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POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ
Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
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Presidente: francisco alves de aguiar
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
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Secretário: Nivan Setubal Noronha
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

secretaria de estado de tUrisMo - setUr
Secretário: André Orengel Dias
Tel.:(91) 3110-5003/5022/5000



4  diário oficial Nº 35.098 Quarta-feira, 31 DE AGOSTO DE 2022

eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº 9.681, de 29 de aGosto de 2022
dispõe sobre os exames e procedimentos médicos ginecológicos realizados 
no âmbito do Estado do Pará.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1º  as unidades de saúde, clínicas e consultórios que realizam exa-
mes e procedimentos ginecológicos, no âmbito do Estado do Pará, ficam 
obrigadas a permitir, ao longo da realização do exame/procedimento, o 
acompanhamento de pessoa de confiança da paciente ou uma técnica de 
enfermagem.
Parágrafo único. Esta obrigatoriedade se estende a qualquer procedimento 
ginecológico, ainda que a paciente não esteja sedada, e durante toda a 
realização do mesmo.
art. 2º caso a paciente não esteja acompanhada de pessoa de sua con-
fiança, o estabelecimento de saúde deverá disponibilizar um profissional 
de saúde do sexo feminino para acompanhar o exame ou procedimento.
art. 3º a não observância desta lei acarretará em multa de 1.000 (um mil) 
UPf-Pa até 10.000 (dez mil) UPf-Pa, a ser revertida em favor do fundo Esta-
dual de defesa dos direitos difusos, cabendo ao órgão estadual competente a 
fiscalização para o cumprimento do disposto.
art. 4º as despesas com a execução desta lei, se houver, correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias.
art. 5º o Poder Executivo, através de decreto, poderá dispor sobre normas com-
plementares necessárias à implementação das disposições contidas nesta lei.
art  6º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 29 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei coMPLeMeNtar Nº 155, de 29 de aGosto de 2022
altera a lei complementar Estadual nº 061, de 24 de julho de 2007, que 
institui a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas  (faPEsPa).
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei complementar:
art. 1º a lei complementar Estadual nº 061, de 24 de julho de 2007, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
 “art. 1º  fica criada a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesqui-
sas (faPEsPa), com personalidade jurídica de direito público, dotada de 
autonomia administrativa e financeira, com sede em Belém, capital do Es-
tado do Pará, vinculada à secretaria de Estado de ciência, tecnologia, Edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET), tendo como finalidade 
promover atividades de fomento, apoio e incentivo à pesquisa científica e 
tecnológica no Estado do Pará, para viabilizar a absorção e transferência 
de tecnologias externas e a capacitação institucional dos setores público 
e privado.
..................................................................
art. 3º  ......................................................
I - apoiar pesquisas e demais atividades científicas e tecnológicas inseri-
das nas áreas consideradas relevantes e prioritárias pelo órgão colegiado 
responsável pela edição de normas e definição das diretrizes para implan-
tação da Política de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e 
tecnológica no Estado; 
..................................................................
art. 4º  ......................................................
Parágrafo único.  o detalhamento das competências, a organização e o 
funcionamento das unidades administrativas da fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas (faPEsPa) serão estabelecidos em Estatuto, 
aprovado por decreto do chefe do Poder Executivo. 
.................................................................
art. 5º  o conselho superior da fundação amazônia de amparo a Estudos 
e Pesquisas (faPEsPa), órgão de deliberação colegiada, será composto de 
26 (vinte e seis) membros titulares e respectivos suplentes, constituído da 
seguinte forma: 
i - diretor-Presidente da fundação amazônia de amparo a Estudos e Pes-
quisas (faPEsPa), que exercerá o cargo de Presidente do conselho; 
II - Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profis-
sional e tecnológica, que exercerá a função de vice-Presidente do conselho; 
iii - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação 
do Estado do Pará;
iv - secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia;
v - secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca; 
vi - secretário de Estado de turismo; 
vii - reitor da Universidade do Estado do Pará; 
viii - reitor da Universidade federal do Pará; 
iX - reitor da Universidade federal rural da amazônia; 
X - reitor do instituto federal de Educação, ciência e tecnologia do Pará; 
Xi - reitor da Universidade federal do oeste do Pará; 
Xii - reitor da Universidade federal do sul e sudeste do Pará;
Xiii - 1 (um) representante da Empresa Brasileira de Pesquisa agropecuária;
Xiv - 1 (um) representante do Museu Paraense Emílio Goeldi;

Xv - 1 (um) representante do instituto Evandro chagas;
XVI - 1 (um) representante de associação científica; 
Xvii - 1 (um) representante de instituição privada de ensino e pesquisa; 
Xviii - 1 (um) representante de instituto ou centro de pesquisa privado; 
XiX - 1 (um) representante de Parque de ciência e tecnologia localizado 
no Estado do Pará; 
XX - 1 (um) representante da federação das indústrias do Pará; 
XXi - 1 (um) representante da federação da agricultura e Pecuária do Pará; 
XXii - 1 (um) representante da federação do comércio de Bens, serviços 
e turismo no Estado do Pará; 
XXiii - 1 (um) representante do serviço de apoio às Micro e Pequenas 
Empresas no Estado do Pará; 
XXIV - 1 (um) representante de entidade da iniciativa privada ligada ao financia-
mento e desenvolvimento de programas de pesquisas científicas ou tecnológicas; 
XXv - 1 (um) representante da assembleia legislativa do Estado do Pará; e
XXvi - 1 (um) representante da federação das associações dos Municípios 
do Estado do Pará. 
§ 1º  cada instituição que compõe o conselho superior deverá indicar um 
membro titular e um suplente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data da solicitação.
.................................................................
§ 3º  os membros de que tratam os incisos Xiii a XXvi do caput des-
te artigo, bem como todos os suplentes, serão designados pelo chefe do 
Poder Executivo para mandato de 2 (dois) anos, permitidas até 3 (três) 
reconduções sucessivas. 
§ 4º o conselho superior reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes por 
ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou 
por 2/3 (dois terços) de seus membros. 
§ 5º ocorrendo a vacância da função de conselheiro, sua designação e 
do respectivo suplente, pelo chefe do Poder Executivo, deverá ocorrer no 
prazo de até 60 (sessenta) dias, sendo que, em qualquer hipótese, a nova 
nomeação será para complementação do respectivo mandato. 
§ 6º  o Presidente do conselho, a seu critério ou em decorrência de propo-
sição aprovada pelo Plenário, poderá convidar para participar das reuniões 
do Conselho, autoridades, personalidades, profissionais ou cidadãos que 
possam colaborar com as finalidades do colegiado. 
.................................................................
art. 6º  ao conselho superior da fundação amazônia de amparo a Estudos 
e Pesquisas (faPEsPa) compete: 
.................................................................
II - definir anualmente as políticas, diretrizes e estratégias de atuação 
da fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas (faPEsPa), em 
consonância com a Política de ciência, tecnologia e Educação superior, 
Profissional e Tecnológica, estabelecida pelo Conselho Estadual de Ciência, 
Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica; 
iii - deliberar sobre o plano de ação da fundação amazônia de amparo a 
Estudos e Pesquisas (FAPESPA), assim como, sobre as eventuais modifi-
cações deste;
iv - opinar sobre a proposta orçamentária destinada à fundação amazônia 
de amparo a Estudos e Pesquisas (faPEsPa); 
V - avaliar a execução das atividades de fomento e pesquisas financiadas 
e executadas com recursos da fundação amazônia de amparo a Estudos e 
Pesquisas (faPEsPa); 
VI - orientar a política patrimonial e financeira da Fundação Amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas (faPEsPa); e
vii - deliberar sobre os casos omissos. 
Parágrafo único.  Em caso de urgência e emergência, inclusive para ma-
nutenção da ordem administrativa ou inexistência de quorum para funcio-
namento do conselho, o diretor-Presidente poderá decidir ad referendum, 
submetendo a decisão ao conselho superior na primeira reunião, superve-
niente ao ato, que vier ocorrer, sob pena de responsabilidade. 
.................................................................
art. 7º ......................................................
§ 1º  compete ao diretor-Presidente: 
i - apresentar ao conselho superior o plano de ação e orçamento anuais da 
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas (faPEsPa); 
ii - administrar a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas 
(faPEsPa), exercer a coordenação de suas atividades, bem como zelar 
pelo cumprimento de seus objetivos básicos;
III - firmar termos de concessão de auxílios, contratos, convênios, ajustes 
e outros instrumentos legais com instituições públicas ou privadas, rela-
cionadas com os interesses da fundação amazônia de amparo a Estudos 
e Pesquisas (faPEsPa); 
iv - cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias e deliberações do con-
selho superior, bem como a legislação pertinente às fundações de direito 
público e as determinações do poder público relativamente à fiscalização 
institucional; 
v - encaminhar ao tribunal de contas do Estado (tcE) a prestação de 
contas anual; 
vi - representar a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas 
(faPEsPa) em juízo ou fora dele; 
vii - apreciar e aprovar a composição das câmaras de assessoramento 
Científico, proposta pelo Diretor Científico;
viii - apreciar e homologar os resultados dos processos analisados pelos 
consultores e aprovados pela Diretoria Científica; 
iX - aprovar a lista dos consultores ad hoc; e
X - exercer as demais atribuições definidas no Estatuto.
§ 2º  o diretor-Presidente será substituído em suas ausências e impedi-
mentos pelo Diretor Científico ou, nas ausências e impedimentos desse 
último, por qualquer outro dentre os diretores, a ser designado pelo dire-
tor-Presidente.
..............................................................
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Art. 8º  À Diretoria Científica compete planejar, captar recursos, selecionar 
programas, projetos e atividades, ligados à área de fomento e de apoio à 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica (sEctEt) na formulação de políticas e no desenvolvi-
mento de atividades de suporte à expansão da oferta do ensino superior, a 
partir das diretrizes e políticas públicas definidas pelo Conselho Superior e 
de acordo com as finalidades institucionais desta Fundação, bem como co-
ordenar as atividades das câmaras de assessoramento, e ainda substituir 
o diretor-Presidente em suas ausências ou impedimentos.
..............................................................
art. 11.  ................................................
§ 1º  As Câmaras de Assessoramento Científico, organizadas por áreas 
de conhecimento, definidas pelo Diretor-Presidente, serão integradas por 
pesquisadores de notório saber, com título de doutor, livremente escolhi-
dos pelo diretor-Presidente, presididas por um coordenador cujas compe-
tências serão definidas no estatuto da Fundação Amazônia de Amparo a 
Estudos e Pesquisas (faPEsPa).
....................................................................
§ 3º  a composição das câmaras de que trata este artigo será alterada a 
cada período de 2 (dois) anos, conforme dispuser o estatuto da fundação 
amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas (faPEsPa).
§ 4º  A função dos membros da Câmara de Assessoramento Científico é 
honorífica, sendo considerada de relevância pública. 
...................................................................
art. 14.  Nos termos previamente estabelecidos em instrumento de con-
cessão de financiamentos e outros estímulos à pesquisa, ao desenvolvi-
mento e à inovação, os bens gerados ou adquiridos no âmbito de projetos 
de estímulo à ciência, à tecnologia e à inovação serão incorporados, desde 
sua aquisição, ao patrimônio da entidade recebedora dos recursos.
§ 1º  Na hipótese de instrumento celebrado com pessoa física, os bens serão 
incorporados ao patrimônio da Instituição Científica, Tecnológica e de Inova-
ção (ICT) à qual o pesquisador beneficiado estiver vinculado. 
§ 2º  Quando adquiridos com a participação de fundação de apoio, a titula-
ridade sobre os bens observará o disposto em contrato ou convênio entre a 
Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) e a fundação de apoio.
...................................................................” 
art.  2º  revoga-se o parágrafo único do art. 7º da lei complementar Estadual 
nº 061, de 2007.
art. 3º  Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GovErNo, 29 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 846747

decreto Nº 2579, de 25 de aGosto de 2022
aprova a Estimativa da receita do Estado, a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da segurida-
de social, para o terceiro Quadrimestre de 2022, e dá outras providências.
o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 135, inciso v, da constituição Estadual, e tendo em vista o 
disposto no § 1º do artigo 50 da lei nº. 9.292, de 19 de julho de 2021 - lei 
de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022.
d E c r E t a:
art. 1º. fica aprovada a Estimativa da receita do Estado, a Programação 
orçamentária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fis-
cal e da seguridade social para o terceiro quadrimestre do exercício de 
2022, na forma dos anexos a seguir discriminados:
I - Anexo 1 - meta quadrimestral da receita do Estado, com especifica-
ção em metas bimestrais de arrecadação, desdobradas pela origem dos 
recursos;
ii - anexo 2 - quotas orçamentárias mensais, discriminando as despesas 
por unidade orçamentária, programa, grupo de despesa e fonte de finan-
ciamento; 
iii - anexo 3 - cronograma de pagamento mensal das despesas à conta de 
recursos do tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa.
art. 2º. as quotas orçamentárias mensais de que trata o inciso ii do artigo 
1º serão disponibilizadas mensalmente no sistema integrado de adminis-
tração financeira para Estados e Municípios (siafEM), em observância ao 
§ 3º do artigo 50, da ldo/2022.
art. 3º - as alterações nas quotas orçamentárias de que trata o inciso ii do 
artigo 1º deste decreto, serão formalizadas mediante Portaria do titular da 
SEPLAD, após comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira.
art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 25 de agosto de 2022.
HEldEr BarBalHo
Governador do Estado do Pará
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo 1 do decreto Nº 2579 de 25 de aGosto de 2022

Meta QUadriMestraL da receita do estado PeLa oriGeM dos recUrsos
3º QUadriMestre - 2022

 
art. 8º da Lei complementar 101/2000 e § 1° do art. 50 da Ldo/2022

esPeciFicaÇÃo
VaLor - r$ 1,00

seteMBro oUtUBro 5º BiMestre NoVeMBro deZeMBro totaL
     

rEcEita corrENtE 2.640.921.817 2.665.627.693 5.306.549.510 2.766.086.112 2.928.926.905 11.001.562.527
      

   receita tributária 1.637.152.409 1.661.713.817 3.298.866.226 1.676.338.192 1.802.835.865 6.778.040.283
   receita de contribuições 162.506.799 162.506.799 325.013.598 162.506.799 162.506.799 650.027.196

   receita Patrimonial 15.206.011 13.933.487 29.139.498 15.090.304 15.446.486 59.676.288
   transferências correntes 787.001.750 826.000.163 1.613.001.913 907.393.059 943.324.063 3.463.719.035
   outras receitas correntes 39.054.848 1.473.427 40.528.275 4.757.758 4.813.692 50.099.725

      
      

rEcEita dE caPital 7.221.659 7.221.659 14.443.318 7.221.659 7.221.659 28.886.636
      

   operações de crédito 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000
   alienação de Bens 2.221.659 2.221.659 4.443.318 2.221.659 2.221.659 8.886.636

   amortização de Empréstimos                                                 
-   

                                              
-   

                                                
-   

                                               
-   

                                                
-   

                                                   
-   

   transferências de capital                                                 
-   

                                              
-   

                                                
-   

                                               
-   

                                                
-   

                                                   
-   

      
rEcEita viNcUlada do tEsoUro 384.659.134 268.763.723 653.422.857 258.357.387 254.656.148 1.166.436.392

      
rEcEita da adMiNistraÇÃo iNdirEta 186.888.352 176.490.485 363.378.838 170.932.999 82.176.159 616.487.996

      
rEcEita iNtraorÇaMENtária 135.004.750 135.004.750 270.009.499 93.250.082 2.004.750 365.264.330

      
total BrUto 3.354.695.712 3.253.108.310 6.607.804.022 3.295.848.239 3.274.985.620 13.178.637.880

      
dEdUÇÃo da rEcEita 729.381.856 747.212.054 1.476.593.910 765.745.646 763.890.739 3.006.230.295
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  dedução fUNdEB – icMs, iPva e itcd 207.921.310 212.638.563 420.559.873 215.074.926 213.738.555 849.373.354
  dedução fUNdEB – fPE e iPi 138.770.367   146.349.482 285.119.849 162.384.180 168.275.788 615.779.817
  dedução tcM – icMs e iPva 370.363.340 373.949.609 744.312.949 376.131.420 369.449.567 1.489.893.936
  dedução tcM – iPi e cidE 12.326.839 14.274.400 26.601.239 12.155.120 12.426.829       51.183.188

      
total lÍQUido 2.625.313.856 2.505.896.256 5.131.210.112 2.530.102.593 2.511.094.881 10.172.407.585

aNeXo 2 do decreto Nº 2579, de 25 de aGosto de 2022

Área/UNidade orÇaMeNtÁria/GrUPo de 
desPesa/sUBGrUPo de desPesa FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfEsa social 372.725.294,25 325.061.248,91 275.186.679,23 449.768.027,61 1.422.741.250,00
cBM 23.552.355,00 23.552.355,00 22.938.676,00 34.045.565,29 104.088.951,29

outras despesas correntes 6.493.806,00 6.493.806,00 5.880.127,00 521.816,00 19.389.555,00
despesas ordinárias

