÉrcio dE ProdUToS 
ODONTOLÓGICOS LTDA, foi retificado o sobrenome da Secretária Municipal 
de Saúde interina. onde se lê: Monica Borchart Nicolau Silva. 
Leia-se: Monica Borchart Nicolau. Permanecem inalteradas e válidas as 
demais informações publicadas anteriormente. Marabá 29/08/2022 - 
Monica Borchart Nicolau - secretaria Municipal de saúde - sMs - 
Portaria Nº 2436/2022-GP.

Protocolo: 845977

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 20.716/2022-PMM  

Modalidade toMada de PreÇos Nº 056/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo 
Menor Preço Global. data da Sessão: 15/Set/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE rEforMa E aMPliaÇÃo da EMEf Maria dE fáTiMa 
GadElHa, localiZada Na folHa 29, Qd 27, loTE ESPEcial, NUclEo 
NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Salário Educação 
/ fundeb 30% comp. União VaaT / 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: 845978

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de editaL Nº 03/2022/PMM/HoMoLoGaÇÃo 

o Prefeito Municipal de Mocajuba no uso de suas atribuições torna pú-
blico o resultado final do concurso público destinado ao preenchimento 
de vagas de cargos (Zona Urbana e Zona rural) da Prefeitura Municipal, 
conforme regras do Edital de abertura n.º 01/2020/PMM. comunica que 
o Edital nº 03/2022/PMM/Homologação com relação definitiva final do re-
sultado do Concurso em ordem de classificação dos candidatos, por cargo, 
contendo o numero de inscrição, nome do candidato, pontuação final e 
colocação no concurso, esta afixada no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Mocajuba, bem como ficará publicado no portal da Instituição 
organizadora do concurso público, fundação de amparo e desenvolvimen-
to da Pesquisa - fadESP (http://portalfadesp.org.br), fundação de apoio a 
Universidade federal do Pará - UfPa, durante todo o prazo de validade do 
Concurso. O resultado final do concurso público fica devidamente homolo-
gado, nesta data, pela Prefeitura Municipal de Mocajuba.  cosme Macedo 
Pereira - Prefeito Municipal de Mocajuba.

Protocolo: 845983

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de retiFicaÇÃo de editaL e adiaMeNto
PreGÃo eLetrÔNico - N° Pe 20/2022-PMNi

o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através do PrEfEiTUra MUNi-
ciPal por intermédio do coordenador de licitação, torna público, para 
conhecimento dos interessados que tendo em vista a impugnação apre-
sentada, bem como, a retificação do Edital, o Processo Administrativo nº 
028/2022 -SEMUGEP - Pregão Eletrônico nº PE 20/2022-PMNi, com aber-
tura marcada para o dia 01/09/2022 às 10:00 horas, fica ADIADO para as 
10h00mim (horário de Brasília - df) do dia 15/09/2022, através do site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: aQUiSiÇÃo dE 01 (UMa) 
rETroEScaVadEira aTraVÉS do coNVÊNio Nº 69/2022-SEdaP, firMa-
do ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPE-
cUário E da PESca - SEdaP E o MUNicÍPio dE NoVa iPiXUNa. o novo 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: 
cpl.pmni@gmail.com, no site do Portal de compras Públicas e/ou na Sala 
da comissão de licitação, na rUa aNTÔNio MarrocoS, N° 01, Bairro: 
fElicidadE, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente. 
Nova ipixuna - Pa, 26 de agosto de 2022. FraNQUissUeL GoMes reis 
- coordenador de licitação. Portaria Nº 050/2021 - GP.

Protocolo: 845987
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 27/2022-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa de prestação de 
Serviços de Transporte Escolar, da rede de Ensino Estadual E Municipal, 
Para atender os itens desertos no Pe 15/2022-Srp, do Municipio de Novo 
Progresso, Estado do Pará. Tipo: Menor preço por item. data da abertura: 
13/09/2022 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado atra-
vés do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site 
www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no 
endereço eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico Nº 28/2022-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada No 
agenciamento de Viagem, compreendendo os serviços de reserva, emis-
são, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, para atendimen-
to das necessidades da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa. Tipo: 
Maior desconto. data da abertura: 14/09/2022 ás 08h00min. local: o 
pregão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNc - 
Bolsa Nacional de compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus 
anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. scheila 
Luiza Lavall - Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico Nº 29/2022-srP 
objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada 
no agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de emissão, re-
marcação e cancelamento de passagens terrestres, para atendimento das 
necessidades da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa.Tipo: Maior 
desconto. data da abertura: 14/09/2022 ás 11h00min. local: o pregão 
eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Na-
cional de compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos 
encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. scheila Luiza 
Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 845990

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de ratiFicaÇÃo

o Município de ourém, estado do Pará, torna público que ratificou no 
dia 28 de julho de 2022, o processo licitatório de dispensa de licitação 
nº 004/2022 cPl/PMo. objeto: contratação de empresa para locação 
emergencial de 17(dezessete) Veículos Tipo Passeio Hatch ou Sedan, com 
objetivo de suprir as necessidades das Secretarias de Saúde, assistência 
Social, Educação, administração e infraestrutura, em favor da empresa 
furtado Souza Empreendimentos Eireli - Epp, cNPJ n° 35.829.669/0001-
75, no valor global de r$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais).

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº 2022-2907-001cPL/PMo, vinculado ao Processo de 
dispensa de licitação nº 004/2022 cPl/PMo. objeto: contratação de em-
presa para locação emergencial de 17(dezessete) Veículos Tipo Passeio 
Hatch ou Sedan, com objetivo de suprir as necessidades das Secretarias 
de Saúde, assistência Social, Educação, administração e infraestrutura, 
contratante: Prefeitura Municipal de ourém, contratado(a):furtado Sou-
za Empreendimentos Eireli - Epp, cNPJ n° 35.829.669/0001-75. Valor do 
contrato: r$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais),celebrado entre 
as partes em29/07/2022. o presente contrato terá vigência de 180(cento 
e oitenta) dias, contados apartir da sua assinatura. Francisco roberto 
Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 845992

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
tomada de Preços Nº 002/2022PMPd

Município de Pau d’arco, através Setor de licitação da Prefeitura Mu-
nicipal de Pau d’arco - Pa, torna público que às  09:00 horas do dia 15 
de SETEMBro de 2022, fará realizar licitação na modalidade ToMada dE 
PrEÇoS, tipo menor preço Global, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada EM rEcUPEraÇÃo dE ESTradaS ViciNaiS Na ZoNa rUral 
do MUNicÍPio dE PaU d’arco-Pa EM coNforMidadE coM aS ESPEci-
ficaÇÕES coNTidaS NoS aNEXoS dESTE EdiTal. de acordo com o que 

determina a legislação vigente, a realizar-se no prédio da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE PaU d’arco-Pa.
o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas. 
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados Portal 
da Prefeitura na Url https://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e 
no Mural das licitações do TcM/Pa, a partir da publicação deste aviso.