0101 6.493.806,00 6.493.806,00 5.880.127,00 521.816,00 19.389.555,00
Pessoal e Encargos sociais 17.058.549,00 17.058.549,00 17.058.549,00 33.523.749,29 84.699.396,29

folha de Pessoal
0101 17.058.549,00 17.058.549,00 17.058.549,00 33.523.749,29 84.699.396,29

cPc 13.534.344,39 13.595.139,39 13.595.140,39 22.383.785,95 63.108.410,12
outras despesas correntes 3.413.167,28 3.473.962,28 3.473.963,28 2.427.373,28 12.788.466,12

contrato Estimativo
0101 2.042.555,00 2.161.152,00 2.161.153,00 1.208.231,00 7.573.091,00

despesas ordinárias
0101 1.233.618,28 1.233.619,28 1.233.619,28 1.139.950,28 4.840.807,12
0260 57.803,00 0,00 0,00 0,00 57.803,00
0261 79.191,00 79.191,00 79.191,00 79.192,00 316.765,00

Pessoal e Encargos sociais 10.121.177,11 10.121.177,11 10.121.177,11 19.956.412,67 50.319.944,00
folha de Pessoal

0101 10.121.177,11 10.121.177,11 10.121.177,11 19.956.412,67 50.319.944,00
dEtraN 68.409.503,53 60.892.258,53 32.596.573,53 20.950.514,00 182.848.849,59

outras despesas correntes 60.038.353,00 52.521.107,00 24.225.421,00 8.079.367,00 144.864.248,00
contrato Estimativo

0261 48.548.000,00 42.041.740,00 15.624.000,00 4.400.000,00 110.613.740,00
despesas ordinárias

0261 11.490.353,00 10.479.367,00 8.601.421,00 3.679.367,00 34.250.508,00
Pessoal e Encargos sociais 8.371.150,53 8.371.151,53 8.371.152,53 12.871.147,00 37.984.601,59

folha de Pessoal
0261 8.371.150,53 8.371.151,53 8.371.152,53 12.871.147,00 37.984.601,59

fasPM 153.482,00 50.000,00 32.897,00 0,00 236.379,00
inversões financeiras 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

outras despesas
0151 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

outras despesas correntes 73.482,00 50.000,00 32.897,00 0,00 156.379,00
despesas ordinárias

0101 50.000,00 50.000,00 32.897,00 0,00 132.897,00
0151 23.482,00 0,00 0,00 0,00 23.482,00

fEBoM 580.750,00 630.750,00 758.278,00 16.722,00 1.986.500,00
investimentos 387.500,00 387.500,00 758.278,00 16.722,00 1.550.000,00

obras e instalações
0191 387.500,00 387.500,00 758.278,00 16.722,00 1.550.000,00

outras despesas correntes 193.250,00 243.250,00 0,00 0,00 436.500,00
despesas ordinárias

0191 193.250,00 243.250,00 0,00 0,00 436.500,00
fUNsaU 900.445,00 901.767,00 176.638,00 0,00 1.978.850,00

outras despesas correntes 900.445,00 901.767,00 176.638,00 0,00 1.978.850,00
contrato Estimativo

0101 35.000,00 35.000,00 30.000,00 0,00 100.000,00
0150 768.445,00 749.267,00 29.138,00 0,00 1.546.850,00

contrato Global
0150 72.000,00 97.500,00 97.500,00 0,00 267.000,00

despesas ordinárias
0150 25.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 65.000,00

PMPa 131.331.568,04 123.963.568,04 109.921.103,03 190.532.813,89 555.749.053,00
outras despesas correntes 40.278.004,67 32.910.004,67 18.867.539,66 7.375.001,00 99.430.550,00

contrato Estimativo
0101 8.441.145,84 8.441.145,84 8.441.145,84 0,00 25.323.437,52

contrato Global
0101 341.125,00 341.125,00 341.125,00 0,00 1.023.375,00

despesas ordinárias
0101 31.495.733,83 24.127.733,83 10.085.268,82 7.375.001,00 73.083.737,48
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Pessoal e Encargos sociais 91.053.563,37 91.053.563,37 91.053.563,37 183.157.812,89 456.318.503,00
folha de Pessoal

0101 90.807.719,37 90.807.719,37 90.807.719,37 182.911.968,89 455.335.127,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) sEaP

0101 245.844,00 245.844,00 245.844,00 245.844,00 983.376,00
Polícia civil 75.224.413,00 68.098.303,00 66.919.391,00 132.112.923,00 342.355.030,00

outras despesas correntes 8.784.813,00 1.658.703,00 479.791,00 479.791,00 11.403.098,00
contrato Estimativo

0101 3.902.252,00 0,00 0,00 0,00 3.902.252,00
despesas ordinárias

0101 4.882.561,00 1.658.703,00 479.791,00 479.791,00 7.500.846,00
Pessoal e Encargos sociais 66.439.600,00 66.439.600,00 66.439.600,00 131.633.132,00 330.951.932,00

folha de Pessoal
0101 66.439.600,00 66.439.600,00 66.439.600,00 131.633.132,00 330.951.932,00

sEaP 43.655.053,29 31.794.607,95 26.665.482,28 47.480.175,48 149.595.319,00
investimentos 168.809,00 169.436,00 169.894,00 171.892,00 680.031,00

Equipamentos e Material Permanente
0170 168.809,00 169.436,00 169.894,00 171.892,00 680.031,00

outras despesas correntes 21.953.102,34 10.092.030,00 4.962.446,33 4.962.446,33 41.970.025,00
contrato Estimativo

0101 2.674.530,50 0,00 0,00 0,00 2.674.530,50
despesas ordinárias

0101 19.278.571,84 10.092.030,00 4.962.446,33 4.962.446,33 39.295.494,50
Pessoal e Encargos sociais 21.533.141,95 21.533.141,95 21.533.141,95 42.345.837,15 106.945.263,00

folha de Pessoal
0101 21.533.141,95 21.533.141,95 21.533.141,95 42.345.837,15 106.945.263,00

sEGUP 15.383.380,00 1.582.500,00 1.582.500,00 2.245.528,00 20.793.908,00
outras despesas correntes 14.053.380,00 252.500,00 252.500,00 252.500,00 14.810.880,00

contrato Estimativo
0101 12.300.880,00 0,00 0,00 0,00 12.300.880,00

contrato Global
0101 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

despesas ordinárias
0101 1.252.500,00 252.500,00 252.500,00 252.500,00 2.010.000,00

Pessoal e Encargos sociais 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.993.028,00 5.983.028,00
folha de Pessoal

0101 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.993.028,00 5.983.028,00
dEsENvolviMENto sÓcio-EcoNÔMico 58.908.003,48 54.710.137,83 60.163.764,91 65.233.251,67 239.015.157,89

adEPará 8.038.501,88 8.038.501,88 8.038.501,84 10.839.239,40 34.954.745,00
outras despesas correntes 4.445.403,00 4.445.403,00 4.445.403,00 4.245.403,00 17.581.612,00

contrato Estimativo
0261 1.232.053,00 1.232.053,00 1.232.053,00 1.232.053,00 4.928.212,00

contrato Global
0261 1.782.765,00 1.782.765,00 1.782.765,00 1.782.765,00 7.131.060,00

despesas ordinárias
0101 1.030.585,00 1.030.585,00 1.030.585,00 830.585,00 3.922.340,00
0261 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00

Pessoal e Encargos sociais 3.593.098,88 3.593.098,88 3.593.098,84 6.593.836,40 17.373.133,00
folha de Pessoal

0101 3.593.098,88 3.593.098,88 3.593.098,84 6.593.836,40 17.373.133,00
cEasa 1.573.827,42 897.875,30 872.939,50 872.939,50 4.217.581,72

amortização da dívida 40.000,00 24.935,80 0,00 0,00 64.935,80
amortização da dívida

0101 40.000,00 24.935,80 0,00 0,00 64.935,80
outras despesas correntes 1.110.780,92 449.893,00 449.893,00 449.893,00 2.460.459,92

contrato Estimativo
0101 351.394,44 351.394,44 351.394,44 351.394,44 1.405.577,76
0261 610.887,92 0,00 0,00 0,00 610.887,92

despesas ordinárias
0101 98.498,56 98.498,56 98.498,56 98.498,56 393.994,24
0261 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Pessoal e Encargos sociais 423.046,50 423.046,50 423.046,50 423.046,50 1.692.186,00
folha de Pessoal

0101 423.046,50 423.046,50 423.046,50 423.046,50 1.692.186,00
codEc 323.665,00 323.665,00 323.665,00 647.330,00 1.618.325,00

Pessoal e Encargos sociais 323.665,00 323.665,00 323.665,00 647.330,00 1.618.325,00
folha de Pessoal

0101 323.665,00 323.665,00 323.665,00 647.330,00 1.618.325,00
EMatEr 13.278.299,48 9.532.281,17 8.842.193,44 9.628.227,39 41.281.001,48
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amortização da dívida 935.000,00 935.000,00 935.000,00 887.784,00 3.692.784,00
amortização da dívida

0101 935.000,00 935.000,00 935.000,00 887.784,00 3.692.784,00
outras despesas correntes 1.719.337,48 1.571.803,17 811.474,44 563.700,91 4.666.316,00

contrato Estimativo
0101 145.583,40 117.740,40 117.740,40 117.740,15 498.804,35

contrato Global
0101 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 284.000,00

despesas ordinárias
0101 1.502.754,08 1.383.062,77 622.734,04 374.960,76 3.883.511,65

Pessoal e Encargos sociais 10.623.962,00 7.025.478,00 7.095.719,00 8.176.742,48 32.921.901,48
folha de Pessoal

0101 10.623.962,00 7.025.478,00 7.095.719,00 8.176.742,48 32.921.901,48
EMatEr-caPaNEMa 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

outras despesas correntes 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
despesas ordinárias

ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr
0101 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

EMatEr-castaNHal 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
outras despesas correntes 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

despesas ordinárias
ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr

0101 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
EMatEr-coNc.araGUaia 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
outras despesas correntes 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

despesas ordinárias
ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr

0101 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
EMatEr-MaraBá 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00

outras despesas correntes 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
despesas ordinárias

ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr
0101 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00

EMatEr-rEG.ilHas 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
outras despesas correntes 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

despesas ordinárias
ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr

0101 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
EMatEr-saNtarÉM 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

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

ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr
0101 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

EMatEr-sao M.GUaMa 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
outras despesas correntes 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00

despesas ordinárias
ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr

0101 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
EMatEr-tocaNtiNs 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

outras despesas correntes 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
despesas ordinárias

ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr
0101 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

faPEsPa 5.089.256,19 5.089.256,19 5.089.256,19 5.214.966,15 20.482.734,72
outras despesas correntes 4.587.832,43 4.587.832,43 4.587.832,43 4.587.832,43 18.351.329,72

contrato Estimativo
0101 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

despesas ordinárias
0101 4.087.832,43 4.087.832,43 4.087.832,43 4.087.832,43 16.351.329,72

Pessoal e Encargos sociais 501.423,76 501.423,76 501.423,76 627.133,72 2.131.405,00
folha de Pessoal

0101 501.423,76 501.423,76 501.423,76 627.133,72 2.131.405,00
fdE 121.309,50 121.309,50 0,00 0,00 242.619,00

investimentos 121.309,50 121.309,50 0,00 0,00 242.619,00
outras despesa de investimentos

0101 121.309,50 121.309,50 0,00 0,00 242.619,00
idEflor-Bio 1.411.567,30 1.411.567,30 1.411.567,30 1.867.267,88 6.101.969,78

outras despesas correntes 806.655,30 806.655,30 806.655,30 657.441,88 3.077.407,78
contrato Estimativo
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0101 236.250,00 236.250,00 272.753,35 186.250,00 931.503,35
contrato Global

0101 197.877,65 197.877,65 197.877,65 197.877,65 791.510,60
despesas ordinárias

0101 351.468,70 351.468,70 314.965,35 252.255,30 1.270.158,05
0261 21.058,95 21.058,95 21.058,95 21.058,93 84.235,78

Pessoal e Encargos sociais 604.912,00 604.912,00 604.912,00 1.209.826,00 3.024.562,00
folha de Pessoal

0101 604.912,00 604.912,00 604.912,00 1.209.826,00 3.024.562,00
itErPa 1.573.644,50 1.573.644,50 1.573.644,50 3.083.602,50 7.804.536,00

outras despesas correntes 63.686,50 63.686,50 63.686,50 63.686,50 254.746,00
despesas ordinárias

0101 63.686,50 63.686,50 63.686,50 63.686,50 254.746,00
Pessoal e Encargos sociais 1.509.958,00 1.509.958,00 1.509.958,00 3.019.916,00 7.549.790,00

folha de Pessoal
0101 1.509.958,00 1.509.958,00 1.509.958,00 3.019.916,00 7.549.790,00

JUcEPa 1.757.600,00 2.196.600,00 1.623.600,00 0,00 5.577.800,00
outras despesas correntes 716.600,00 646.600,00 594.600,00 0,00 1.957.800,00

contrato Estimativo
0261 399.600,00 344.600,00 317.600,00 0,00 1.061.800,00

despesas ordinárias
0261 317.000,00 302.000,00 277.000,00 0,00 896.000,00

Pessoal e Encargos sociais 1.041.000,00 1.550.000,00 1.029.000,00 0,00 3.620.000,00
folha de Pessoal

0261 1.041.000,00 1.550.000,00 1.029.000,00 0,00 3.620.000,00
NEPMv 94.761,25 94.761,25 94.761,25 104.110,25 388.394,00

outras despesas correntes 62.415,25 62.415,25 62.415,25 62.415,25 249.661,00
contrato Estimativo

0101 38.900,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 155.600,00
despesas ordinárias

0101 23.515,25 23.515,25 23.515,25 23.515,25 94.061,00
Pessoal e Encargos sociais 32.346,00 32.346,00 32.346,00 41.695,00 138.733,00

folha de Pessoal
0101 32.346,00 32.346,00 32.346,00 41.695,00 138.733,00

NGPMcrEdcid 620.921,00 621.922,00 601.681,00 602.740,00 2.447.264,00
inversões financeiras 550.921,00 551.922,00 557.654,00 558.713,00 2.219.210,00

outras despesas
dEstaQUE rEcEBido do(a) fdE

0114 550.921,00 551.922,00 557.654,00 558.713,00 2.219.210,00
outras despesas correntes 70.000,00 70.000,00 44.027,00 44.027,00 228.054,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido do(a) fdE

0101 70.000,00 70.000,00 44.027,00 44.027,00 228.054,00
NGPMcrEdcid-adM 263.019,90 263.019,90 263.019,90 325.041,30 1.114.101,00

outras despesas correntes 200.998,50 200.998,50 200.998,50 200.998,50 803.994,00
contrato Estimativo

0101 89.610,00 89.610,00 89.610,00 89.610,00 358.440,00
despesas ordinárias

0101 111.388,50 111.388,50 111.388,50 111.388,50 445.554,00
Pessoal e Encargos sociais 62.021,40 62.021,40 62.021,40 124.042,80 310.107,00

folha de Pessoal
0101 62.021,40 62.021,40 62.021,40 124.042,80 310.107,00

NGPr 207.407,05 207.407,05 207.407,05 212.032,05 834.253,20
outras despesas correntes 202.782,05 202.782,05 202.782,05 202.782,05 811.128,20

contrato Estimativo
0101 149.520,00 149.520,00 149.520,00 149.520,00 598.080,00

despesas ordinárias
0101 53.262,05 53.262,05 53.262,05 53.262,05 213.048,20

Pessoal e Encargos sociais 4.625,00 4.625,00 4.625,00 9.250,00 23.125,00
folha de Pessoal

0101 4.625,00 4.625,00 4.625,00 9.250,00 23.125,00
sEctEt 9.432.807,16 9.273.431,94 16.387.615,09 10.240.951,80 45.334.805,99

investimentos 508.271,55 202.212,53 562.021,87 631.478,32 1.903.984,27
Equipamentos e Material Permanente

0124 508.271,55 202.212,53 562.021,87 631.478,32 1.903.984,27
outras despesas correntes 8.156.512,61 8.303.196,41 15.057.570,22 8.073.427,48 39.590.706,72

contrato Global
0101 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00

despesas ordinárias
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0101 261.256,25 214.859,25 214.859,25 214.859,25 905.834,00
0102 328.007,00 0,00 0,00 0,00 328.007,00
0124 7.532.249,36 8.053.337,16 14.807.710,97 7.823.568,23 38.216.865,72