Pau d’arco - Pa, 29 de aGoSTo de 2022.
cLeitoN HerMiNio dos saNtos
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 845993

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso adiaMeNto 

toMada de PreÇo  008/2022 
a Prefeitura Municipal de Placas, coMUNica aos interessados que a 
ToMada dE PrEÇo nº 008/2022, tendo como objeto: construção de 03 
Pontes de Madeira de lei nas Vicinais do Município de Placas., datado para 
o dia, 01 de Setembro de 2022 9h será adiado, a abertura do mesmo passa 
a ser dia 05 de Setembro de 2022 às 9h, por razões técnicos administrati-
vos. cleidiane da silva Mota - Presidente da cPL.

Protocolo: 846001

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de credeNciaMeNto

cHaMada PUBLica Nº 005/2022 
a Prefeitura Municipal de Placas de Placas estado do Pará, através 
do fundo Municipal de Saude torna Público, Para conhecimento dos interes-
sados Que, ficara em aberto até sanar a necessidades do mesmo conforme 
orientação do TcU no Processo n.º Tc 016.522/95-8, no horário das 14h às 
17h, a contar do dia 30/08/2022 o chamamento Público para fins de cre-
denciamento referente ao edital em Epígrafe, cujo objeto credenciamento 
de Médicos Para realizar Plantões Médicos destinados aos atendimentos, a 
Serem realizados na Unidade Básica de Saúde (Hora).  chamamento público 
nº005/2022 e seus anexos, que Poderá Ser obtido no Site. https://placas.
pa.gov.br/categoria/licitacoes/. Vany deodato da silva - Presidente co-
missão de seleção para processamento e Julgamento.

Protocolo: 846003

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Município de santa Bárbara do Pará Torna Publica a HoMoloGaÇÃo 
do ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2022-0006. objeto: coNSTrUÇÃo do coM-
PlEXo GaSTroNÔMico do PaU d’arco localiZado No MUNicÍPio dE 
SaNTa BárBara do Pará/Pa, NoS TErMoS do coNVÊNio Nº 194/2022, 
cElEBrado ENTrE SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo Ur-
BaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP E o MUNiciPio dE SaNTa BárBara 
do Pará/Pa, aTraVÉS da PrEfEiTUra MUNiciPal, em favor da Empresa: 
M d i. ENGENHaria & coMErcio EirEli, cNPJ Nº 17.370.391/0001-39, 
no valor de r$ 731.501,22 (setecentos e trinta e um mil e quinhentos e 
um reais e vinte e dois centavos).daTa dE HoMoloGaÇÃo: 24/08/2022.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: toMada de PreÇos nº 2/2022-0006. objeto: coNSTrU-
ÇÃo do coMPlEXo GaSTroNÔMico do PaU d’arco localiZado No 
MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa, NoS TErMoS do coNVÊNio 
Nº 194/2022, cElEBrado ENTrE SEcrETaria dE ESTado dE dESENVol-
ViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP E o MUNiciPio dE SaNTa 
BárBara do Pará/Pa, aTraVÉS da PrEfEiTUra MUNiciPal. coNTraTa-
da: M d i. ENGENHaria & coMErcio EirEli - cNPJ: 17.370.391/0001-
39 - coNTraToS: 20220398/ Valor ToTal: r$ 731.501,22 (setecentos e 
trinta e um mil e quinhentos e um reais e vinte e dois centavos) daTa dE 
aSSiNaTUra: 24 de agosto de 2022.

MarcUs LeÃo coLares
Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará

Protocolo: 846004

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 040/2022-seMaP

o secretário Municipal de agricultura e Pesca, sr. Bruno da silva costa, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
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janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe:
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a 
Secretaria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para 
locação de máquinas pesadas para serviços de terraplanagem em recu-
peração de estradas vicinais nas regiões de lago Grande - arapixuna, Br 
163 - Eixo forte e Pa 257 - ituquí, no município de Santarém - convênio 
154/2022-SETraN. Eduardo Souza de araújo - Matrícula nº 52607.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Dailson Saraiva de 
aguiar - Matrícula nº 63694.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. dê-se 
ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Mu-
nicipal de agricultura e Pesca aos 26 dias de agosto de dois mil e vinte e 
dois. Bruno da silva costa. secretário Municipal de agricultura e 
Pesca. decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.

Portaria Nº 041/2022-seMaP
o secretário Municipal de agricultura e Pesca, sr. Bruno da silva costa, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe:
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a 
Secretaria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para 
aquisição de peças, pneus e baterias para Manutenção preventiva e cor-
retiva da frota da Secretaria Municipal de agricultura e Pesca - SEMaP. 
dailson Saraiva de aguiar - Matrícula nº 63694.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Claudionor Mota 
de assis - Matrícula nº 80304.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. dê-se 
ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Mu-
nicipal de agricultura e Pesca aos vinte e seis dias de agosto de dois mil e 
vinte e dois. Bruno da silva costa. secretário Municipal de agricultu-
ra e Pesca. decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.

Portaria Nº 042/2022-seMaP
o secretário Municipal de agricultura e Pesca, sr. Bruno da silva costa, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe:
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a 
Secretaria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para 
aquisição de material laterítico piçarra e pedra, para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de agricultura e Pesca - SEMaP. Elson Pinheiro 
Silva - Matrícula nº 80224.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Dailson Saraiva de 
aguiar - Matrícula nº 63694.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. dê-se 
ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Mu-
nicipal de agricultura e Pesca aos vinte e nove dias de agosto de dois mil e 
vinte e dois. Bruno da silva costa. secretário Municipal de agricultu-
ra e Pesca. decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 033/2022-seMaP 

objeto: locação de máquinas pesadas para serviços de terraplanagem em 
recuperação de estradas vicinais nas regiões de lago Grande - arapixuna, 
Br 163 - Eixo forte e Pa 257 - ituquí, no município de Santarém - convênio 
154/2022-SETraN. Partes: Secretaria Municipal de agricultura e Pesca e 
dPV Engenharia e Serviços ltda. r$ 4.125.855,36 (quatro milhões, cento 
e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis 
centavos). Vigência: 29/08/2022 a 29/08/2023. Bruno da silva costa - 
secretário Municipal de agricultura e Pesca.

Protocolo: 846006

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 004/2022-cPL
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 
004/2022, tipo menor preço global. objeto: obtenção de proposta mais 
vantajosa para a administração, relativa à reforma e ampliação do Prédio 
da Escola Municipal Ensino infantil Santíssima Trindade, localizado na rua 
Beira Mar, Bairro: Santíssima Trindade, S/N - No município do Município 
de São caetano de odivelas/Pa. abertura: 15/09/2022, às 10:00hs. o 
procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. a retirada dos editais e seus anexos encontram-se 
disponíveis na sala de licitações, sito na av. floriano Peixoto, nº 01 - Bairro 
centro - cEP: 68.775-000, São caetano de odivelas - Pará, no horário de 
08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, www.tcm.pa.gov.br/portaldojuris-
dicionado/sistema/geo-obras ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.pa.
gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. Grijalme da 
costa carneiro - Presidente da comissão Permanente de Licitação.

PreGÃo eLetrÔNico N° 010/2022. 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público 
aos interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔ-
Nico Nº 010/2022-SrP, tipo menor preço, registro de Preço para futura 
e Eventual aquisição de materiais de construção em geral, ferramentas, 
ferragens, material para pintura, forro, hidráulico, sanitário e madeiras, 
destinados a suprir as necessidades das secretarias e fundos municipais 
vinculados a Prefeitura Municipal de São caetano de odivelas-Pa. abertu-
ra: 13/09/2022, às 09:30hs. a retirada dos editais e seus anexos encon-
tram-se disponíveis na sala de licitações, sito na av. floriano Peixoto, nº 
01 - Bairro centro - cEP: 68.775-000, São caetano de odivelas - Pará, 
no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de licitações/
TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocae-
tanodeodivelas.pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.
com. Brenda da silva Barbosa - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 846011

.

.

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 Pregão Eletrônico SrP nº 041/2022, cujo ob-
jeto é a registro de preços para futura e eventual contratação de serviços 
comuns de engenharia para a recuperação de vias urbanas, recapeamento, 
tapa-buraco com massa asfáltica e sinalização horizontal e vertical, objeti-
vando atender as necessidades da Secretaria municipal de infraestrutura e 
Urbanismo de São Miguel do Guamá (SEMiU) do município de São Miguel 
do Guamá/pa pelo princípio da conveniência e da oportunidade. a nova 
data da sessão Pública será em 09/09/2022 às 09:00 horas, por meio do 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980551.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222883. oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0004. 
coNTraTaNTE. Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. coNTra-
Tada(o): iMPErio PaViMENTaÇÃo E locaÇÕES EirEli. oBJETo: con-
tratação de serviços de recuperação asfática de vias urbanas, na sede do 
Município de São Miguel do Guamá, nos termos do convênio Nº 114/2022, 
celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas - SEdoP e o Município de São Miguel do Guamá-Pa. Valor 
ToTal: r$ 1.647.717,64 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, 
setecentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos). ViGÊNcia: 25 
de agosto de 2022 a 25 de fevereiro de 2023.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222881. oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0006. 
coNTraTaNTE: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. coNTra-
Tada(o): MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli. oBJETo: contratação 
de serviços para a execução de pavimentação em blokrets de vias urba-
nas e rurais do Município de São Miguel do Guamá/Pa. Valor ToTal: r$ 
700.099,77 (setecentos mil, noventa e nove reais e setenta e sete centa-
vos). ViGÊNcia: 19 de agosto de 2022 a 19 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº. 20222884. oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0005. 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá. 
coNTraTada(o): iMPErio PaViMENTaÇÃo E locaÇÕES EirEli. oBJE-
To: contratação de serviços para a recuperação asfáltica de vias urbanas 
na sede do município de São Miguel do Guamá nos termos do convênio 
nº 121/2022 celebrado entre o Secretaria de estado de desenvolvimento 
urbano e obras públicas - SEdoP e o Município de São Miguel do Guamá, 
por meio da Prefeitura Municipal. Valor ToTal: r$ 5.265.354,40 (cinco 
milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro 
reais e quarenta centavos) ViGÊNcia: 26 de agosto de 2022 a 25 de fe-
vereiro de 2023.

edUardo saMPaio GoMes Leite-Prefeito Municipal
Protocolo: 846012

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20220574
PreGÃo eLetrÔNico Nº 046/2022-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇao dE ScaNNErS, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇao dE 
SoUrE/Pa. assinatura da ata: 09/08/2022. Vigência: 12 (doze) meses a 
contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: aNJoS aNJoS 
lTda - EPP, iNScriTa No c.N.P.J. nº 06.069.753/0001-30, vencedora com 
o valor global estimado de r$ 60.000,00. a ata com os preços e demais 
especificações encontra-se disponibilizada para consulta na Prefeitura Mu-
nicipal de SoUrE/Pa no setor de licitações.



diário oficial Nº 35.096   155Terça-feira, 30 DE AGOSTO DE 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20220565, oriGeM: PreGÃo Nº 041/2022, coNTra-
TaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, coNTraTada(o): caSMEd coMEr-
cio dE arTiGoS MEdicoS HoSPiTalarES E MEdicaMENT,oBJETo: rE-
GiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para forNEciMENTo dE MaTErial odoNToloGico, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE 
da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. V. ToTal: r$ 386,50 (trezentos e 
oitenta e seis reais e cinquenta centavos), ViGÊNcia:04 de agosto de 2022 
a 31 de dezembro de 2022, daTa da aSSiNaTUra:04 de agosto de 2022. 
coNTraTo Nº20220615, oriGEM:PrEGÃo Nº 050/2022-PE/SrP, coNTra-
TaNTE:PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, coNTraTada(o): r. Prado 
SilVa Gold SErVicE coMErc. EM GEral, oBJETo:rEGiSTro dE PrEÇo 
Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo SacoS PláSTicoS Para o MaTa-
doUro MUNiciPal, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SoUrE/Pa. V.ToTal r$10.000,32 (dez mil reais e trinta e dois 
centavos),ViGÊNcia:25 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022,daTa 
da aSSiNaTUra:25 de agosto de 2022.
coNtrato Nº20220612, oriGeM:PreGÃo Nº 027/2022, coNTra-
TaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, coNTraTada(o): r. Prado 
SilVa Gold SErVicE coMErc. EM GEral, oBJETo: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
PErEcÍVEiS E NÃo PErEcÍVEiS Para o ProGraMa NacioNal dE ali-
MENTaÇÃo EScolar EM aTENdiMENTo aS UNidadES EdUcacioNaiS da 
rEdE MUNiciPal E ENSiNo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa. Valor ToTal 
r$ 10.675,00 (dez mil, seiscentos e setenta e cinco reais), ViGÊNcia: 24 
de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022, daTa da aSSiNaTUra: 24 
de agosto de 2022. carlos augusto de Lima Gouvêa-PrEfEiTo.