Pessoal e Encargos sociais 768.023,00 768.023,00 768.023,00 1.536.046,00 3.840.115,00
folha de Pessoal

0101 768.023,00 768.023,00 768.023,00 1.536.046,00 3.840.115,00
sEdaP 4.163.643,30 3.976.125,30 3.876.143,30 5.806.409,10 17.822.321,00

investimentos 320.000,00 300.361,00 202.500,00 102.500,00 925.361,00
Equipamentos e Material Permanente

0135 320.000,00 300.361,00 202.500,00 102.500,00 925.361,00
outras despesas correntes 1.658.377,50 1.490.498,50 1.488.377,50 1.333.377,50 5.970.631,00

contrato Estimativo
0101 167.450,00 167.450,00 167.450,00 167.450,00 669.800,00
0135 57.000,00 57.000,00 57.000,00 20.000,00 191.000,00

contrato Global
0101 268.556,48 271.727,48 268.556,48 268.556,48 1.077.396,92

despesas ordinárias
0101 972.371,02 969.200,02 972.371,02 877.371,02 3.791.313,08
0135 193.000,00 25.121,00 23.000,00 0,00 241.121,00

Pessoal e Encargos sociais 2.185.265,80 2.185.265,80 2.185.265,80 4.370.531,60 10.926.329,00
folha de Pessoal

0101 2.185.265,80 2.185.265,80 2.185.265,80 4.370.531,60 10.926.329,00
sEdEME 1.171.847,65 1.171.844,65 1.171.844,65 1.497.958,05 5.013.495,00

outras despesas correntes 722.743,25 722.743,25 722.743,25 722.743,25 2.890.973,00
contrato Estimativo

0101 21.300,00 77.691,39 78.591,39 83.259,49 260.842,27
contrato Global

0101 562.596,82 476.839,26 470.339,26 455.671,16 1.965.446,50
despesas ordinárias

0101 138.846,43 168.212,60 173.812,60 183.812,60 664.684,23
Pessoal e Encargos sociais 449.104,40 449.101,40 449.101,40 775.214,80 2.122.522,00

folha de Pessoal
0101 449.104,40 449.101,40 449.101,40 775.214,80 2.122.522,00

sEMas 6.573.543,90 6.573.543,90 6.573.543,90 11.079.130,30 30.799.762,00
outras despesas correntes 2.067.957,50 2.067.957,50 2.067.957,50 2.067.957,50 8.271.830,00

contrato Global
0101 889.696,75 889.696,75 889.696,75 889.696,75 3.558.787,00

despesas ordinárias
0101 1.178.260,75 1.178.260,75 1.178.260,75 1.178.260,75 4.713.043,00

Pessoal e Encargos sociais 4.505.586,40 4.505.586,40 4.505.586,40 9.011.172,80 22.527.932,00
folha de Pessoal

0101 4.505.586,40 4.505.586,40 4.505.586,40 9.011.172,80 22.527.932,00
sEtUr 3.212.381,00 3.212.381,00 3.212.381,00 3.211.306,00 12.848.449,00

outras despesas correntes 2.617.000,00 2.617.000,00 2.617.000,00 2.615.925,00 10.466.925,00
contrato Estimativo

0101 689.524,00 689.524,00 689.524,00 688.449,00 2.757.021,00
contrato Global

0101 1.753.476,00 1.753.476,00 1.753.476,00 1.753.476,00 7.013.904,00
despesas ordinárias

0101 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 696.000,00
Pessoal e Encargos sociais 595.381,00 595.381,00 595.381,00 595.381,00 2.381.524,00

folha de Pessoal
0101 595.381,00 595.381,00 595.381,00 595.381,00 2.381.524,00

GEstÃo 619.552.168,80 635.636.005,03 469.479.487,56 538.766.146,33 2.263.433.807,72
EGPa 909.588,00 909.588,00 909.588,00 1.347.640,00 4.076.404,00

outras despesas correntes 424.588,00 424.588,00 424.588,00 377.640,00 1.651.404,00
despesas ordinárias

0101 424.588,00 424.588,00 424.588,00 377.640,00 1.651.404,00
Pessoal e Encargos sociais 485.000,00 485.000,00 485.000,00 970.000,00 2.425.000,00

folha de Pessoal
0101 485.000,00 485.000,00 485.000,00 970.000,00 2.425.000,00

Enc. sEfa 43.691.644,00 80.465.352,85 100.053.573,00 88.008.988,15 312.219.558,00
amortização da dívida 25.531.222,00 0,00 0,00 0,00 25.531.222,00
amortização da dívida

0101 25.531.222,00 0,00 0,00 0,00 25.531.222,00
Juros e Encargos da dívida 15.210.422,00 0,00 0,00 0,00 15.210.422,00
Juros e Encargos da dívida

0101 15.210.422,00 0,00 0,00 0,00 15.210.422,00
outras despesas correntes 2.950.000,00 80.465.352,85 100.053.573,00 88.008.988,15 271.477.914,00
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despesas ordinárias
0101 350.000,00 72.725.352,85 94.863.573,00 79.623.298,15 247.562.224,00
0102 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 18.000.000,00
0124 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0125 0,00 140.000,00 140.000,00 34.285,00 314.285,00
0126 0,00 0,00 50.000,00 51.405,00 101.405,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00

Enc. sEPlad-ad 125.641.628,00 125.576.628,00 126.903.628,00 244.924.490,00 623.046.374,00
outras despesas correntes 2.370.000,00 2.370.000,00 2.370.000,00 3.223.449,00 10.333.449,00

despesas ordinárias
0101 2.370.000,00 2.370.000,00 2.370.000,00 3.223.449,00 10.333.449,00

Pessoal e Encargos sociais 123.271.628,00 123.206.628,00 124.533.628,00 241.701.041,00 612.712.925,00
dEa

dEstaQUE rEcEBido do(a) UEPa
0102 42.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 153.000,00

folha de Pessoal
0101 92.955.730,00 92.955.730,00 92.955.730,00 184.828.010,00 463.695.200,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 14.180.000,00 14.140.000,00 15.467.000,00 28.264.000,00 72.051.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) sEdUc
0102 11.405.898,00 11.405.898,00 11.405.898,00 19.236.031,00 53.453.725,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) UEPa
0102 4.688.000,00 4.668.000,00 4.668.000,00 9.336.000,00 23.360.000,00

Enc. sEPlad-Pl 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 4.400,00
outras despesas correntes 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 4.400,00

despesas ordinárias
0101 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 4.400,00

fiNaNPrEv 206.100.000,00 187.947.860,00 62.841.981,00 0,00 456.889.841,00
outras despesas correntes 100.000,00 100.000,00 19.994,00 0,00 219.994,00

despesas ordinárias
0254 100.000,00 100.000,00 19.994,00 0,00 219.994,00

Pessoal e Encargos sociais 206.000.000,00 187.847.860,00 62.821.987,00 0,00 456.669.847,00
folha de Pessoal

0254 100.000.000,00 81.847.860,00 0,00 0,00 181.847.860,00
0258 106.000.000,00 106.000.000,00 62.821.987,00 0,00 274.821.987,00

fund.financ-alEPa 5.100.000,00 4.328.255,00 2.200.000,00 2.371.745,00 14.000.000,00
Pessoal e Encargos sociais 5.100.000,00 4.328.255,00 2.200.000,00 2.371.745,00 14.000.000,00

folha de Pessoal
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0254 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.371.745,00 8.971.745,00
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0258 2.900.000,00 2.128.255,00 0,00 0,00 5.028.255,00
fund.financ-dEfENsoria 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 3.848.235,00 16.598.235,00
Pessoal e Encargos sociais 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 3.848.235,00 16.598.235,00

folha de Pessoal
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0254 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 2.468.917,00 7.718.917,00
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0258 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.379.318,00 8.879.318,00
fund.financ-MP 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 7.050.000,00 25.350.000,00

Pessoal e Encargos sociais 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 7.050.000,00 25.350.000,00
folha de Pessoal

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0254 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 4.100.000,00 13.400.000,00

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0258 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.950.000,00 11.950.000,00

fund.financ-MPc 626.575,00 420.000,00 420.000,00 844.294,00 2.310.869,00
Pessoal e Encargos sociais 626.575,00 420.000,00 420.000,00 844.294,00 2.310.869,00

folha de Pessoal
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0101 206.575,00 0,00 0,00 0,00 206.575,00
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0254 170.000,00 170.000,00 170.000,00 409.192,00 919.192,00
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0258 250.000,00 250.000,00 250.000,00 435.102,00 1.185.102,00
fund.financ-MPcM 195.000,00 195.000,00 195.000,00 235.976,00 820.976,00

Pessoal e Encargos sociais 195.000,00 195.000,00 195.000,00 235.976,00 820.976,00
folha de Pessoal
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ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0254 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100.864,00 325.864,00

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0258 120.000,00 120.000,00 120.000,00 135.112,00 495.112,00

fund.financ-tcE 5.200.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 7.264.624,00 21.864.624,00
Pessoal e Encargos sociais 5.200.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 7.264.624,00 21.864.624,00

folha de Pessoal
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0101 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.615.659,00 10.115.659,00
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0254 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.576.095,00 4.576.095,00
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0258 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 2.072.870,00 7.172.870,00
fund.financ-tcM 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 4.318.522,00 12.118.522,00

Pessoal e Encargos sociais 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 4.318.522,00 12.118.522,00
folha de Pessoal

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0101 450.000,00 450.000,00 450.000,00 79.311,00 1.429.311,00

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0254 850.000,00 850.000,00 850.000,00 1.897.523,00 4.447.523,00

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0258 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 2.341.688,00 6.241.688,00

fund.financ-tJE 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 32.031.000,00 81.531.000,00
Pessoal e Encargos sociais 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 32.031.000,00 81.531.000,00

folha de Pessoal
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0254 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 16.060.000,00 40.060.000,00
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0258 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 15.971.000,00 41.471.000,00
fund.Previd-tJE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

Pessoal e Encargos sociais 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
folha de Pessoal

ProvisÃo rEcEBida do(a) fUNPrEv
0254 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

fUNPrEv 205.000,00 205.000,00 205.000,00 197.000,00 812.000,00
outras despesas correntes 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00

despesas ordinárias
0254 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00

Pessoal e Encargos sociais 180.000,00 180.000,00 180.000,00 172.000,00 712.000,00
folha de Pessoal

0254 150.000,00 150.000,00 150.000,00 149.000,00 599.000,00
0258 30.000,00 30.000,00 30.000,00 23.000,00 113.000,00

iasEP 92.150.000,00 91.500.000,00 13.423.692,00 6.350.926,00 203.424.618,00
investimentos 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00

obras e instalações
0261 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00

outras despesas correntes 90.000.000,00 90.000.000,00 11.923.692,00 3.350.926,00 195.274.618,00
contrato Estimativo

0261 89.552.900,00 89.552.900,00 11.476.592,00 2.903.826,00 193.486.218,00
despesas ordinárias

0261 447.100,00 447.100,00 447.100,00 447.100,00 1.788.400,00
Pessoal e Encargos sociais 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00

folha de Pessoal
0261 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00

ioE 2.153.682,00 2.153.682,00 1.948.426,00 2.153.682,00 8.409.472,00
outras despesas correntes 1.713.682,00 1.713.682,00 1.508.426,00 1.603.682,00 6.539.472,00

contrato Estimativo
0261 561.364,00 560.000,00 90.000,00 60.000,00 1.271.364,00

contrato Global
0261 945.318,00 946.682,00 1.211.426,00 1.336.682,00 4.440.108,00

despesas ordinárias
0261 207.000,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00 828.000,00

Pessoal e Encargos sociais 440.000,00 440.000,00 440.000,00 550.000,00 1.870.000,00
folha de Pessoal

0261 440.000,00 440.000,00 440.000,00 550.000,00 1.870.000,00
ProdEPa 10.416.942,62 10.403.588,00 6.260.342,38 2.963.733,00 30.044.606,00

amortização da dívida 85.999,00 75.678,00 0,00 0,00 161.677,00
amortização da dívida

0101 85.999,00 75.678,00 0,00 0,00 161.677,00
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investimentos 233.034,00 230.000,00 30.000,00 0,00 493.034,00
outras despesa de investimentos

0260 33.034,00 30.000,00 30.000,00 0,00 93.034,00
0261 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 400.000,00

outras despesas correntes 5.608.170,62 5.819.860,00 1.952.292,38 119.859,00 13.500.182,00
contrato Estimativo

0261 4.457.110,62 4.566.032,00 1.408.233,38 0,00 10.431.376,00
despesas ordinárias

0101 119.860,00 119.860,00 119.859,00 119.859,00 479.438,00
0261 1.031.200,00 1.133.968,00 424.200,00 0,00 2.589.368,00

Pessoal e Encargos sociais 4.489.739,00 4.278.050,00 4.278.050,00 2.843.874,00 15.889.713,00
folha de Pessoal

0101 4.278.050,00 4.278.050,00 4.278.050,00 2.843.874,00 15.678.024,00
sentença Jurídica

0261 211.689,00 0,00 0,00 0,00 211.689,00
sEfa 1.051.026,00 827.650,00 23.414.856,00 487.500,00 25.781.032,00

investimentos 303.526,00 200.150,00 200.150,00 0,00 703.826,00
Equipamentos e Material Permanente

0144 303.526,00 200.150,00 200.150,00 0,00 703.826,00
outras despesas correntes 747.500,00 627.500,00 627.500,00 487.500,00 2.490.000,00

despesas ordinárias
0101 747.500,00 627.500,00 627.500,00 487.500,00 2.490.000,00

Pessoal e Encargos sociais 0,00 0,00 22.587.206,00 0,00 22.587.206,00
folha de Pessoal

0101 0,00 0,00 22.587.206,00 0,00 22.587.206,00
sEPlad 11.653.929,18 11.546.301,18 11.546.301,18 16.373.837,18 51.120.368,72

outras despesas correntes 5.171.529,18 5.063.901,18 5.063.901,18 5.038.901,18 20.338.232,72
contrato Estimativo

0101 1.411.428,00 1.411.428,00 1.411.428,00 1.411.428,00 5.645.712,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) sEfa

0101 38.901,18 38.901,18 38.901,18 38.901,18 155.604,72
contrato Global

0101 1.982.000,00 1.982.000,00 1.982.000,00 1.982.000,00 7.928.000,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) JUcEPa

0261 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 75.000,00
despesas ordinárias

0101 1.606.572,00 1.606.572,00 1.606.572,00 1.606.572,00 6.426.288,00
0106 107.628,00 0,00 0,00 0,00 107.628,00

Pessoal e Encargos sociais 6.482.400,00 6.482.400,00 6.482.400,00 11.334.936,00 30.782.136,00
folha de Pessoal

0101 6.482.400,00 6.482.400,00 6.482.400,00 11.334.936,00 30.782.136,00
sPsM/Pa 85.001.054,00 85.001.000,00 85.001.000,00 117.987.854,00 372.990.908,00

outras despesas correntes 1.054,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.054,00
despesas ordinárias

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0101 1.054,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.054,00

Pessoal e Encargos sociais 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 117.986.854,00 372.986.854,00
folha de Pessoal

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0101 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 117.986.854,00 372.986.854,00

iNfra-EstrUtUra E traNsPortE 106.476.970,80 19.248.747,36 9.838.905,37 11.566.175,79 147.130.799,32
aGtraN 179.939,80 179.939,80 179.939,81 179.939,81 719.759,22

outras despesas correntes 48.689,80 48.689,80 48.689,81 48.689,81 194.759,22
contrato Estimativo

0101 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
contrato Global

0101 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 116.000,00
despesas ordinárias

0101 18.689,80 18.689,80 18.689,81 18.689,81 74.759,22
Pessoal e Encargos sociais 131.250,00 131.250,00 131.250,00 131.250,00 525.000,00

folha de Pessoal
0101 131.250,00 131.250,00 131.250,00 131.250,00 525.000,00

arcoN 1.363.400,00 1.364.370,61 1.545.261,20 2.203.100,00 6.476.131,81
outras despesas correntes 700.900,00 701.870,61 882.761,20 878.100,00 3.163.631,81

contrato Estimativo

0261 407.500,00 408.470,61 504.070,00 503.500,00 1.823.540,61

contrato Global

0261 0,00 0,00 82.200,00 82.200,00 164.400,00
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despesas ordinárias
0101 157.400,00 157.400,00 159.491,20 157.400,00 631.691,20
0261 136.000,00 136.000,00 137.000,00 135.000,00 544.000,00

Pessoal e Encargos sociais 662.500,00 662.500,00 662.500,00 1.325.000,00 3.312.500,00
folha de Pessoal

0101 662.500,00 662.500,00 662.500,00 1.325.000,00 3.312.500,00
coHaB 6.858.351,89 5.658.865,25 1.156.373,25 1.152.373,25 14.825.963,64

amortização da dívida 235.800,00 0,00 0,00 0,00 235.800,00
amortização da dívida

0101 235.800,00 0,00 0,00 0,00 235.800,00
investimentos 733.485,96 364.770,00 364.770,00 364.770,00 1.827.795,96

Equipamentos e Material Permanente
0261 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 36.000,00

obras e instalações
0101 368.715,96 0,00 0,00 0,00 368.715,96
0260 341.715,00 341.715,00 341.715,00 341.715,00 1.366.860,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEHis
0171 14.055,00 14.055,00 14.055,00 14.055,00 56.220,00

outras despesas correntes 2.263.074,93 1.668.103,25 791.603,25 787.603,25 5.510.384,68
contrato Estimativo

0101 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
contrato Global

0101 247.204,62 247.204,62 239.204,62 239.204,62 972.818,48
0261 40.434,00 40.434,00 40.434,00 40.434,00 161.736,00

despesas ordinárias
0101 1.854.467,06 1.263.495,38 390.995,38 390.995,38 3.899.953,20
0261 25.538,00 21.538,00 25.538,00 21.538,00 94.152,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) sEaP
0101 65.431,25 65.431,25 65.431,25 65.431,25 261.725,00

Pessoal e Encargos sociais 3.625.991,00 3.625.992,00 0,00 0,00 7.251.983,00
folha de Pessoal

0101 3.625.991,00 3.625.992,00 0,00 0,00 7.251.983,00
cPH 2.474.346,86 2.929.354,45 2.630.957,86 2.477.559,83 10.512.219,00

investimentos 1.984.531,36 2.439.538,95 2.141.142,36 1.910.670,33 8.475.883,00
obras e instalações

0101 1.984.531,36 2.439.538,95 2.141.142,36 1.910.670,33 8.475.883,00
outras despesas correntes 196.815,50 196.815,50 196.815,50 196.815,50 787.262,00

contrato Estimativo
0101 131.680,50 131.180,50 129.680,50 129.680,50 522.222,00
0261 12.485,00 12.485,00 12.485,00 12.485,00 49.940,00

despesas ordinárias
0101 50.150,00 50.650,00 52.150,00 52.150,00 205.100,00
0261 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00

Pessoal e Encargos sociais 293.000,00 293.000,00 293.000,00 370.074,00 1.249.074,00
folha de Pessoal

0101 293.000,00 293.000,00 293.000,00 370.074,00 1.249.074,00
NGtM 459.814,00 459.814,00 423.787,00 150.616,65 1.494.031,65

outras despesas correntes 170.500,00 170.500,00 170.500,00 150.616,65 662.116,65
contrato Global

0101 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 520.000,00
despesas ordinárias

0101 40.500,00 40.500,00 40.500,00 20.616,65 142.116,65
Pessoal e Encargos sociais 289.314,00 289.314,00 253.287,00 0,00 831.915,00

folha de Pessoal
0101 289.314,00 289.314,00 253.287,00 0,00 831.915,00

sEdoP 1.498.586,25 1.498.586,25 1.498.586,25 1.498.586,25 5.994.345,00
outras despesas correntes 510.432,00 510.432,00 510.432,00 510.432,00 2.041.728,00

contrato Estimativo
0101 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 864.000,00

despesas ordinárias
0101 294.432,00 294.432,00 294.432,00 294.432,00 1.177.728,00

Pessoal e Encargos sociais 988.154,25 988.154,25 988.154,25 988.154,25 3.952.617,00
folha de Pessoal

0101 988.154,25 988.154,25 988.154,25 988.154,25 3.952.617,00
sEtraN 93.642.532,00 2.404.000,00 2.404.000,00 3.904.000,00 102.354.532,00

investimentos 91.238.532,00 0,00 0,00 0,00 91.238.532,00
obras e instalações

0124 91.238.532,00 0,00 0,00 0,00 91.238.532,00
outras despesas correntes 904.000,00 904.000,00 904.000,00 904.000,00 3.616.000,00
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contrato Estimativo
0101 227.827,25 227.827,25 227.827,25 227.827,25 911.309,00

contrato Global
0101 236.172,75 236.172,75 236.172,75 236.172,75 944.691,00

despesas ordinárias
0101 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 1.760.000,00

Pessoal e Encargos sociais 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00
folha de Pessoal

0101 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00
sEtraN - cidE 0,00 4.753.817,00 0,00 0,00 4.753.817,00
investimentos 0,00 4.753.817,00 0,00 0,00 4.753.817,00

obras e instalações
ProvisÃo rEcEBida do(a) sEtraN

0157 0,00 4.753.817,00 0,00 0,00 4.753.817,00
PolÍtica social 374.549.177,27 289.114.096,81 165.789.743,50 91.568.334,54 921.021.352,12

crs - altamira 208.387,50 208.387,50 40.387,50 40.387,50 497.550,00
outras despesas correntes 208.387,50 208.387,50 40.387,50 40.387,50 497.550,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00 336.000,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 40.387,50 40.387,50 40.387,50 40.387,50 161.550,00
crs - Barcarena 53.870,00 53.870,00 29.370,00 29.370,00 166.480,00

outras despesas correntes 53.870,00 53.870,00 29.370,00 29.370,00 166.480,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 24.500,00 24.500,00 0,00 0,00 49.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 29.370,00 29.370,00 29.370,00 29.370,00 117.480,00

crs - Belém 1.087.971,96 1.027.971,96 842.571,96 842.571,96 3.801.087,84
outras despesas correntes 1.027.971,96 1.027.971,96 842.571,96 842.571,96 3.741.087,84

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 185.400,00 185.400,00 0,00 0,00 370.800,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 765.104,46 765.104,46 765.104,46 765.104,46 3.060.417,84
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 77.467,50 77.467,50 77.467,50 77.467,50 309.870,00
Pessoal e Encargos sociais 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

folha de Pessoal
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
crs - Breves 228.609,00 228.609,00 49.445,00 49.445,00 556.108,00

outras despesas correntes 228.609,00 228.609,00 49.445,00 49.445,00 556.108,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 179.164,00 179.164,00 0,00 0,00 358.328,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 49.445,00 49.445,00 49.445,00 49.445,00 197.780,00

crs - c. araguaia 371.872,00 371.872,00 46.350,00 46.350,00 836.444,00
outras despesas correntes 371.872,00 371.872,00 46.350,00 46.350,00 836.444,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 325.522,00 325.522,00 0,00 0,00 651.044,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 185.400,00
crs - cametá 329.212,50 184.212,50 34.212,50 34.212,50 581.850,00

outras despesas correntes 289.212,50 184.212,50 34.212,50 34.212,50 541.850,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 300.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0132 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 34.212,50 34.212,50 34.212,50 34.212,50 136.850,00

Pessoal e Encargos sociais 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
folha de Pessoal

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0132 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
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crs - capanema 159.505,00 159.505,00 26.005,00 26.005,00 371.020,00
outras despesas correntes 159.505,00 159.505,00 26.005,00 26.005,00 371.020,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 133.500,00 133.500,00 0,00 0,00 267.000,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 26.005,00 26.005,00 26.005,00 26.005,00 104.020,00
crs - castanhal 149.552,50 149.552,50 29.552,50 29.552,50 358.210,00

outras despesas correntes 149.552,50 149.552,50 29.552,50 29.552,50 358.210,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 240.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 29.552,50 29.552,50 29.552,50 29.552,50 118.210,00

crs - Marabá 75.810,00 75.810,00 17.310,00 17.310,00 186.240,00
outras despesas correntes 75.810,00 75.810,00 17.310,00 17.310,00 186.240,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 58.500,00 58.500,00 0,00 0,00 117.000,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 17.310,00 17.310,00 17.310,00 17.310,00 69.240,00
crs - região das ilhas 73.817,50 73.817,50 28.817,50 28.817,50 205.270,00

outras despesas correntes 73.817,50 73.817,50 28.817,50 28.817,50 205.270,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 90.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 28.817,50 28.817,50 28.817,50 28.817,50 115.270,00

crs - s. M. do Guamá 30.240,00 30.240,00 19.440,00 19.440,00 99.360,00
outras despesas correntes 30.240,00 30.240,00 19.440,00 19.440,00 99.360,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00 21.600,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 77.760,00
crs - santa izabel 168.960,00 168.960,00 23.960,00 23.960,00 385.840,00

outras despesas correntes 168.960,00 168.960,00 23.960,00 23.960,00 385.840,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 290.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 23.960,00 23.960,00 23.960,00 23.960,00 95.840,00

crs - santarém 224.092,88 214.092,88 103.392,88 103.392,88 644.971,52
outras despesas correntes 214.092,88 214.092,88 103.392,88 103.392,88 634.971,52

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 110.700,00 110.700,00 0,00 0,00 221.400,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 44.160,38 44.160,38 44.160,38 44.160,38 176.641,52
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 59.232,50 59.232,50 59.232,50 59.232,50 236.930,00
Pessoal e Encargos sociais 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

folha de Pessoal
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
EtsUs 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 116.000,00

outras despesas correntes 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 116.000,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 116.000,00

fasEPa 10.615.750,05 10.449.485,05 10.449.485,05 17.111.142,85 48.625.863,00
investimentos 146.265,00 0,00 0,00 0,00 146.265,00

Equipamentos e Material Permanente
0261 146.265,00 0,00 0,00 0,00 146.265,00

outras despesas correntes 3.807.827,25 3.787.827,25 3.787.827,25 3.787.827,25 15.171.309,00
contrato Global

0101 1.204.116,81 1.204.116,81 1.204.116,81 1.204.116,81 4.816.467,24
despesas ordinárias

0101 2.583.710,44 2.583.710,44 2.583.710,44 2.583.710,44 10.334.841,76
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0261 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Pessoal e Encargos sociais 6.661.657,80 6.661.657,80 6.661.657,80 13.323.315,60 33.308.289,00

folha de Pessoal
0101 6.661.657,80 6.661.657,80 6.661.657,80 13.323.315,60 33.308.289,00

fEas 3.417.174,00 3.417.174,00 3.417.174,00 3.417.174,00 13.668.696,00
outras despesas correntes 3.417.174,00 3.417.174,00 3.417.174,00 3.417.174,00 13.668.696,00

contrato Global
0107 1.345.174,00 1.345.174,00 1.345.174,00 1.345.174,00 5.380.696,00

despesas ordinárias
0107 2.072.000,00 2.072.000,00 2.072.000,00 2.072.000,00 8.288.000,00

fEdca 3.291,00 3.335,00 3.306,00 3.313,00 13.245,00
outras despesas correntes 3.291,00 3.335,00 3.306,00 3.313,00 13.245,00

despesas ordinárias
ProvisÃo rEcEBida do(a) sEastEr

0138 3.291,00 3.335,00 3.306,00 3.313,00 13.245,00
fEs 32.517.955,00 32.517.955,00 17.517.955,00 17.517.955,00 100.071.820,00

outras despesas correntes 32.517.955,00 32.517.955,00 17.517.955,00 17.517.955,00 100.071.820,00
despesas ordinárias

0103 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
0149 17.517.955,00 17.517.955,00 17.517.955,00 17.517.955,00 70.071.820,00

fEt/Pa 522.000,00 522.000,00 522.000,00 522.000,00 2.088.000,00
outras despesas correntes 522.000,00 522.000,00 522.000,00 522.000,00 2.088.000,00

contrato Global
0101 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 1.088.000,00

despesas ordinárias
0101 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00

fHcGv 28.721.148,00 28.687.904,00 20.230.767,00 5.377.493,00 83.017.312,00
investimentos 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Equipamentos e Material Permanente
0269 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

outras despesas correntes 13.601.118,00 10.967.874,00 5.410.737,00 5.377.493,00 35.357.222,00
despesas ordinárias

0261 66.488,00 33.244,00 33.244,00 0,00 132.976,00
0269 3.123.894,00 523.894,00 3.423.894,00 3.423.894,00 10.495.576,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 10.405.736,00 10.405.736,00 1.948.599,00 1.948.599,00 24.708.670,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

Pessoal e Encargos sociais 14.820.030,00 17.720.030,00 14.820.030,00 0,00 47.360.090,00
folha de Pessoal

0269 0,00 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 14.820.030,00 14.820.030,00 14.820.030,00 0,00 44.460.090,00
fund. santa casa 39.692.523,00 35.192.523,00 27.107.572,00 7.037.482,00 109.030.100,00

investimentos 4.625.000,00 16.734,00 125.000,00 0,00 4.766.734,00
Equipamentos e Material Permanente

0261 0,00 16.734,00 0,00 0,00 16.734,00
0269 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 250.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0101 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

reforma
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0101 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00
outras despesas correntes 14.997.523,00 11.599.789,00 6.912.572,00 3.531.482,00 37.041.366,00

contrato Estimativo
0261 16.734,00 0,00 16.734,00 16.734,00 50.202,00
0269 3.626.495,00 245.495,00 3.626.495,00 245.495,00 7.743.980,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0101 2.504.960,00 2.504.960,00 2.504.960,00 2.504.960,00 10.019.840,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 8.459.344,00 8.459.344,00 374.393,00 374.393,00 17.667.474,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 389.990,00 389.990,00 389.990,00 389.900,00 1.559.870,00
Pessoal e Encargos sociais 20.070.000,00 23.576.000,00 20.070.000,00 3.506.000,00 67.222.000,00

folha de Pessoal
0269 0,00 3.506.000,00 0,00 3.506.000,00 7.012.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 20.070.000,00 20.070.000,00 20.070.000,00 0,00 60.210.000,00
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fUNEPi 584.768,00 584.768,00 584.768,00 584.768,00 2.339.072,00
outras despesas correntes 584.768,00 584.768,00 584.768,00 584.768,00 2.339.072,00

contrato Global
ProvisÃo rEcEBida do(a) sEastEr

0166 584.768,00 584.768,00 584.768,00 584.768,00 2.339.072,00
HEMoPa 9.368.574,00 9.368.574,00 6.716.733,00 2.567.297,00 28.021.178,00

investimentos 217.783,00 17.783,00 17.782,00 17.782,00 271.130,00
Equipamentos e Material Permanente

0260 17.783,00 17.783,00 17.782,00 17.782,00 71.130,00
0269 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

outras despesas correntes 5.061.352,00 4.061.352,00 2.609.512,00 2.549.515,00 14.281.731,00
contrato Estimativo

0269 200.000,00 0,00 200.000,00 150.000,00 550.000,00
contrato Global

0261 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
0269 732.843,00 0,00 760.843,00 786.703,00 2.280.389,00

despesas ordinárias
0261 188.926,00 188.926,00 188.926,00 188.926,00 755.704,00
0269 241.019,00 173.862,00 413.019,00 377.162,00 1.205.062,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0101 836.724,00 836.724,00 836.724,00 836.724,00 3.346.896,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 2.761.840,00 2.761.840,00 110.000,00 110.000,00 5.743.680,00

Pessoal e Encargos sociais 4.089.439,00 5.289.439,00 4.089.439,00 0,00 13.468.317,00
folha de Pessoal

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 4.089.439,00 4.089.439,00 4.089.439,00 0,00 12.268.317,00

folha suplementar
0269 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Hol 23.829.562,75 23.829.562,75 16.051.543,75 1.982.186,75 65.692.856,00
amortização da dívida 179.000,00 0,00 0,00 0,00 179.000,00
amortização da dívida

0269 179.000,00 0,00 0,00 0,00 179.000,00
outras despesas correntes 13.300.970,75 10.585.985,75 5.982.186,75 1.982.186,75 31.851.330,00

despesas ordinárias
0269 3.714.984,75 999.999,75 4.174.219,75 174.219,75 9.063.424,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 9.523.986,00 9.523.986,00 1.745.967,00 1.745.967,00 22.539.906,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 248.000,00

Pessoal e Encargos sociais 10.349.592,00 13.243.577,00 10.069.357,00 0,00 33.662.526,00
folha de Pessoal

0269 280.235,00 3.174.220,00 0,00 0,00 3.454.455,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 10.069.357,00 10.069.357,00 10.069.357,00 0,00 30.208.071,00
Hrca 2.505.200,00 2.495.200,00 135.400,00 135.400,00 5.271.200,00

outras despesas correntes 2.495.200,00 2.495.200,00 135.400,00 135.400,00 5.261.200,00
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 2.359.800,00 2.359.800,00 0,00 0,00 4.719.600,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0132 108.500,00 108.500,00 108.500,00 108.500,00 434.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 107.600,00