Protocolo: 846013

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220614, oriGeM: PreGÃo Nº 049/2022-Pe/srP, 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, coNTraTada(o): 
SErVicoS E VENdaS dE ProdUToS dE caSa lTda, oBJETo: rEGiSTro 
dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
iNSTalaÇÃo dE EQUiPaMENToS Para o MaTadoUro MUNiciPal coM 
forNEciMENTo dE PEÇaS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. Valor ToTal r$ 76.623,15 (se-
tenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos), Pro-
GraMa dE TraBalHo: Exercício 2022 atividade 0504.206050020.2.007 
Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros, Classificação econô-
mica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 
3.3.90.39.99, no valor de r$ 76.623,15, ViGÊNcia: 25 de agosto de 2022 
a 31 de dezembro de 2022, daTa da aSSiNaTUra: 25 de agosto de 2022.

carlos augusto de Lima Gouvêa-PrEfEiTo.
Protocolo: 846014

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAILÂNDIA

.

eXtrato de coNtrato
contrato nº: 202225080001, contratante: Prefeitura Municipal de 
tailândia, contratada: Pillar coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli ME, 
cNPJ: 07.442.183/0001-44, Valor do contrato: r$ 7.690.718,79, origem: 
concorrência Pública nº 4/2022-SEMEd, objeto: Execução dos serviços de 
reforma, adequação e ampliação da EEEM Eriberto Jasper no Município de 
Tailândia, de acordo com os convênios de cooperação Técnica e financeira 
n. 046/2022, celebrado entre a SEdUc/Pa e Município de Tailândia, Vigên-
cia: 25/08/2022 à 25/06/2023, data da assinatura: 25/08/2022.
contrato nº: 202225080002, contratante: Prefeitura Municipal de 
tailândia, contratada: J B da SilVa coNST. E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 
18.659.088/0001-13, Valor do contrato: r$ 4.887.682,60, origem: con-
corrência Pública nº 4/2022-SEMEd, objeto: Execução dos serviços de 
reforma e adequação da EEEM São francisco de assis no Município de Tai-
lândia, de acordo com os convênios de cooperação Técnica e financeira n. 
057/2022, celebrado entre a SEdUc/Pa e Município de Tailândia, Vigência: 
25/08/2022 à 25/06/2023, data da assinatura: 25/08/2022.
tailândia-Pa, 26 de agosto de 2022 - PaULo LiBerte JasPer - Pre-
feito Municipal.

Protocolo: 846023

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de retiFicaÇÃo de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a quem faça inte-
ressar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro 
de Preço - Tipo Menor Preço por item 008/2022-PMTa-PE-SrP, objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇoS QUE oBJETiVa a coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdi-
ca Para o forNEciMENTo dE coMBUSTÍVEl, Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra alTa E SUaS SEcrETa-
riaS, oNde se LÊ abertura: 12/09/2022, Leia-se abertura: 12/09/2022 
às 10:00hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 846029

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0233/2021, t.P nº 00014/2021. 
contratante PMTS contratada: M.a BENTES SErViÇoS & coMErcio obje-
to: aQUiSiÇÃo dE UNiforMES E VESTUarioS EM GEral Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, que entre si celebram o Município 
de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem por objetivo reajustar as 
quantidades dos produtos ganhos pela referida empresa em 25%.
extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0282/2021, t.P nº 00019/2021. 
contratante PMTS contratada: J.cHaVES da SilVa EirEli objeto: aQUi-
SiÇÃo dE SErViÇoS dE faBricaÇÃo dE ESQUadriaS dE fErro E alU-
MiNio,diViSÓriaS E Vidro BliNdEX. que entre si celebram o Município 
de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem por objetivo prorrogar o 
prazo de vigência do contrato pelo período de 55 dias iniciando apartir de 
07 de agosto de 2022 ate 30 de setembro de 2022.
extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0283/2021, t.P nº 00019/2021. 
contratante fME contratada: J.cHaVES da SilVa EirEli objeto: aQUiSi-
ÇÃo dE SErViÇoS dE faBricaÇÃo dE ESQUadriaS dE fErro E alU-
MiNio,diViSÓriaS E Vidro BliNdEX.que entre si celebram o Município 
de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem por objetivo prorrogar o 
prazo de vigência do contrato pelo período de 55 dias iniciando apartir de 
07 de agosto de 2022 ate 30 de setembro de 2022.
extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0315/2021, t.P nº 00025/2021. 
contratante fMS  contratada: laBoraTÓrio Pro riSo EirEli objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa Para a coNfEcÇÃo dE ProTESES dENTariaS 
dESTiNadaS ao fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE.que entre si celebram o Mu-
nicípio de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem por objetivo prorrogar 
o prazo de vigência do contrato pelo período de 3 meses iniciando apartir de 
03 de Setembro de 2022 ate 02 de dezembro  de 2022, e também reajustar 
as quantidades dos produtos ganhos pela referida empresa em 25%.