Pessoal e Encargos sociais 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
folha de Pessoal

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0132 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

HrcM 505.238,18 500.238,18 80.781,18 80.781,18 1.167.038,72
outras despesas correntes 500.238,18 500.238,18 80.781,18 80.781,18 1.162.038,72

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 419.457,00 419.457,00 0,00 0,00 838.914,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 75.781,18 75.781,18 75.781,18 75.781,18 303.124,72

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

Pessoal e Encargos sociais 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
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folha de Pessoal
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Hrs 538.461,91 278.083,00 0,00 0,00 816.544,91

outras despesas correntes 533.461,91 278.083,00 0,00 0,00 811.544,91
despesas ordinárias

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 278.083,00 278.083,00 0,00 0,00 556.166,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0132 255.378,91 0,00 0,00 0,00 255.378,91

Pessoal e Encargos sociais 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
folha de Pessoal

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0132 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

iMEtroPará 662.330,40 662.330,40 662.330,40 1.320.660,80 3.307.652,00
outras despesas correntes 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

despesas ordinárias
0101 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

Pessoal e Encargos sociais 658.330,40 658.330,40 658.330,40 1.316.660,80 3.291.652,00
folha de Pessoal

0101 658.330,40 658.330,40 658.330,40 1.316.660,80 3.291.652,00
lacEN 1.353.491,13 683.092,72 412.892,72 289.192,72 2.738.669,29

outras despesas correntes 1.328.491,13 683.092,72 412.892,72 289.192,72 2.713.669,29

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 270.200,00 270.200,00 0,00 0,00 540.400,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 552.091,13 66.692,72 66.692,72 66.692,72 752.169,29
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 506.200,00 346.200,00 346.200,00 222.500,00 1.421.100,00
Pessoal e Encargos sociais 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

folha de Pessoal
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
sEastEr 7.040.999,15 7.040.999,15 7.005.498,15 10.406.941,55 31.494.438,00

investimentos 28.252,00 35.501,00 0,00 0,00 63.753,00
Equipamentos e Material Permanente

0106 28.252,00 35.501,00 0,00 0,00 63.753,00
outras despesas correntes 3.611.303,75 3.604.054,75 3.604.054,75 3.604.054,75 14.423.468,00

contrato Estimativo
0101 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 6.400.000,00

contrato Global
0101 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

despesas ordinárias
0101 1.204.054,75 1.204.054,75 1.204.054,75 1.204.054,75 4.816.219,00
0106 7.249,00 0,00 0,00 0,00 7.249,00

Pessoal e Encargos sociais 3.401.443,40 3.401.443,40 3.401.443,40 6.802.886,80 17.007.217,00
folha de Pessoal

0101 3.401.443,40 3.401.443,40 3.401.443,40 6.802.886,80 17.007.217,00

sEJUdH 1.715.700,50 1.616.700,50 1.616.700,50 2.141.139,50 7.090.241,00

investimentos 160.660,00 61.660,00 61.660,00 61.660,00 345.640,00
Equipamentos e Material Permanente

0101 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00
0155 61.660,00 61.660,00 61.660,00 61.660,00 246.640,00

outras despesas correntes 842.232,50 842.232,50 842.232,50 653.865,50 3.180.563,00
contrato Estimativo

0101 211.587,50 211.587,50 211.587,50 211.587,50 846.350,00
contrato Global

0101 400.000,00 400.000,00 400.000,00 211.633,00 1.411.633,00
despesas ordinárias

0101 199.745,00 199.745,00 199.745,00 199.745,00 798.980,00
0155 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 123.600,00

Pessoal e Encargos sociais 712.808,00 712.808,00 712.808,00 1.425.614,00 3.564.038,00
folha de Pessoal

0101 712.808,00 712.808,00 712.808,00 1.425.614,00 3.564.038,00

sEsPa 207.735.109,36 128.259.271,22 51.984.021,91 19.782.592,35 407.760.994,84

outras despesas correntes 175.735.109,36 96.259.271,22 19.984.021,91 19.782.592,35 311.760.994,84
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despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0101 6.076.496,40 6.076.496,40 6.076.496,40 6.076.496,40 24.305.985,60
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 156.641.526,60 77.112.708,87 1.045.759,60 1.045.759,60 235.845.754,67
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 13.017.086,36 13.070.065,95 12.861.765,91 12.660.336,35 51.609.254,57
Pessoal e Encargos sociais 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 96.000.000,00

folha de Pessoal
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 96.000.000,00
PolÍtica sÓcio-cUltUral 308.641.329,64 282.943.422,25 275.256.523,25 289.390.364,80 1.156.231.639,94

fcG 1.184.455,00 1.184.455,00 1.184.455,00 1.938.549,00 5.491.914,00
outras despesas correntes 430.361,00 430.361,00 430.361,00 430.361,00 1.721.444,00

despesas ordinárias
0101 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 1.700.000,00
0261 5.361,00 5.361,00 5.361,00 5.361,00 21.444,00

Pessoal e Encargos sociais 754.094,00 754.094,00 754.094,00 1.508.188,00 3.770.470,00
folha de Pessoal

0101 754.094,00 754.094,00 754.094,00 1.508.188,00 3.770.470,00
fcP 3.425.774,00 3.412.260,00 3.325.774,00 4.460.602,00 14.624.410,00

investimentos 40.000,00 40.000,00 40.000,00 16.728,00 136.728,00
Equipamentos e Material Permanente

0261 40.000,00 40.000,00 40.000,00 16.728,00 136.728,00
outras despesas correntes 2.038.365,00 2.024.851,00 1.938.365,00 1.913.365,00 7.914.946,00

contrato Estimativo
0101 422.954,00 422.954,00 422.954,00 422.954,00 1.691.816,00

contrato Global
0101 819.300,00 819.300,00 819.300,00 819.300,00 3.277.200,00

despesas ordinárias
0101 796.111,00 782.597,00 696.111,00 671.111,00 2.945.930,00

Pessoal e Encargos sociais 1.347.409,00 1.347.409,00 1.347.409,00 2.530.509,00 6.572.736,00
folha de Pessoal

0101 1.347.409,00 1.347.409,00 1.347.409,00 2.530.509,00 6.572.736,00
fUNdEB - sEdUc 154.010.065,75 154.010.065,75 154.010.065,75 154.010.065,75 616.040.263,00

outras despesas correntes 12.021.345,75 12.021.345,75 12.021.345,75 12.021.345,75 48.085.383,00
despesas ordinárias

ProvisÃo rEcEBida do(a) sEdUc
0173 12.021.345,75 12.021.345,75 12.021.345,75 12.021.345,75 48.085.383,00

Pessoal e Encargos sociais 141.988.720,00 141.988.720,00 141.988.720,00 141.988.720,00 567.954.880,00
folha de Pessoal

ProvisÃo rEcEBida do(a) sEdUc
0173 141.988.720,00 141.988.720,00 141.988.720,00 141.988.720,00 567.954.880,00

sEcUlt 4.169.988,50 4.169.988,50 3.669.988,50 4.769.902,50 16.779.868,00
outras despesas correntes 3.070.072,50 3.070.072,50 2.570.072,50 2.570.072,50 11.280.290,00

contrato Estimativo
0101 54.126,00 54.126,00 54.126,00 54.126,00 216.504,00

contrato Global
0101 2.443.176,50 2.443.176,50 1.943.176,50 1.943.176,50 8.772.706,00

despesas ordinárias
0101 572.770,00 572.770,00 572.770,00 572.770,00 2.291.080,00

Pessoal e Encargos sociais 1.099.916,00 1.099.916,00 1.099.916,00 2.199.830,00 5.499.578,00
folha de Pessoal

0101 1.099.916,00 1.099.916,00 1.099.916,00 2.199.830,00 5.499.578,00
sEdUc 111.167.874,39 93.747.191,00 93.686.759,00 122.700.195,55 421.302.019,94

inversões financeiras 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
desapropriação

0102 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
investimentos 6.876.779,39 0,00 0,00 0,00 6.876.779,39

Equipamentos e Material Permanente
0106 5.748.529,22 0,00 0,00 0,00 5.748.529,22

obras e instalações
0102 1.128.250,17 0,00 0,00 0,00 1.128.250,17

outras despesas correntes 49.843.026,00 39.315.122,00 39.254.690,00 39.254.691,55 167.667.529,55
contrato Estimativo

0102 10.440.475,00 0,00 0,00 0,00 10.440.475,00

0104 3.003.076,00 3.003.079,00 3.003.079,00 3.003.079,00 12.012.313,00

0106 36.251.611,00 36.251.611,00 36.251.611,00 36.251.612,55 145.006.445,55
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despesas ordinárias
0105 147.864,00 60.432,00 0,00 0,00 208.296,00

Pessoal e Encargos sociais 54.432.069,00 54.432.069,00 54.432.069,00 83.445.504,00 246.741.711,00
folha de Pessoal

0102 54.432.069,00 54.432.069,00 54.432.069,00 83.445.504,00 246.741.711,00
sEEl 1.152.072,00 1.151.862,00 977.035,00 1.158.188,00 4.439.157,00

outras despesas correntes 622.948,00 622.738,00 447.911,00 233.936,00 1.927.533,00
contrato Global

0101 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00
despesas ordinárias

0101 219.936,00 219.936,00 219.936,00 219.936,00 879.744,00
0145 389.012,00 388.802,00 213.975,00 0,00 991.789,00

Pessoal e Encargos sociais 529.124,00 529.124,00 529.124,00 924.252,00 2.511.624,00
folha de Pessoal

0101 529.124,00 529.124,00 529.124,00 924.252,00 2.511.624,00
UEPa 33.531.100,00 25.267.600,00 18.402.446,00 352.862,00 77.554.008,00

investimentos 1.865.213,00 350.000,00 0,00 0,00 2.215.213,00
Equipamentos e Material Permanente

0102 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
0269 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

obras e instalações
0102 922.213,00 0,00 0,00 0,00 922.213,00

reforma
0102 493.000,00 350.000,00 0,00 0,00 843.000,00
0261 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

outras despesas correntes 7.165.887,00 417.600,00 373.700,00 352.862,00 8.310.049,00
contrato Estimativo

0102 434.393,00 0,00 0,00 0,00 434.393,00
contrato Global

0102 2.487.581,00 0,00 0,00 0,00 2.487.581,00
despesas ordinárias

0102 3.608.413,00 0,00 0,00 0,00 3.608.413,00
0269 635.500,00 417.600,00 373.700,00 352.862,00 1.779.662,00

Pessoal e Encargos sociais 24.500.000,00 24.500.000,00 18.028.746,00 0,00 67.028.746,00
folha de Pessoal

0102 24.500.000,00 24.500.000,00 18.028.746,00 0,00 67.028.746,00
sUBordiNados ao GovErNo do Estado 31.497.715,59 31.220.422,82 30.832.285,82 31.471.748,89 125.022.173,12

auditoria Geral do Estado 554.787,00 554.787,00 554.787,00 948.428,00 2.612.789,00
outras despesas correntes 161.146,00 161.146,00 161.146,00 161.146,00 644.584,00

contrato Estimativo
0101 26.034,74 26.034,74 26.034,74 26.034,74 104.138,96

contrato Global
0101 62.572,18 62.572,18 62.572,18 62.572,18 250.288,72

despesas ordinárias
0101 72.539,08 72.539,08 72.539,08 72.539,08 290.156,32

Pessoal e Encargos sociais 393.641,00 393.641,00 393.641,00 787.282,00 1.968.205,00
folha de Pessoal

0101 393.641,00 393.641,00 393.641,00 787.282,00 1.968.205,00
casa civil 5.909.682,00 5.909.682,00 5.287.436,00 3.972.623,00 21.079.423,00

outras despesas correntes 2.271.218,00 2.271.218,00 1.648.972,00 814.868,00 7.006.276,00
contrato Estimativo

0101 847.350,00 847.350,00 418.104,00 0,00 2.112.804,00
contrato Global

0101 513.000,00 513.000,00 348.000,00 0,00 1.374.000,00
despesas ordinárias

0101 910.868,00 910.868,00 882.868,00 814.868,00 3.519.472,00
Pessoal e Encargos sociais 3.638.464,00 3.638.464,00 3.638.464,00 3.157.755,00 14.073.147,00

folha de Pessoal
0101 3.638.464,00 3.638.464,00 3.638.464,00 3.157.755,00 14.073.147,00

casa Militar 936.967,00 936.968,00 936.969,00 1.347.169,00 4.158.073,00
outras despesas correntes 411.857,00 411.858,00 411.859,00 296.950,00 1.532.524,00

contrato Estimativo
0101 299.149,18 299.149,18 299.149,18 194.239,18 1.091.686,72

contrato Global

0101 6.820,68 6.820,68 6.820,68 6.820,68 27.282,72

despesas ordinárias

0101 105.887,14 105.888,14 105.889,14 95.890,14 413.554,56

Pessoal e Encargos sociais 525.110,00 525.110,00 525.110,00 1.050.219,00 2.625.549,00
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folha de Pessoal
0101 525.110,00 525.110,00 525.110,00 1.050.219,00 2.625.549,00

Enc. PGE 8.116.017,20 8.116.017,20 8.116.017,20 8.016.017,40 32.364.069,00
Pessoal e Encargos sociais 8.116.017,20 8.116.017,20 8.116.017,20 8.016.017,40 32.364.069,00

sentença Jurídica
0101 8.116.017,20 8.116.017,20 8.116.017,20 8.016.017,40 32.364.069,00

fundação ParáPaz 1.383.073,50 1.383.073,50 1.383.073,50 2.330.719,50 6.479.940,00
outras despesas correntes 435.428,50 435.428,50 435.428,50 435.428,50 1.741.714,00

contrato Estimativo
0101 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

contrato Global
0101 106.902,50 106.902,50 106.902,50 106.902,50 427.610,00

despesas ordinárias
0101 278.526,00 278.526,00 278.526,00 278.526,00 1.114.104,00

Pessoal e Encargos sociais 947.645,00 947.645,00 947.645,00 1.895.291,00 4.738.226,00
folha de Pessoal

0101 947.645,00 947.645,00 947.645,00 1.895.291,00 4.738.226,00
fUNtElPa 2.873.126,00 2.653.271,00 2.612.071,00 1.997.553,00 10.136.021,00

outras despesas correntes 1.836.021,00 1.771.571,00 1.785.221,00 403.153,00 5.795.966,00
contrato Estimativo

0101 84.905,00 85.655,00 154.310,00 0,00 324.870,00
contrato Global

0101 854.190,00 691.250,00 897.934,00 59.953,00 2.503.327,00
despesas ordinárias

0101 793.126,00 952.816,00 690.477,00 300.700,00 2.737.119,00
0261 103.800,00 41.850,00 42.500,00 42.500,00 230.650,00

Pessoal e Encargos sociais 1.037.105,00 881.700,00 826.850,00 1.594.400,00 4.340.055,00
folha de Pessoal

0101 731.700,00 731.700,00 731.700,00 1.463.400,00 3.658.500,00
sentença Jurídica

0101 206.000,00 100.000,00 50.000,00 101.000,00 457.000,00
0261 99.405,00 50.000,00 45.150,00 30.000,00 224.555,00

Gab. vice-Governador 207.042,00 207.042,00 207.042,00 303.508,00 924.634,00
outras despesas correntes 67.848,00 67.848,00 67.848,00 67.848,00 271.392,00

contrato Estimativo
0101 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00

contrato Global
0101 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 51.200,00

despesas ordinárias
0101 43.048,00 43.048,00 43.048,00 43.048,00 172.192,00

Pessoal e Encargos sociais 139.194,00 139.194,00 139.194,00 235.660,00 653.242,00
folha de Pessoal

0101 139.194,00 139.194,00 139.194,00 235.660,00 653.242,00
PGE 8.101.839,77 8.044.401,00 8.319.709,00 8.255.449,00 32.721.398,77

outras despesas correntes 930.367,77 872.929,00 1.148.237,00 407.745,00 3.359.278,77
contrato Estimativo

0101 522.622,77 465.184,00 740.492,00 0,00 1.728.298,77
despesas ordinárias

0101 407.745,00 407.745,00 407.745,00 407.745,00 1.630.980,00
Pessoal e Encargos sociais 7.171.472,00 7.171.472,00 7.171.472,00 7.847.704,00 29.362.120,00

folha de Pessoal
0101 7.171.472,00 7.171.472,00 7.171.472,00 7.847.704,00 29.362.120,00

sEac 2.565.260,12 2.565.260,12 2.565.260,12 3.196.507,99 10.892.288,35
outras despesas correntes 1.934.012,25 1.934.012,25 1.934.012,25 1.934.012,25 7.736.049,00

contrato Estimativo
0101 1.708.000,00 1.708.000,00 1.708.000,00 1.708.000,00 6.832.000,00

despesas ordinárias
0101 226.012,25 226.012,25 226.012,25 226.012,25 904.049,00

Pessoal e Encargos sociais 631.247,87 631.247,87 631.247,87 1.262.495,74 3.156.239,35
folha de Pessoal

0101 631.247,87 631.247,87 631.247,87 1.262.495,74 3.156.239,35
sEcoM 849.921,00 849.921,00 849.921,00 1.103.774,00 3.653.537,00

outras despesas correntes 552.377,00 552.377,00 552.377,00 508.686,00 2.165.817,00
contrato Estimativo

0101 426.351,00 426.351,00 426.351,00 382.660,00 1.661.713,00

despesas ordinárias

0101 126.026,00 126.026,00 126.026,00 126.026,00 504.104,00

Pessoal e Encargos sociais 297.544,00 297.544,00 297.544,00 595.088,00 1.487.720,00
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folha de Pessoal
0101 297.544,00 297.544,00 297.544,00 595.088,00 1.487.720,00

total 1.872.350.659,83 1.637.934.081,01 1.286.547.389,64 1.477.764.049,63 6.274.596.180,11

ProGraMa/orGÃo FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura 3.104.749,02 2.429.680,71 2.232.753,89 1.973.013,70 9.740.197,32

adEPará
0261 642.000,00 642.000,00 642.000,00 642.000,00 2.568.000,00

cEasa
0101 331.394,44 331.394,44 331.394,44 331.394,44 1.325.577,76
0261 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

EMatEr
0101 532.222,08 416.842,77 447.726,95 427.986,76 1.824.778,56

EMatEr-caPaNEMa
ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr

0101 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
EMatEr-castaNHal

ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr
0101 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

EMatEr-coNc.araGUaia
ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr

0101 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
EMatEr-MaraBá

ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr
0101 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00

EMatEr-rEG.ilHas
ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr

0101 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
EMatEr-saNtarÉM

ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr
0101 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

EMatEr-sao M.GUaMa
ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr

0101 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
EMatEr-tocaNtiNs

ProvisÃo rEcEBida do(a) EMatEr
0101 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

NGPr
0101 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 88.000,00

sEdaP
0101 507.132,50 503.961,50 507.132,50 427.132,50 1.945.359,00
0135 570.000,00 382.482,00 282.500,00 122.500,00 1.357.482,00

cidadania, Justiça e direitos Humanos 5.579.379,51 3.582.889,51 3.568.597,51 3.511.639,18 16.242.505,71
crs - altamira

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 2.200,00

crs - Barcarena
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 3.550,00 0,00 0,00 0,00 3.550,00
crs - c. araguaia

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 2.200,00

crs - cametá
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 1.187,00 11.187,00 0,00 0,00 12.374,00
crs - capanema

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00

crs - castanhal
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
crs - santa izabel

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 405,00 405,00 0,00 0,00 810,00

crs - santarém
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
PMPa

0101 31.958,33 31.958,33 31.958,33 0,00 95.874,99
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sEac
0101 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00

sEaP
0101 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

sEJUdH
0155 92.560,00 92.560,00 92.560,00 92.560,00 370.240,00

sEPlad
0101 1.880.178,00 1.880.178,00 1.880.178,00 1.880.178,00 7.520.712,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) JUcEPa
0261 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 75.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) sEfa
0101 38.901,18 38.901,18 38.901,18 38.901,18 155.604,72

sEsPa
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
ciência, tecnologia e inovação 2.901.951,05 4.754.668,22 7.159.805,21 4.906.337,01 19.722.761,49

faPEsPa
0101 1.423.861,22 3.971.883,66 3.971.883,66 3.971.883,66 13.339.512,20

sEctEt
0124 1.478.089,83 782.784,56 3.187.921,55 934.453,35 6.383.249,29

cultura 2.097.637,76 1.966.352,76 1.787.856,76 1.660.334,76 7.512.182,04
fcP

0101 730.060,00 716.546,00 630.060,00 605.060,00 2.681.726,00
0261 40.000,00 40.000,00 40.000,00 16.728,00 136.728,00

fUNtElPa
0101 315.889,00 198.118,00 106.108,00 26.858,00 646.973,00

sEcUlt
0101 1.011.688,76 1.011.688,76 1.011.688,76 1.011.688,76 4.046.755,04

desenvolvimento Urbano - Habitação, saneamento  
e Mobilidade 2.290.053,02 1.330.365,38 457.865,38 457.865,38 4.536.149,16

coHaB
0101 1.890.283,02 930.595,38 58.095,38 58.095,38 2.937.069,16
0260 341.715,00 341.715,00 341.715,00 341.715,00 1.366.860,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEHis
0171 14.055,00 14.055,00 14.055,00 14.055,00 56.220,00

sEdoP
0101 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 176.000,00

direitos socioassistenciais 5.232.376,80 5.132.420,80 5.096.890,80 5.096.897,80 20.558.586,20
fasEPa

0101 895.287,05 895.287,05 895.287,05 895.287,05 3.581.148,20
0261 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

fEas
0107 3.417.174,00 3.417.174,00 3.417.174,00 3.417.174,00 13.668.696,00

fEdca
ProvisÃo rEcEBida do(a) sEastEr

0138 3.291,00 3.335,00 3.306,00 3.313,00 13.245,00
fUNEPi

ProvisÃo rEcEBida do(a) sEastEr
0166 584.768,00 584.768,00 584.768,00 584.768,00 2.339.072,00

sEastEr
0101 196.355,75 196.355,75 196.355,75 196.355,75 785.423,00
0106 35.501,00 35.501,00 0,00 0,00 71.002,00

Educação Básica 198.864.886,39 181.444.203,00 181.383.771,00 181.383.772,55 743.076.632,94
fcG

0101 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 540.000,00
0261 5.361,00 5.361,00 5.361,00 5.361,00 21.444,00

fUNdEB - sEdUc
ProvisÃo rEcEBida do(a) sEdUc

0173 141.988.720,00 141.988.720,00 141.988.720,00 141.988.720,00 567.954.880,00
sEdUc

0102 11.584.725,17 0,00 0,00 0,00 11.584.725,17
0104 3.003.076,00 3.003.079,00 3.003.079,00 3.003.079,00 12.012.313,00
0105 147.864,00 60.432,00 0,00 0,00 208.296,00
0106 42.000.140,22 36.251.611,00 36.251.611,00 36.251.612,55 150.754.974,77

Educação Profissional e Tecnológica 6.174.013,19 6.217.758,44 7.022.058,27 3.975.795,99 23.389.625,89
EGPa

0101 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00
sEctEt

0101 34.396,97 0,00 0,00 0,00 34.396,97
0102 328.007,00 0,00 0,00 0,00 328.007,00
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0124 5.803.609,22 6.209.758,44 7.014.058,27 3.967.795,99 22.995.221,92
Educação superior 6.144.481,59 1.375.623,42 4.886.469,75 3.250.675,95 15.657.250,71

EGPa
0101 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 75.200,00

fcG
0101 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

sEctEt
0124 35.038,59 539.223,42 4.443.969,75 2.829.013,95 7.847.245,71

UEPa
0102 5.205.143,00 350.000,00 0,00 0,00 5.555.143,00
0261 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0269 735.500,00 417.600,00 373.700,00 352.862,00 1.879.662,00

Encargos Especiais 53.475.149,20 89.596.983,85 111.667.487,20 100.446.238,55 355.185.858,80
cEasa

0101 40.000,00 24.935,80 0,00 0,00 64.935,80
coHaB

0101 235.800,00 0,00 0,00 0,00 235.800,00
EMatEr

0101 935.000,00 935.000,00 935.000,00 887.784,00 3.692.784,00
Enc. PGE

0101 8.116.017,20 8.116.017,20 8.116.017,20 8.016.017,40 32.364.069,00
Enc. sEfa

0101 41.091.644,00 72.725.352,85 94.863.573,00 79.623.298,15 288.303.868,00
0102 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 18.000.000,00
0124 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0125 0,00 140.000,00 140.000,00 34.285,00 314.285,00
0126 0,00 0,00 50.000,00 51.405,00 101.405,00

Enc. sEPlad-ad
0101 2.530.000,00 2.530.000,00 2.530.000,00 3.533.449,00 11.123.449,00

fasPM
0101 50.000,00 50.000,00 32.897,00 0,00 132.897,00

Hol
0269 179.000,00 0,00 0,00 0,00 179.000,00

ProdEPa
0101 85.999,00 75.678,00 0,00 0,00 161.677,00
0261 211.689,00 0,00 0,00 0,00 211.689,00

Esporte e lazer 689.938,00 470.128,00 295.301,00 78.211,00 1.533.578,00
fUNtElPa

0101 255.810,00 36.210,00 36.210,00 33.095,00 361.325,00
sEEl

0101 45.116,00 45.116,00 45.116,00 45.116,00 180.464,00
0145 389.012,00 388.802,00 213.975,00 0,00 991.789,00

Governança Pública 130.993.695,67 125.581.640,97 20.258.956,14 9.589.168,06 286.423.460,84
adEPará

0261 477.715,00 477.715,00 477.715,00 477.715,00 1.910.860,00
aGtraN

0101 3.621,17 3.621,17 3.621,17 3.621,17 14.484,68
arcoN

0261 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 108.800,00
auditoria Geral do Estado

0101 34.333,00 34.333,00 34.333,00 34.333,00 137.332,00
casa civil

0101 122.631,00 41.000,00 0,00 0,00 163.631,00
casa Militar

0101 1.399,18 1.399,18 1.399,18 1.399,18 5.596,72
cBM

0101 125.963,00 125.963,00 126.205,00 0,00 378.131,00
cEasa

0261 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
coHaB

0101 53.683,00 53.683,00 53.683,00 53.683,00 214.732,00
0261 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 48.800,00

cPc
0101 171.945,00 171.945,00 171.945,00 106.903,00 622.738,00

cPH
0101 13.410,92 13.410,92 13.410,92 13.410,92 53.643,68

crs - altamira
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 2.200,00
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crs - c. araguaia
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 8.850,00 8.850,00 0,00 0,00 17.700,00
crs - cametá

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 475,00 831,00 0,00 0,00 1.306,00

crs - capanema
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 4.205,00 2.000,00 0,00 0,00 6.205,00
crs - castanhal

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 15.000,00

crs - s. M. do Guamá
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 1.930,00 400,00 0,00 0,00 2.330,00
crs - santa izabel

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 504,00 0,00 0,00 0,00 504,00

dEtraN
0261 22.200.000,00 22.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 48.800.000,00

EGPa
0101 144.448,00 144.448,00 144.448,00 105.448,00 538.792,00

EMatEr
0101 65.583,40 37.740,40 37.740,40 37.740,15 178.804,35

Enc. sEfa
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00
faPEsPa

0101 2.573.022,44 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2.648.022,44
fasEPa

0101 79.724,80 79.724,80 79.724,80 79.724,80 318.899,20
0261 48.474,00 0,00 0,00 0,00 48.474,00

fcG
0101 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

fcP
0101 30.406,00 30.406,00 30.406,00 30.406,00 121.624,00

fdE
0101 121.309,50 121.309,50 0,00 0,00 242.619,00

fHcGv
0269 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 465.711,00 77.849,00 0,00 0,00 543.560,00

fund. santa casa
0269 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 691.668,00 691.668,00 0,00 0,00 1.383.336,00

fUNsaU
0150 1.094,00 1.094,00 1.094,00 0,00 3.282,00

fUNtElPa
0101 361.719,00 479.084,00 527.981,00 0,00 1.368.784,00

Gab. vice-Governador
0101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

HEMoPa
0269 15.000,00 0,00 15.000,00 27.162,00 57.162,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 82.000,00

Hol
0269 40.000,00 0,00 74.166,00 0,00 114.166,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 286.868,00 610.347,00 0,00 0,00 897.215,00

HrcM
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 0,00 6.943,36 0,00 0,00 6.943,36
iasEP

0261 89.859.074,00 89.209.074,00 11.132.766,00 2.560.000,00 192.760.914,00
idEflor-Bio

0101 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 143.000,00
ioE

0261 1.005.682,00 1.005.682,00 680.426,00 805.682,00 3.497.472,00
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JUcEPa
0261 59.000,00 59.000,00 49.000,00 0,00 167.000,00

lacEN
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 36.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 54.000,00
NEPMv

0101 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 76.000,00
NGPMcrEdcid-adM

0101 10.610,00 10.610,00 10.610,00 10.610,00 42.440,00
NGPr

0101 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 43.200,00
NGtM

0101 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00
PMPa

0101 134.895,85 134.895,85 134.895,85 0,00 404.687,55
ProdEPa

0260 33.034,00 30.000,00 30.000,00 0,00 93.034,00
0261 3.119.091,62 3.228.013,00 811.513,00 0,00 7.158.617,62

sEaP
0101 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

sEastEr
0101 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

sEcoM
0101 229.600,00 229.600,00 229.600,00 185.909,00 874.709,00

sEctEt
0101 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00
0124 20.694,83 20.694,83 20.694,83 20.694,83 82.779,32

sEcUlt
0101 49.826,00 49.826,00 49.826,00 49.826,00 199.304,00

sEdaP
0101 54.266,00 54.266,00 54.266,00 49.266,00 212.064,00

sEdEME
0101 32.049,86 30.049,86 27.049,86 40.347,88 129.497,46

sEdoP
0101 27.917,00 27.917,00 27.917,00 27.917,00 111.668,00

sEEl
0101 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00

sEfa
0101 528.000,00 408.000,00 408.000,00 268.000,00 1.612.000,00
0144 303.526,00 200.150,00 200.150,00 0,00 703.826,00

sEGUP
0101 880.880,00 0,00 0,00 0,00 880.880,00

sEPlad
0101 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 5.280.000,00
0106 107.628,00 0,00 0,00 0,00 107.628,00

sEsPa
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 408.327,97 419.127,97 0,00 0,00 827.455,94
sEtraN

0101 29.419,13 29.419,13 29.419,13 29.419,13 117.676,52
sEtUr

0101 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00
UEPa

0102 299.930,00 0,00 0,00 0,00 299.930,00
indústria, comércio, serviços e turismo 2.846.119,35 2.799.679,89 2.779.579,89 2.620.172,99 11.045.552,12

JUcEPa
0261 140.000,00 120.000,00 88.000,00 0,00 348.000,00

sEdEME
0101 417.019,35 390.579,89 402.479,89 332.147,99 1.542.227,12

sEdoP
0101 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

sEtUr
0101 2.288.100,00 2.288.100,00 2.288.100,00 2.287.025,00 9.151.325,00

infraestrutura e logística 93.459.992,54 7.436.649,10 2.380.635,51 2.148.163,48 105.425.440,63
arcoN

0261 136.000,00 136.000,00 137.000,00 135.000,00 544.000,00
cPH

0101 2.070.475,54 2.523.847,10 2.228.650,51 1.998.178,48 8.821.151,63
0261 14.985,00 14.985,00 14.985,00 14.985,00 59.940,00
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sEdEME
0101 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

sEtraN
0124 91.238.532,00 0,00 0,00 0,00 91.238.532,00

sEtraN - cidE
ProvisÃo rEcEBida do(a) sEtraN

0157 0,00 4.753.817,00 0,00 0,00 4.753.817,00
Manutenção da Gestão 732.354.911,44 716.082.691,28 679.569.064,83 938.174.329,86 3.066.180.997,41

adEPará
0101 4.623.683,88 4.623.683,88 4.623.683,84 7.424.421,40 21.295.473,00
0261 2.295.103,00 2.295.103,00 2.295.103,00 2.295.103,00 9.180.412,00

aGtraN
0101 176.318,63 176.318,63 176.318,64 176.318,64 705.274,54

arcoN
0101 819.900,00 819.900,00 821.991,20 1.482.400,00 3.944.191,20
0261 380.300,00 381.270,61 559.070,00 558.500,00 1.879.140,61

auditoria Geral do Estado
0101 520.454,00 520.454,00 520.454,00 914.095,00 2.475.457,00

casa civil
0101 5.787.051,00 5.868.682,00 5.287.436,00 3.972.623,00 20.915.792,00

casa Militar
0101 935.567,82 935.568,82 935.569,82 1.345.769,82 4.152.476,28

cBM
0101 22.833.992,00 22.833.992,00 22.320.071,00 34.045.565,29 102.033.620,29

cEasa
0101 541.545,06 541.545,06 541.545,06 541.545,06 2.166.180,24
0261 140.887,92 0,00 0,00 0,00 140.887,92

codEc
0101 323.665,00 323.665,00 323.665,00 647.330,00 1.618.325,00

coHaB
0101 4.182.412,62 4.182.413,62 548.421,62 548.421,62 9.461.669,48
0261 62.772,00 58.772,00 62.772,00 58.772,00 243.088,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) sEaP
0101 65.431,25 65.431,25 65.431,25 65.431,25 261.725,00

cPc
0101 12.526.877,39 12.645.475,39 12.645.476,39 21.801.690,95 59.619.520,12

cPH
0101 375.475,40 377.111,43 373.911,43 450.985,43 1.577.483,69

crs - altamira
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 28.000,00
crs - Barcarena