odair José Farias albuquerque
Prefeito Municipal

Protocolo: 846034

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
extrato do 3º termo aditivo do contrato nº 00008/22,origem P.e 
nº 2022/02. PMts contratada: N M dE oliVEira & cia lTda, Valor: 
4.184.325,10 objeto: aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEl E GáS. que entre si 
celebram o Município de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem por 
objetivo reajustar os preços da  Gasolina comum que foi de 8,29 para 6,80 
do Óleo diesel S10 que foi de 8,45 para 8,95 e do Óleo diesel S500 que 
foi de 7,57 para 8,32. .
extrato do 3º termo aditivo do contrato nº 00009/22,origem P.e 
nº 2022/02. contratante fME contratada: N M dE oliVEira & cia lTda, 
Valor: 696.200,00 objeto: aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEl. que entre si ce-
lebram o Município de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem por 
objetivo reajustar os preços da  Gasolina comum que foi de 8,29 para 6,80 
do Óleo diesel S10 que foi de 8,45 para 8,95 e do Óleo diesel S500 que 
foi de 7,57 para 8,32
extrato do 3º termo aditivo do  contrato nº 00010/22, origem P.e 
nº 2022/02. contratante fMaS contratada: N M dE oliVEira & cia 
lTda, Valor: 408.812,00 objeto: aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEl E GáS. 
que entre si celebram o Município de Terra Santa. o presente termo de 
aditivo tem por objetivo reajustar os preços da  Gasolina comum que foi 
de 8,29 para 6,80 do Óleo diesel S10 que foi de 8,45 para 8,95 e do Óleo 
diesel S500 que foi de 7,57 para 8,32
extrato do 3º termo aditivo do  contrato nº 00011/22, origem P.e 
nº 2022/02. contratante fMMa contratada: N M dE oliVEira & cia 
lTda, Valor: 156.089,78 objeto: aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEl E GáS. 
que entre si celebram o Município de Terra Santa. o presente termo de 
aditivo tem por objetivo reajustar os preços da  Gasolina comum que foi 
de 8,29 para 6,80 do Óleo diesel S10 que foi de 8,45 para 8,95 e do Óleo 
diesel S500 que foi de 7,57 para 8,32.
extrato do 3º termo aditivo do  contrato nº 00012/22, origem P.e 
nº 2022/02. contratante fMS contratada: N M dE oliVEira & cia lTda, 
Valor: 748.350,60 objeto: aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEl E GáS. que entre 
si celebram o Município de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem 
por objetivo reajustar os preços da  Gasolina comum que foi de 8,29 para 
6,80 do Óleo diesel S10 que foi de 8,45 para 8,95 e do Óleo diesel S500 
que foi de 7,57 para 8,32.

odair José Farias albuquerque.
Prefeito Municipal

Protocolo: 846039

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de coNtrato

extrato de contrato nº 0158/2022, r.P.e nº 013/2022. contratante PMts 
contratada: a f G PaES dE aNdradE. Valor:102.000,00 .objeto: coN-
TraTaÇÃo dE SErViÇoS dE diáriaS dE HoSPEdaGEM dESTiNadaS a 
PMTS.que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do con-
trato é de 09/06/2022 e encerramento em 09/06/2023.
extrato de contrato nº 0159/2022, r.P.e nº 013/2022. contratante PMts 
contratada: aNToNio oMar GUErrEiro daNToNa. Valor: 91.500,00.
objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE diáriaS dE HoSPEdaGEM dES-
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TiNadaS a PMTS.que entre si celebram o Município de Terra Santa. a 
vigência do contrato é de 09/06/2022 e encerramento em 09/06/2023.
extrato de contrato nº 0160/2022, r.P.e nº 015/2022. contratante FMas 
contratada: aNToNio oMar GUErrEiro daNToNa. Valor: 29.000,00.
objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE diáriaS dE HoSPEdaGEM.que 
entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 
10/06/2022 e encerramento em 10/06/2023.
extrato de contrato nº 0162/2022, r.P.e nº 016/2022. contratante FMMa 
contratada: aNToNio oMar GUErrEiro daNToNa. Valor: 20.000,00.
objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE diáriaS dE HoSPEdaGEM.que 
entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 
13/06/2022 e encerramento em 13/06/2023.
extrato de contrato nº Nº0153/22, r.P.e nº 23/2022. contratante PMts/FMe 
contratada: BraNco E corrEa. Valor: 35.920,50.objeto: aQUiSiÇÃo 
dE GÊNEroS aliMENTÍcioS dESTiNadoS À MErENda EScolar.que en-
tre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 
10/06/2022 e encerramento em 31/12/2022.
extrato de contrato nº Nº0154/22, r.P.e nº 23/2022. contratante PMts/FMe 
contratada: GEoVaNi coSTa aNdradE - ME,. Valor: 436.951,00.objeto: 
aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS dESTiNadoS À MErENda ES-
colar.que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do 
contrato é de 10/06/2022 e encerramento em 31/12/2022.
extrato de contrato nº Nº0155/22, r.P.e nº 23/2022. contratante PMts/FMe 
contratada: HEllÔ coMErcio & SErViÇoS lTda - EPP. Valor: 131.735,00.
objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS dESTiNadoS À MErEN-
da EScolar.que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência 
do contrato é de 10/06/2022 e encerramento em 31/12/2022.
extrato de contrato nº Nº0156/22, r.P.e nº 23/2022. contratante PMts/FMe 
contratada:J. dE alMEida PaUlaiN lTda. Valor: 226.031,00.objeto: 
aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS dESTiNadoS À MErENda ES-
colar.que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do 
contrato é de 10/06/2022 e encerramento em 31/12/2022.
extrato de contrato nº Nº0157/22, r.P.e nº 23/2022. contratante PMts/FMe 
contratada:S o cordEiro dE SoUZa lTda. Valor: 146.432,50.objeto: 
aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS dESTiNadoS À MErENda ES-
colar.que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do 
contrato é de 10/06/2022 e encerramento em 31/12/2022.
extrato de contrato nº Nº0196/22,P.e nº32/2022. contratante PMts 
contratada: c aZEVEdo E SilVa lTda lTda. Valor: 354.459,75.objeto:-
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa PrESTadora dE SErViÇoS dE MaNUTEN-
ÇÃo,iNSTalaÇÃo,coNfiGUraÇÃo dE coMPUTadorES E iMPrESSoraS.
que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é 
de 01/08/2022 e encerramento em 01/08/2023.
extrato de contrato nº Nº0197/22,P.e nº32/2022. contratante FMe 
contratada: c aZEVEdo E SilVa lTda lTda. Valor: 177.054,50.objeto:-
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa PrESTadora dE SErViÇoS dE MaNUTEN-
ÇÃo,iNSTalaÇÃo,coNfiGUraÇÃo dE coMPUTadorES E iMPrESSoraS.
que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é 
de 01/08/2022 e encerramento em 01/08/2023.
extrato de contrato nº Nº0198/22,P.e nº32/2022. contratante FMas 
contratada: c aZEVEdo E SilVa lTda lTda. Valor: 203.547,50.objeto:-
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa PrESTadora dE SErViÇoS dE MaNUTEN-
ÇÃo,iNSTalaÇÃo,coNfiGUraÇÃo dE coMPUTadorES E iMPrESSoraS.
que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é 
de 01/08/2022 e encerramento em 01/08/2023.
extrato de contrato nº Nº0199/22,P.e nº32/2022. contratante FMs 
contratada: c aZEVEdo E SilVa lTda lTda. Valor: 185.675,00.objeto:-
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa PrESTadora dE SErViÇoS dE MaNUTEN-
ÇÃo,iNSTalaÇÃo,coNfiGUraÇÃo dE coMPUTadorES E iMPrESSoraS.
que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é 
de 01/08/2022 e encerramento em 01/08/2023.
extrato de contrato nº Nº0200/22,P.e nº32/2022. contratante FMMa 
contratada: c aZEVEdo E SilVa lTda lTda. Valor: 13.000,75.objeto:-
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa PrESTadora dE SErViÇoS dE MaNUTEN-
ÇÃo,iNSTalaÇÃo,coNfiGUraÇÃo dE coMPUTadorES E iMPrESSoraS.
que entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é 
de 01/08/2022 e encerramento em 01/08/2023.
extrato de contrato nº Nº0201/22,P.e nº34/2022. contratante PMts 
contratada: J a dE carValHo filHo NaVEGacao. Valor: 253.397,60.
objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE flUVial.que en-
tre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 
15/07/2022 e encerramento em 15/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0202/22,P.e nº34/2022. contratante PMts 
contratada: rafaEl SEiXaS coSTa -EPP. Valor: 253.397,60.objeto: coN-
TraTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE flUVial.que entre si celebram 
o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 15/07/2022 e en-
cerramento em 15/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0203/22,P.e nº34/2022. contratante FMMa 
contratada: J a dE carValHo filHo NaVEGacao. Valor: 14.433,20.
objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE flUVial.que en-
tre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 
15/07/2022 e encerramento em 15/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0204/22,P.e nº34/2022. contratante FMMa 
contratada: rafaEl SEiXaS coSTa -EPP. Valor: 14.433,20.objeto: coN-
TraTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE flUVial.que entre si celebram 
o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 15/07/2022 e en-
cerramento em 15/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0205/22,P.e nº34/2022. contratante FMas 
contratada: J a dE carValHo filHo NaVEGacao,. Valor: 112.066,40.
objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE flUVial.que en-