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 9.000,00 8.500,00 0,00 0,00 17.500,00

crs - Belém
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 102.026,00 102.026,00 0,00 0,00 204.052,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
crs - Breves

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 9.764,00 11.760,33 0,00 0,00 21.524,33

crs - c. araguaia
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 139.220,00 139.220,00 0,00 0,00 278.440,00
crs - cametá

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 26.843,00 12.055,00 0,00 0,00 38.898,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0132 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

crs - capanema
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 27.300,00 19.800,00 0,00 0,00 47.100,00
crs - castanhal

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 35.500,00 38.500,00 0,00 0,00 74.000,00

crs - Marabá
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 64.000,00
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crs - região das ilhas
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 16.129,00 16.129,00 0,00 0,00 32.258,00
crs - s. M. do Guamá

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 1.437,00 2.967,00 0,00 0,00 4.404,00

crs - santa izabel
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 29.395,00 38.417,00 0,00 0,00 67.812,00
crs - santarém

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 14.000,00 13.000,00 0,00 0,00 27.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0132 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

dEtraN
0261 16.811.503,53 15.800.518,53 13.922.573,53 15.300.514,00 61.835.109,59

EGPa
0101 738.340,00 738.340,00 738.340,00 1.215.392,00 3.430.412,00

EMatEr
0101 11.745.494,00 8.142.698,00 7.421.726,09 8.274.716,48 35.584.634,57

Enc. sEPlad-ad
0101 92.795.730,00 92.795.730,00 92.795.730,00 184.518.010,00 462.905.200,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 14.180.000,00 14.140.000,00 15.467.000,00 28.264.000,00 72.051.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) sEdUc
0102 11.405.898,00 11.405.898,00 11.405.898,00 19.236.031,00 53.453.725,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) UEPa
0102 4.730.000,00 4.705.000,00 4.705.000,00 9.373.000,00 23.513.000,00

EtsUs
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 116.000,00
faPEsPa

0101 1.092.372,53 1.092.372,53 1.092.372,53 1.218.082,49 4.495.200,08
fasEPa

0101 9.474.473,20 9.474.473,20 9.474.473,20 16.136.131,00 44.559.550,60
0261 17.791,00 0,00 0,00 0,00 17.791,00

fcG
0101 979.094,00 979.094,00 979.094,00 1.733.188,00 4.670.470,00

fcP
0101 2.625.308,00 2.625.308,00 2.625.308,00 3.808.408,00 11.684.332,00

fEBoM
0191 193.250,00 243.250,00 0,00 0,00 436.500,00

fHcGv
0269 467.976,00 3.367.976,00 467.976,00 467.976,00 4.771.904,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 19.253.124,00 19.253.124,00 16.768.629,00 1.948.599,00 57.223.476,00

fund. santa casa
0261 10.400,00 0,00 10.400,00 10.400,00 31.200,00
0269 878.060,92 3.533.389,34 877.460,92 3.506.000,00 8.794.911,18

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0101 2.504.960,00 2.504.960,00 2.504.960,00 2.504.960,00 10.019.840,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 22.327.268,00 24.887.268,00 20.444.393,00 374.393,00 68.033.322,00

fundação ParáPaz
0101 1.383.073,50 1.383.073,50 1.383.073,50 2.330.719,50 6.479.940,00

fUNdEB - sEdUc
ProvisÃo rEcEBida do(a) sEdUc

0173 12.021.345,75 12.021.345,75 12.021.345,75 12.021.345,75 48.085.383,00
fUNsaU

0150 51.890,00 46.890,00 52.890,00 0,00 151.670,00
fUNtElPa

0101 1.736.503,00 1.848.009,00 1.854.122,00 1.865.100,00 7.303.734,00
0261 203.205,00 91.850,00 87.650,00 72.500,00 455.205,00

Gab. vice-Governador
0101 197.042,00 197.042,00 197.042,00 293.508,00 884.634,00

HEMoPa

0261 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

0269 577.152,00 1.270.000,00 498.019,00 400.000,00 2.745.171,00
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dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0101 836.724,00 836.724,00 836.724,00 836.724,00 3.346.896,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 4.701.609,00 4.701.609,00 4.199.439,00 110.000,00 13.712.657,00

Hol
0269 368.075,00 3.174.220,00 66.280,00 0,00 3.608.575,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 14.072.007,00 14.072.005,00 11.815.324,00 1.745.967,00 41.705.303,00

Hrca
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 143.300,00 143.300,00 0,00 0,00 286.600,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
HrcM

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 600,00 593,48 0,00 0,00 1.193,48

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0132 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Hrs
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 43.000,00 28.000,00 0,00 0,00 71.000,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
iasEP

0261 2.290.926,00 2.290.926,00 2.290.926,00 3.790.926,00 10.663.704,00
idEflor-Bio

0101 1.116.255,00 1.152.758,35 1.152.758,35 1.644.468,60 5.066.240,30
iMEtroPará

0101 662.330,40 662.330,40 662.330,40 1.320.660,80 3.307.652,00
ioE

0261 1.148.000,00 1.148.000,00 1.268.000,00 1.348.000,00 4.912.000,00
itErPa

0101 1.573.644,50 1.573.644,50 1.573.644,50 3.083.602,50 7.804.536,00
JUcEPa

0261 1.558.600,00 2.017.600,00 1.486.600,00 0,00 5.062.800,00
lacEN

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 12.850,00 12.850,00 0,00 0,00 25.700,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0132 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

NEPMv
0101 64.031,00 64.031,00 64.031,00 73.380,00 265.473,00

NGPMcrEdcid-adM
0101 252.409,90 252.409,90 252.409,90 314.431,30 1.071.661,00

NGPr
0101 174.607,05 174.607,05 174.607,05 179.232,05 703.053,20

NGtM
0101 434.814,00 434.814,00 398.787,00 125.616,65 1.394.031,65

PGE
0101 8.101.839,77 8.044.401,00 8.319.709,00 8.255.449,00 32.721.398,77

PMPa
0101 123.810.524,04 116.442.524,04 102.400.059,03 190.286.969,89 532.940.077,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) sEaP
0101 245.844,00 245.844,00 245.844,00 245.844,00 983.376,00

Polícia civil
0101 74.107.447,00 68.098.303,00 66.919.391,00 132.112.923,00 341.238.064,00

ProdEPa
0101 4.397.910,00 4.397.910,00 4.397.909,00 2.963.733,00 16.157.462,00
0261 2.569.219,00 2.671.987,00 1.020.920,38 0,00 6.262.126,38

sEac
0101 1.065.260,12 1.065.260,12 1.065.260,12 1.696.507,99 4.892.288,35

sEaP
0101 30.606.244,29 26.495.588,28 26.495.588,28 47.308.283,48 130.905.704,33

sEastEr
0101 6.009.142,40 6.009.142,40 6.009.142,40 9.410.585,80 27.438.013,00

sEcoM
0101 620.321,00 620.321,00 620.321,00 917.865,00 2.778.828,00

sEctEt
0101 994.882,28 982.882,25 982.882,25 1.750.905,25 4.711.552,03
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0124 703.088,44 703.088,44 703.088,44 703.088,43 2.812.353,75
sEcUlt

0101 3.108.473,74 3.108.473,74 2.608.473,74 3.708.387,74 12.533.808,96
sEdaP

0101 3.032.244,80 3.035.415,80 3.032.244,80 5.207.510,60 14.307.416,00
sEdEME

0101 722.778,44 743.214,90 742.314,90 1.125.462,18 3.333.770,42
sEdoP

0101 1.425.669,25 1.425.669,25 1.425.669,25 1.425.669,25 5.702.677,00
sEdUc

0102 54.432.069,00 54.432.069,00 54.432.069,00 83.445.504,00 246.741.711,00
sEEl

0101 703.944,00 703.944,00 703.944,00 1.099.072,00 3.210.904,00
sEfa

0101 219.500,00 219.500,00 22.806.706,00 219.500,00 23.465.206,00
sEGUP

0101 5.262.500,00 1.582.500,00 1.582.500,00 2.245.528,00 10.673.028,00
sEJUdH

0101 1.623.140,50 1.524.140,50 1.524.140,50 2.048.579,50 6.720.001,00
sEMas

0101 6.573.543,90 6.573.543,90 6.573.543,90 11.079.130,30 30.799.762,00
sEPlad

0101 8.282.222,00 8.282.222,00 8.282.222,00 13.134.758,00 37.981.424,00
sEsPa

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0101 6.076.496,40 6.076.496,40 6.076.496,40 6.076.496,40 24.305.985,60

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 41.968.129,95 42.268.594,84 33.045.759,60 1.045.759,60 118.328.243,99

sEtraN
0101 2.374.580,87 2.374.580,87 2.374.580,87 3.874.580,87 10.998.323,48

sEtUr
0101 911.281,00 911.281,00 911.281,00 911.281,00 3.645.124,00

UEPa
0102 27.190.527,00 24.500.000,00 18.028.746,00 0,00 69.719.273,00

Meio ambiente e ordenamento territorial 271.292,55 234.789,20 234.789,20 198.779,53 939.650,48
idEflor-Bio

0101 238.503,35 202.000,00 202.000,00 165.990,35 808.493,70
0261 21.058,95 21.058,95 21.058,95 21.058,93 84.235,78

NEPMv
0101 11.730,25 11.730,25 11.730,25 11.730,25 46.921,00

Previdência Estadual 331.882.629,00 312.252.115,00 185.017.981,00 176.154.250,00 1.005.306.975,00
fiNaNPrEv

0254 100.100.000,00 81.947.860,00 19.994,00 0,00 182.067.854,00
0258 106.000.000,00 106.000.000,00 62.821.987,00 0,00 274.821.987,00

fund.financ-alEPa
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0254 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.371.745,00 8.971.745,00
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0258 2.900.000,00 2.128.255,00 0,00 0,00 5.028.255,00
fund.financ-dEfENsoria

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0254 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 2.468.917,00 7.718.917,00

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0258 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.379.318,00 8.879.318,00

fund.financ-MP
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0254 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 4.100.000,00 13.400.000,00
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0258 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.950.000,00 11.950.000,00
fund.financ-MPc

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0101 206.575,00 0,00 0,00 0,00 206.575,00

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0254 170.000,00 170.000,00 170.000,00 409.192,00 919.192,00

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0258 250.000,00 250.000,00 250.000,00 435.102,00 1.185.102,00

fund.financ-MPcM
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0254 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100.864,00 325.864,00
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ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0258 120.000,00 120.000,00 120.000,00 135.112,00 495.112,00

fund.financ-tcE
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0101 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.615.659,00 10.115.659,00
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0254 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.576.095,00 4.576.095,00
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0258 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 2.072.870,00 7.172.870,00
fund.financ-tcM

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0101 450.000,00 450.000,00 450.000,00 79.311,00 1.429.311,00

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0254 850.000,00 850.000,00 850.000,00 1.897.523,00 4.447.523,00

ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv
0258 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 2.341.688,00 6.241.688,00

fund.financ-tJE
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0254 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 16.060.000,00 40.060.000,00
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0258 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 15.971.000,00 41.471.000,00
fund.Previd-tJE

ProvisÃo rEcEBida do(a) fUNPrEv
0254 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

fUNPrEv
0254 175.000,00 175.000,00 175.000,00 174.000,00 699.000,00
0258 30.000,00 30.000,00 30.000,00 23.000,00 113.000,00

sPsM/Pa
ProvisÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEv

0101 85.001.054,00 85.001.000,00 85.001.000,00 117.987.854,00 372.990.908,00
saúde 232.714.896,93 136.189.911,99 43.719.454,48 36.898.757,84 449.523.021,24

crs - altamira
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 151.800,00 151.800,00 0,00 0,00 303.600,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 40.387,50 40.387,50 40.387,50 40.387,50 161.550,00
crs - Barcarena

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 11.950,00 16.000,00 0,00 0,00 27.950,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 29.370,00 29.370,00 29.370,00 29.370,00 117.480,00

crs - Belém
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 83.374,00 83.374,00 0,00 0,00 166.748,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 765.104,46 765.104,46 765.104,46 765.104,46 3.060.417,84
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 77.467,50 77.467,50 77.467,50 77.467,50 309.870,00
crs - Breves

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 169.400,00 167.403,67 0,00 0,00 336.803,67

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 49.445,00 49.445,00 49.445,00 49.445,00 197.780,00

crs - c. araguaia
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 176.352,00 176.352,00 0,00 0,00 352.704,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 185.400,00
crs - cametá

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 121.495,00 125.927,00 0,00 0,00 247.422,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0132 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 34.212,50 34.212,50 34.212,50 34.212,50 136.850,00

crs - capanema
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 101.555,00 111.700,00 0,00 0,00 213.255,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
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0149 26.005,00 26.005,00 26.005,00 26.005,00 104.020,00
crs - castanhal

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 76.000,00 74.000,00 0,00 0,00 150.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 29.552,50 29.552,50 29.552,50 29.552,50 118.210,00

crs - Marabá
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 53.000,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 17.310,00 17.310,00 17.310,00 17.310,00 69.240,00
crs - região das ilhas

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 28.871,00 28.871,00 0,00 0,00 57.742,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 28.817,50 28.817,50 28.817,50 28.817,50 115.270,00

crs - s. M. do Guamá
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 7.433,00 7.433,00 0,00 0,00 14.866,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 77.760,00
crs - santa izabel

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 114.696,00 106.178,00 0,00 0,00 220.874,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 23.960,00 23.960,00 23.960,00 23.960,00 95.840,00

crs - santarém
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 96.700,00 97.200,00 0,00 0,00 193.900,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 44.160,38 44.160,38 44.160,38 44.160,38 176.641,52
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 59.232,50 59.232,50 59.232,50 59.232,50 236.930,00
fEs

0103 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
0149 17.517.955,00 17.517.955,00 17.517.955,00 17.517.955,00 70.071.820,00

fHcGv
0261 66.488,00 33.244,00 33.244,00 0,00 132.976,00
0269 2.953.918,00 53.918,00 2.953.918,00 2.953.918,00 8.915.672,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 5.506.931,00 5.894.793,00 0,00 0,00 11.401.724,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

fund. santa casa
0261 6.334,00 16.734,00 6.334,00 6.334,00 35.736,00
0269 2.813.434,08 218.105,66 2.874.034,08 245.495,00 6.151.068,82

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0101 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 5.510.408,00 2.950.408,00 0,00 0,00 8.460.816,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 389.990,00 389.990,00 389.990,00 389.900,00 1.559.870,00

HEMoPa
0260 17.783,00 17.783,00 17.782,00 17.782,00 71.130,00
0261 188.926,00 188.926,00 188.926,00 188.926,00 755.704,00
0269 781.710,00 103.862,00 860.843,00 886.703,00 2.633.118,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 2.108.670,00 2.108.670,00 0,00 0,00 4.217.340,00

Hol
0269 3.587.144,75 999.999,75 4.033.773,75 174.219,75 8.795.138,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 5.234.468,00 4.910.991,00 0,00 0,00 10.145.459,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 248.000,00

Hrca
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 2.216.500,00 2.216.500,00 0,00 0,00 4.433.000,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 108.500,00 108.500,00 108.500,00 108.500,00 434.000,00
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dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 107.600,00

HrcM
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 418.857,00 411.920,16 0,00 0,00 830.777,16
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 75.781,18 75.781,18 75.781,18 75.781,18 303.124,72
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
Hrs

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 235.083,00 250.083,00 0,00 0,00 485.166,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0132 255.378,91 0,00 0,00 0,00 255.378,91

lacEN
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0103 257.350,00 257.350,00 0,00 0,00 514.700,00
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0132 552.091,13 66.692,72 66.692,72 66.692,72 752.169,29
dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs

0149 470.200,00 340.200,00 340.200,00 216.500,00 1.367.100,00
sEsPa

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0103 146.263.068,68 66.424.986,06 0,00 0,00 212.688.054,74

dEstaQUE rEcEBido do(a) fEs
0149 13.017.086,36 13.070.065,95 12.861.765,91 12.660.336,35 51.609.254,57

segurança Pública 60.128.485,82 37.910.507,49 25.903.290,82 4.113.806,00 128.056.090,13
cBM