tre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 
15/07/2022 e encerramento em 15/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0206/22,P.e nº34/2022. contratante FMas 
contratada: rafaEl SEiXaS coSTa -EPP. Valor: 112.066,40.objeto: coN-
TraTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE flUVial.que entre si celebram 
o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 15/07/2022 e en-
cerramento em 15/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0207/22,P.e nº34/2022. contratante FMs 
contratada: J a dE carValHo filHo NaVEGacao. Valor: 144.816,40.
objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE flUVial.que en-
tre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 
15/07/2022 e encerramento em 15/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0208/22,P.e nº34/2022. contratante FMs 
contratada: rafaEl SEiXaS coSTa -EPP. Valor: 70.466,40.objeto: coN-
TraTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE flUVial.que entre si celebram 
o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 15/07/2022 e en-
cerramento em 15/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0209/22,P.e nº36/2022. contratante PMts 
contratada: ElloMEd coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda,. 
Valor: 12.071,90.objeto: MaTErial dE coNSUMo/coPa E coZiNHa.que 
entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 
18/07/2022 e encerramento em 18/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0210/22,P.e nº36/2022. contratante PMts 
contratada: HEllÔ coMErcio & SErViÇoS lTda - EPP.
Valor: 304.220,90.objeto: MaTErial dE coNSUMo/coPa E coZiNHa.que 
entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 
18/07/2022 e encerramento em 18/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0211/22,P.e nº36/2022. contratante PMts 
contratada: JUcilETH alVES PErEira.Valor: 300.841,75.objeto: MaTE-
rial dE coNSUMo/coPa E coZiNHa.que entre si celebram o Município 
de Terra Santa. a vigência do contrato é de 18/07/2022 e encerramento 
em 18/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0212/22,P.e nº36/2022. contratante FMe 
contratada: ElloMEd coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES  lTda..
Valor: 5.037,00.objeto: MaTErial dE coNSUMo/coPa E coZiNHa.que 
entre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 
18/07/2022 e encerramento em 18/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0213/22,P.e nº36/2022. contratante FMe 
contratada: HEllÔ coMErcio & SErViÇoS lTda - EPP.Valor: 203.034,00.
objeto: MaTErial dE coNSUMo/coPa E coZiNHa.que entre si celebram 
o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 18/07/2022 e en-
cerramento em 18/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0214/22,P.e nº36/2022. contratante FMe 
contratada: JUcilETH alVES PErEira - EPP.Valor: 203.382,50.objeto: 
MaTErial dE coNSUMo/coPa E coZiNHa.que entre si celebram o Mu-
nicípio de Terra Santa. a vigência do contrato é de 18/07/2022 e encerra-
mento em 18/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0215/22,P.e nº36/2022. contratante FMMa 
contratada: ElloMEd coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES  lTda.
Valor: 211,35.objeto: MaTErial dE coNSUMo/coPa E coZiNHa.que en-
tre si celebram o Município de Terra Santa. a vigência do contrato é de 
18/07/2022 e encerramento em 18/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0216/22,P.e nº36/2022. contratante FMMa 
contratada: HEllÔ coMErcio & SErViÇoS lTda.Valor: 4.900,60.objeto: 
MaTErial dE coNSUMo/coPa E coZiNHa.que entre si celebram o Muni-
cípio de Terra Santa. a vigência do contrato é de 18/07/2022 e encerra-
mento em 18/07/2023.
extrato de contrato nº Nº0217/22,P.e nº36/2022. contratante FMMa 
contratada: JUcilETH alVES PErEira.Valor: 4.429,90.objeto: MaTErial 
dE coNSUMo/coPa E coZiNHa.que entre si celebram o Município de Ter-
ra Santa. a vigência do contrato é de 18/07/2022 e encerramento em 
18/07/2023.

odair José Farias albuquerque
Prefeito Municipal

Protocolo: 846041

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de ratiFicaÇÃo
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 

terMo de ratiFicaÇÃo 
ModaLidade: 

disPeNsa de LicitaÇÃo nº 7/2022-023FMe 
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MaTEriaiS dE HiGiENiZaÇÃo 
dESTiNadoS a aTENdEr aS dEMaNdaS daS UNidadES iNfaNTiS da 
rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE TUcUMÃ -Pará. contratado: Giro co-
MErcio VarEJiSTa dE aliMENToS lTda, com o valor total r$ 2.798,00 
(dois Mil, Setecentos e Noventa e oito reais); ZaNol E THoMaS lTda, 
com o valor total de 14.193,84 (Quatorze Mil, cento e Noventa e Três reais 
e Oitenta e Quatro Centavos). Ratifico a Dispensa de licitação amparada 
no art. no art. 24, inciso iV, da lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores. TUcUMÃ - Pa, 29 de agosto 2022. JoeL 
JosÉ corrÊa PriMo. secretário Municipal de educação.

Protocolo: 846044
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais 
vem através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os ex-
tratos de edital conforme abaixo:
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 036/2022PMt-Pe, Tipo Menor Preço Por 
item, Modo de disputa aberto. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE iMPlEMENTaÇÃo dE MEdidaS TÉcNicaS, 
adMiNiSTraTiVaS E JUdiciaiS NEcESSáriaS À EfETiVaÇÃo dE rEUrB 
dE NÚclEoS UrBaNoS iNforMaiS No MUNicÍPio dE TrairÃo-Pa, dE 
acordo coM o coNTraTo dE rEPaSSE 868629/2018. data da abertura: 
13/09/2022 Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município 
de Trairão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 846048

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N 8/2022-064

a Prefeitura de tucuruí-Pa torna público para conhecimento dos inte-
ressados que, no dia 13 de Setembro de 2022, às 09h, no Portal BNc, tipo 
Menor Preço lote, estará realizando licitação na
Modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP No 8/2022-064, cujo objeto é re-
gistro de Preços para futura eventual contratação de empresa(s) para pres-
tação de serviços de execução de recapeamento, pavimentação, serviços 
de tapa buraco, serviços de execução de meio fio, sarjetas e construção 
de calçadas em piso de concreto em diversas vias do município de Tucuruí, 
Estado do Pará, de acordo com as especificações e informações técnicas 
constantes dos anexos integrantes deste Ed ital, o qual encontra-se dispo-
nível no https://bnc.org.brleditais/ e www.tucurui.pa.gov.br.
Tucurui-Pa, 30 de agosto de 2022.

FerNaNdo Barros LiMa-Pregoeiro
Protocolo: 845884

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos 014/2022

a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais 
a ela conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 
8.666/1993 em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 
033/2005 e art. 1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: 
adJUdicar e HoMoloGar, em favor da empresa: construtora Norte alfa 
Eireli - Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-64, para a contratação de Empresa 
especializada para finalização da Construção da E.M.E.F. ELMIRO MANOEL 
dE carValHo - Polo do liMoNdEUa - localidadE dE faZENda rEal 
- Padrão fNdE, no Município de Viseu/Pa, no valor de r$ 1.104.507,68.

toMada de PreÇos 015/2022
a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais 
a ela conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 
8.666/1993 em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 
033/2005 e art. 1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: 
adJUdicar e HoMoloGar, em favor da empresa: construtora Norte alfa 
Eireli - Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-64, para a contratação de Empresa 
especializada para finalização da Construção da E.M.E.F. Lucelina de Fáti-
ma Santos - Polo de açaíteua - localidade de centro alegre Padrão fNdE 
no Município de Viseu/Pa, no valor de r$ 1.184.696,13.

Ângela Lima da silva
Secretária Municipal de Educação

cNPJ 21.036.567/0001-98

eXtrato de coNtratos
toMada de PreÇos Nº 014/2022 

objeto: Contratação de Empresa especializada para finalização da Cons-
trução da E.M.E.f. ElMiro MaNoEl dE carValHo - Polo do liMoN-
dEUa - localidadE dE faZENda rEal - Padrão fNdE, no Município de 
Viseu/Pa. contratante: fundo Municipal de Educação de Viseu - SEMEd, 
cNPJ n° 21.036.567/0001-98. contratado: construtora Norte alfa Eireli 
- Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-64. contrato n° 275/2022/cPl. Valor r$ 
1.104.507,68 (Um Milhão, cento e Quatro Mil, Quinhentos e Sete reais e 
Sessenta e oito centavos). Vigência: 24/08/2022 a 24/08/2023.

toMada de PreÇos Nº 015/2022 
objeto: Contratação de Empresa especializada para finalização da Cons-
trução da E.M.E.f. lucelina de fátima Santos - Polo de açaíteua - localidade 
de centro alegre Padrão fNdE no Município de Viseu/Pa. contratante: fun-
do Municipal de Educação de Viseu - SEMEd, cNPJ n° 21.036.567/0001-98. 
contratado: construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-
64. contrato n° 276/2022/cPl. Valor r$ 1.184.696,13 (Um Milhão, cento 
e oitenta e Quatro Mil, Seiscentos e Noventa e Seis reais e Treze centa-
vos). Vigência: 24/08/2022 a 24/08/2023.

Ângela Lima da silva
Secretária Municipal de Educação

cNPJ 21.036.567/0001-98
Protocolo: 846050

.

.

ParticULares
.

torna público que LeoNardo Medeiros teLes 
cPF: 979.340.111-72 

recebeu da SEMMarH (Secretaria Municipal de Meio ambiente e recursos 
Hídricos) a licença de atividade rural N° 009/2020, para a atividade de 
bovinocultura localizada na fazenda Modelo, região do rio inajá lote 31, 
Zona rural, Santa Maria das Barreiras - Pa.

Protocolo: 846016

Publica-se requerimento de pedido de LP, Li, Lo (LiceNÇa 
PrÉVia, LiceNÇa de iNstaLaÇÃo, LiceNÇa de oPeraÇÃo) 

Junto a SEMMa/NP (Secretária Municipal de Meio ambiente) de Novo 
Progresso - Pa, com o nº de protocolo 1421/2021, protocolado dia 
18/10/2021, da propriedade faZENda MarTiNElo - oliVio MarTiNElo 
- cPf: 091.752.619-87, situada: na rodovia Br 163, Km 1111 Md, muni-
cípio de Novo Progresso/Pará, cEP 68.193-000.

Protocolo: 846017

FaZeNda Boa esPeraÇa,
localizada na Gleba Moju, zona rural do município de BrEU BraNco, pro-
prietário rENildo JUSTiaNiaNo da SilVa, cPf: 060.986.142-53, torna 
público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente de BrEU 
BraNco, licença ambiental - lar para atividade de Bovinocultura.

Protocolo: 846018

.

.

eMPresariaL
.

J L GoMes da siLVa eireLi 
inscrito no cNPJ n° 36.428.843/0001-30

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS/Pa, a licença de operação n° 13619/2022, para 
desenvolver a atividade de empresa transportadora de resíduos de serviços 
de saúde.

Protocolo: 846019

cooPerMiNÉrios - cooPeratiVa Mista de eXPLoraÇÃo 
MiNeraL e eXtratiVisMo VeGetaL de NoVo ProGresso Pa 

cNPJ 11.507.678/0001-81, 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente- SEM-
Ma/NP na licença de operação lo nº038/2021, processo nº 586/2021 
para extração e beneficiamento de minério de ouro.

Protocolo: 846022

cras aGroiNdUstria Ltda
localizada no distrito industrial de icoaraci, Quadra 04, lote 25, se-
tor B, icoaraci, Belém-Pa, cEP: 66815-555, inscrita no cNPJ sob o nº 
14.777.639/0007-88, torna público que requereu junto à Secretaria Muni-
cipal de Meio ambiente- SEMMa-Pa, a renovação da licença ambiental de 
operação nº 040/2019, válida até 04/02/2023, que autoriza a atividade de 
Porto para carga e descarga de produtos não perigosos, protocolado sob 
o processo nº 2479/2022.”

Protocolo: 846049

F. aNdrade da siLVa 
devidamente inscrita no cNPJ n° 28.248.251/0001-09 e inscrição Esta-
dual 15.571.606-9, com sede na rua Jacarandá, s/n, Bairro São Marcos, 
município de Novo Progresso - Pa, cEP: 68.193-000, torna público que 
recebeu junto a SEMMa/NP a liberação da licença de operação (l.o.)  N° 
074/2022 com vencimento em 08/09/2024.

Protocolo: 846043

aUto Posto JacUNdÁ Ltda 
cNPJ: 21.433.280/0001-00 

localizada a rua Goiás, 36, Bairro Eletronorte, torna público que está re-
querendo junto à SEMaTUr Jacundá Pará a concessão da licença de ope-
ração para a atividade de comércio Varejista de combustível para veículos 
automotores.

Protocolo: 846046
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roNdoBeL serViÇos FLorestais eireLi 
com cNPJ 03.431.797/0002-50 

Situada na Vila Sempre Serve, Porto Boa Ventura, KM 07, S/Nº, Bairro: in-
terior - cEP 68005-570 Santarém/Pa torna público que recebeu da Secre-
taria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa a licença 
de operação - lo N° 13567/2022, com validade até 14/07/2027, sob o 
N° de processo 2020/0000020735, que licencia a tipologia 0310-1-Posto 
revendedor, Posto flutuante, Posto de abastecimento, Posto Varejista de 
Querosene e Gasolina de aviação.

Protocolo: 846047

cÂMara MUNciPaL de castaNHaL
eXtrato de terMo aditiVo 

Processo nº 0132022/03. Partes câmara Municipal de castanhal e 
Posto smart Ltda. objeto: 3º Termo aditivo de reequilíbrio econômico 
financeiro referente ao contrato nº 013/2022, cujo o objeto é o forneci-
mento de combustíveis (gasolina e óleo diesel), destinado a atender as 
necessidades da câmara Municipal de castanhal. fundamento legal: alí-
nea “d” do inciso ii do caput do art. 65 da lei federal n.º 8.666 de 1993. 
Valor: Gasolina comum de r$ 5,82 para 5,39. Valor: Óleo diesel S10 de 
r$ 7,66 para r$ 7,35. assinatura: 29/08/2022. signatários: repre-
sentante do Órgão: sérgio Leal rodrigues, Vereador/Presidente. 
representante da empresa: Keilane de Jesus delpupo sperandio, 
responsável legal.

Protocolo: 846051

FaZeNda ÁGUa BraNca, Propriedade de saNta Vitoria 
eMPreeNdiMeNtos e ParticiPaÇÕes s.a. 

cNPJ nº 08.458.680/0001-01 
localizada município de cUMarU do NorTE/Pa, vem por meio deste ve-
ículo de comunicação tornar pública o pedido de licENÇa dE aTiVidadE 
rUral - lar para atividade de Bovinocultura, Plantio de Soja, arroz, Sorgo 
e Milho rotacionado, através do protocolo nº 19467/2022, juntamente à 
Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS) do es-
tado do Pará.

Protocolo: 846042

PetrÓLeo saBBÁ s.a. 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de instalação - li nº 
3295/2022, válida até 16/06/2023, para atividade de Terminal de distribui-
ção de combustível, em Santarém/Pa.

Protocolo: 846040

cUrUa coMBUstÍVeis Ltda 
inscrita no cNPJ: 14.082.502/0001-13 

Situada na av. orival Prazeres, s/n° - Qd. 177 - lt. 6 a 9 , bairro otavio onet-
ta, Novo Progresso-Pa ,torna público que rEQUErEU da SEMMa/NP a  reno-
vação da l.o n° 025/2018 com protocolo n° 1295/2022 para sua atividade.

Protocolo: 846033

toP - taPaJÓs oPerador PortUario Ltda 
Torna público que recebeu da SEMMa/iTB, a licença de instalação - li nº 
040/2022, válida até 18/08/2023, para atividade de Serviços de terrapla-
nagem, em itaituba/Pa.

Protocolo: 846036

LaGoM PoUsada BoUtiQUe aMaZoNia Ltda 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de operação - lo nº 
2022/0000168, válida até 20/08/2026, para atividade de Hotel/apart - ho-
tel em áreas sensíveis ou áreas protegidas, em Santarém/Pa.

Protocolo: 846038

traNsPortes BertoLiNi Ltda 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de operação - lo nº 
13474/2022, válida até 04/08/2027, para atividade de instalação portu-
ária dentro ou fora do porto organizado e terminal de uso privado para 
cargas em geral, incluindo perigosas, em Belém/Pa.

Protocolo: 846032

caMBUQUira iMoBiLiÁria e coNstrUÇÕes Ltda 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de instalação - li nº 
2022/0000055, válida até 01/08/2024, para atividade de Parcelamento do 
solo - loteamento, Santarém/Pa.

Protocolo: 846024

torna público que Bt&F ParticiPaÇÕes Ltda 
cNPJ: 18.149.689/0001-86 

recebeu da SEMMarH (Secretaria Municipal de Meio ambiente e recursos 
Hídricos) a licença de atividade rural N° 012/2020, para a atividade de 
bovinocultura localizada na fazenda Mata azul, região do rio inajá lote 31, 
Zona rural, Santa Maria das Barreiras - Pa.

Protocolo: 846027

torna público que Bt&F ParticiPaÇÕes Ltda 
cNPJ: 18.149.689/0001-86 

recebeu da SEMMarH (Secretaria Municipal de Meio ambiente e recursos 
Hídricos) a licença de atividade rural N° 0416/2019, para a atividade de 
bovinocultura localizada na fazenda Novo Mundo, região do rio inajá lote 
71, Zona rural, Santa Maria das Barreiras - Pa.

Protocolo: 846028
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