0101 592.400,00 592.400,00 492.400,00 0,00 1.677.200,00
cPc

0101 698.528,00 698.528,00 698.528,00 396.000,00 2.491.584,00
0260 57.803,00 0,00 0,00 0,00 57.803,00
0261 79.191,00 79.191,00 79.191,00 79.192,00 316.765,00

dEtraN
0261 29.398.000,00 22.891.740,00 16.474.000,00 3.450.000,00 72.213.740,00

fasPM
0151 103.482,00 0,00 0,00 0,00 103.482,00

fEBoM
0191 387.500,00 387.500,00 758.278,00 16.722,00 1.550.000,00

fUNsaU
0101 35.000,00 35.000,00 30.000,00 0,00 100.000,00
0150 812.461,00 818.783,00 92.654,00 0,00 1.723.898,00

PMPa
0101 7.108.345,82 7.108.345,82 7.108.345,82 0,00 21.325.037,46

Polícia civil
0101 1.116.966,00 0,00 0,00 0,00 1.116.966,00

sEaP
0101 10.330.000,00 5.129.583,67 0,00 0,00 15.459.583,67
0170 168.809,00 169.436,00 169.894,00 171.892,00 680.031,00

sEGUP
0101 9.240.000,00 0,00 0,00 0,00 9.240.000,00

trabalho, Emprego e renda 1.144.021,00 1.145.022,00 1.124.781,00 1.125.840,00 4.539.664,00
Enc. sEPlad-Pl

0101 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 4.400,00
fEt/Pa

0101 522.000,00 522.000,00 522.000,00 522.000,00 2.088.000,00
NGPMcrEdcid

dEstaQUE rEcEBido do(a) fdE
0101 70.000,00 70.000,00 44.027,00 44.027,00 228.054,00

dEstaQUE rEcEBido do(a) fdE
0114 550.921,00 551.922,00 557.654,00 558.713,00 2.219.210,00

total 1.872.350.659,83 1.637.934.081,01 1.286.547.389,64 1.477.764.049,63 6.274.596.180,11

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrsos ordiNarios 677.485.174,99 659.049.056,17 675.909.508,19 986.677.869,41 2.999.121.608,76

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUrsos ordiNários 115.176.299,17 100.392.967,00 93.571.713,00 120.054.535,00 429.195.514,17
0103 - fEs - recursos ordinários 305.662.884,60 226.094.066,87 101.740.544,60 33.488.718,60 666.986.214,67

0104 - Quota Parte do salário Educação - Quota Estadual 3.003.076,00 3.003.079,00 3.003.079,00 3.003.079,00 12.012.313,00
0105 - Quota Parte do salário Educação - Quota federal 147.864,00 60.432,00 0,00 0,00 208.296,00
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0106 - rEcUr.Prov.dE traNsf.coNvENios E oUtros. 42.143.269,22 36.287.112,00 36.251.611,00 36.251.612,55 150.933.604,77
0107 - recursos do tesouro vinculado ao fundo Estadual de assistência 

social 3.417.174,00 3.417.174,00 3.417.174,00 3.417.174,00 13.668.696,00

0114 - recursos Próprios do fundo de desenvolvimento Econômico 550.921,00 551.922,00 557.654,00 558.713,00 2.219.210,00
0124 - royaltie Mineral 99.279.052,91 8.255.549,69 15.369.732,84 8.755.046,55 131.659.381,99
0125 - royaltie Hídrico 0,00 140.000,00 140.000,00 34.285,00 314.285,00
0126 - royaltie Petróleo 0,00 0,00 50.000,00 51.405,00 101.405,00

0132 - sUs / servicos Produzidos 2.061.016,06 1.060.238,74 1.060.238,74 1.060.238,74 5.241.732,28
0135 - recursos Próprios do fundo de apoio a cacauicultura 570.000,00 382.482,00 282.500,00 122.500,00 1.357.482,00

0138 - recusos Próprios do fundo Estadual dos direitos da crianca e 
adolescente 3.291,00 3.335,00 3.306,00 3.313,00 13.245,00

0144 - taxas de servicos fazendários 303.526,00 200.150,00 200.150,00 0,00 703.826,00
0145 - recursos Próprios do fundo Estadual de Esporte e lazer 389.012,00 388.802,00 213.975,00 0,00 991.789,00

0149 - fEs - sUs / fundo a fundo 32.011.681,36 31.904.660,95 31.696.360,91 31.371.141,35 126.983.844,57
0150 - recursos Próprios do fundo de saúde dos servidores Militares 865.445,00 866.767,00 146.638,00 0,00 1.878.850,00

0151 - recursos Próprios do fundo de assistência social dos servidores 
Militares 103.482,00 0,00 0,00 0,00 103.482,00

0155 - rEcUrsos do tEsoUro viNcUlado ao fUNdo EstadUal dos 
dirEitos da MUlHEr 92.560,00 92.560,00 92.560,00 92.560,00 370.240,00

0157 - recursos Provenientes de transferências da União - cidE 0,00 4.753.817,00 0,00 0,00 4.753.817,00
0166 - recursos do tesouro vinculados ao fundo Estadual da Pessoa idosa 584.768,00 584.768,00 584.768,00 584.768,00 2.339.072,00

0170 - repasse fundo a fundo - fUNPEP 168.809,00 169.436,00 169.894,00 171.892,00 680.031,00
0171 - recursos Próprios do fundo Estadual de Habitação de interesse 

social 14.055,00 14.055,00 14.055,00 14.055,00 56.220,00

0173 - Fundo de Manut. Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profis. de 
Educação - fUNdEB complementação 154.010.065,75 154.010.065,75 154.010.065,75 154.010.065,75 616.040.263,00

0191 - fundo dos Bombeiros 580.750,00 630.750,00 758.278,00 16.722,00 1.986.500,00
0254 - recursos Próprios do fundo financeiro da Previdência do Estado do 

Pará - sErvidor 117.425.000,00 99.272.860,00 17.344.994,00 29.163.336,00 263.206.190,00

0258 - recursos Próprios do fundo financeiro da Previdência do Estado do 
Pará - PatroNal 126.300.000,00 125.528.255,00 80.221.987,00 25.308.090,00 357.358.332,00

0260 - rEc.ProvEN.traNsfErENc.coNvENios E oUtros 450.335,00 389.498,00 389.497,00 359.497,00 1.588.827,00
0261 - recursos Próprios diretamente arrecadado pela administração 

indireta 176.092.177,02 167.289.151,09 56.249.934,86 34.177.096,93 433.808.359,90

0269 - sUs / servicos Produzidos 13.458.970,75 13.141.070,75 13.097.170,75 9.016.335,75 48.713.548,00
total 1.872.350.659,83 1.637.934.081,01 1.286.547.389,64 1.477.764.049,63 6.274.596.180,11

aNeXo 3 do decreto Nº 2579, de 25 de aGosto de 2022
croNoGraMa de PaGaMeNto MeNsaL das desPesas Por GrUPo e FoNte de FiNaNciaMeNto
3º QUadriMestre - 2022

esPeciFicaÇÃo
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
amortização da dívida 27.007.021,00 1.035.613,80 935.000,00 887.784,00 29.865.418,80

rEcUrsos dE oUtras foNtEs 179.000,00 0,00 0,00 0,00 179.000,00
rEcUrsos do tEsoUro 26.828.021,00 1.035.613,80 935.000,00 887.784,00 29.686.418,80

inversões financeiras 646.921,00 551.922,00 557.654,00 558.713,00 2.315.210,00
rEcUrsos do tEsoUro 646.921,00 551.922,00 557.654,00 558.713,00 2.315.210,00

investimentos 110.908.951,76 9.690.772,98 4.673.198,23 3.294.202,65 128.567.125,62
rEcUrsos dE oUtras foNtEs 2.262.797,00 655.232,00 563.497,00 385.225,00 3.866.751,00

rEcUrsos do tEsoUro 108.646.154,76 9.035.540,98 4.109.701,23 2.908.977,65 124.700.374,62
Juros e Encargos da dívida 15.210.422,00 0,00 0,00 0,00 15.210.422,00
rEcUrsos do tEsoUro 15.210.422,00 0,00 0,00 0,00 15.210.422,00

outras despesas correntes 659.064.119,05 579.949.601,21 358.334.389,43 282.625.094,29 1.879.973.203,98
rEcUrsos dE oUtras foNtEs 175.741.206,24 157.598.116,31 57.832.797,08 23.235.557,68 414.407.677,31

rEcUrsos do tEsoUro 483.322.912,81 422.351.484,90 300.501.592,35 259.389.536,61 1.465.565.526,67
Pessoal e Encargos sociais 1.059.513.225,02 1.046.706.171,02 922.047.147,98 1.190.398.255,69 4.218.664.799,71

rEcUrsos dE oUtras foNtEs 255.543.479,53 247.367.486,53 108.907.289,53 74.403.573,00 686.221.828,59
rEcUrsos do tEsoUro 803.969.745,49 799.338.684,49 813.139.858,45 1.115.994.682,69 3.532.442.971,12

total 1.872.350.659,83 1.637.934.081,01 1.286.547.389,64 1.477.764.049,63 6.274.596.180,11

d e c r e t o Nº 2589, de 30 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$ 10.640.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da cons-
tituição 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$ 10.640.000,00 (dez Milhões, seiscentos e Quarenta Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
481011912212978338 - sEctEt 0101 339039 140.000,00

842020927200019026 - fiNaNPrEv 0254 339093 8.000.000,00
842020927200019028 - fiNaNPrEv 0290 339093 2.500.000,00

total 10.640.000,00
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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

481011912615088238 - sEctEt 0101 339140 140.000,00
842020927200019027 - fiNaNPrEv 0254 319001 8.000.000,00
842020927200019028 - fiNaNPrEv 0290 319001 2.500.000,00

total 10.640.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 30 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 2590, de 30 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$ 21.772.813,95 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 21.772.813,95 (vinte e Um Milhões, 
setecentos e setenta e dois Mil, oitocentos e treze reais e Noventa e cin-
co centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781314998796 - sEEl 0101 335041 3.000.000,00
161011212215097674 - sEdUc 0101 339039 3.700.000,00
211010618115028264 - sEGUP 0101 449052 500.000,00

251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319091 1.300.000,00
251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319113 420.000,00
251022884600009043 - Enc. PGE 0101 339091 70.000,00
251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319091 1.000.000,00
251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319113 200.000,00
251022884600009068 - Enc. PGE 0101 339091 10.000,00
291012678214867429 - sEtraN 0125 449051 5.741.843,25
291012678214867429 - sEtraN 0126 449051 4.028.061,34
291012678214867505 - sEtraN 0126 444042 1.802.909,36

total 21.772.813,95

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, 30 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 2591, de 30 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$ 6.840.642,94 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$ 6.840.642,94 (seis Milhões, oitocen-
tos e Quarenta Mil, seiscentos e Quarenta e dois reais e Noventa e Quatro 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011236315018530 - sEdUc 6302 449051 226.126,29
291012678214867429 - sEtraN 0324 449051 3.693.677,21
722012312615088238 - JUcEPa 0661 339040 2.266.922,00
722012369114988783 - JUcEPa 0661 339037 653.917,44

total 6.840.642,94

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, 30 de agosto de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 846749

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 1.307/2022-crG, de 30 de agosto de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsidEraNdo ainda, os termos do Processo nº. 2022/999347, de 08/08/2022.
rEsolvE:
i – conceder a servidora saNdra HElENa dE MoraEs, id. funcional n°. 
54183838/4, ocupante do cargo de assessor Especial i, pertencente ao 
quadro de servidores exclusivamente comissionados desta casa civil da 
Governadoria do Estado, lotada na secretaria de Estado de desenvolvi-
mento agropecuário e da Pesca – sEdaP,  30 (trinta) dias de licença Prê-
mio, no período de 08/09/2022 a 07/10/2022, correspondente ao período 
aquisitivo de 01/08/2011 a 31/07/2014 (1ª parte do triênio 2011/2014).
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 30 de agosto de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 846561

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 1.303/2022-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  artigos 81 e 83  da  lei  nº  5.810,  de  
24  janeiro  de 1994  e  ainda  o laudo Médico  nº 93506, de 29/08/2022;
coNsidEraNdo  o  processo nº 2022/501399-PG, de 26/04/2022.
rEsolvE:
coNcEdEr a servidora lis do socorro PaMPloNa da cUNHa da costa, 
id. funcional nº 3156109/ 1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotada na casa civil da Governadoria do Estado, 15 (quinze) dias de licença 
para tratamento de saúde, no período de 25/04/2022 a 09/05/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria, 30 de agosto de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 846418

diÁria
.

Portaria Nº 1304/2022-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° 2022/1090874 de 25 de agosto de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o distrito de 
MosQUEiro/Pa, no dia 26/08/2022.

servidor objetivo

BENEdito rodriGUEs dE soUZa, cPf 067.542.362-72, matrí-
cula funcional nº 3212181/ 1, Motorista, lotado na diretoria de 

Gestão de logística.
dar apoio logístico, ao cerimonial, 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, 30 de agosto de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1305/2022-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° 2022/1102267, de 29 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
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rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de colarEs/Pa, no período de 29 a 30/08/2022.

servidora objetivo
faBio aMoriM dos saNtos, cPf 572.964.722-00 matrícula 

funcional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-
trativo ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico, a secretaria Extraordinária de 
Produção, nos 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, 30 de agosto de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1306/2022-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° 2022/1093073, 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 saliNoPolis/Pa, no período de 26 a 27/08/2022.

servidor objetivo
saMUEl carvalHo vEloso, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 30 de agosto de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 846424

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 069/2022 – cMG, de 30 de aGosto de 2022.
o sUBcHEfE da casa Militar da GovErNadoria do Estado, no exer-
cício de suas atribuições que lhe confere o art. 7º da lei Estadual nº 9.661, 
de 1º de julho de 2022, e
coNsidEraNdo os termos da súmula do stf nº 473,
rEsolvE:
i - torNar sEM EfEito a Portaria nº 057/2022 – sf/cMG, publicada no 
d.o.E. nº 35.096, de 30 de agosto de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa Militar da GovErNadoria do Estado, 30 dE aGosto dE 2022.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrEa rodriGUEs - cEl QoPM rG 13827
subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado
Portaria Nº 070/2022 – cMG, de 30 de aGosto de 2022.
o sUBcHEfE da casa Militar da GovErNadoria do Estado, no exer-
cício de suas atribuições que lhe confere o art. 7º da lei Estadual nº 9.661, 
de 1º de julho de 2022, e
coNsidEraNdo os termos da súmula do stf nº 473,
rEsolvE:
i - torNar sEM EfEito as Portarias nº 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 
978, 979, 980, 981, 982 e 983/2022 – di/cMG, publicadas no d.o.E. nº 
35.096, de 30 de agosto de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa Militar da GovErNadoria do Estado, 30 dE aGosto dE 2022.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrEa rodriGUEs - cEl QoPM rG 13827
subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado

eXtrato de Portaria Nº 058/2022 – sF/cMG, 
de 30 de aGosto de 2022

suprido: silvaNa dE soUZa castro, Mf nº 5675030/4; Prazo p/ aplica-
ção: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
valor: r$ 6.800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (Material de consu-
mo) – 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: Marco antonio sirotheau correa rodrigues, cEl QoPM.        

eXtrato de Portaria Nº 984/2022 – di/cMG, 
de 30 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 san-
tos, 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 Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 985/2022 – di/cMG, 
de 30 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Para/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 Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 986/2022 – di/cMG, 
de 30 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, 54195393/2; 3° sGt PM ro-
nison Bonfim, 57199781/2; CB PM Alécio Fábio Cunha Silva, 4218819/3. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 987/2022 – di/cMG, 
de 30 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 Marco antonio 
sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 988/2022 – di/cMG, 
de 30 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 Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 989/2022 – di/cMG, 
de 30 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 Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 990/2022 – di/cMG, 
de 30 de aGosto de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Gover-
no do Estado; destino: aurora do Para/Pa; Período: 27 a 29/08/2022; 
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); servidores/
Mf: alcirene santiago vilhena, 5949376/3; Geliane Matias damasceno, 
5951050/2;   delival da Gama lobo, 3373975/3; cleonice Gonçalves Pan-
toja, 5947460/2; Nayara da silva araújo, 5947464/3. Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 991/2022 – di/cMG, 
de 30 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 
Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 992/2022 – di/cMG, 
de 30 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 Marco antonio 
sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 993/2022 – di/cMG, 
de 30 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 Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 994/2022 – di/cMG, 
de 30 de aGosto de 2022

objetivo: em complementação à Port. 957/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: sÃo PaUlo/sP; Período: 28 a 30/08/2022; 
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação); servidor/Mf: cEl QoPM osmar 
vieira da costa Júnior, 3405915/4. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio 
sirotheau corrêa rodrigues;
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eXtrato de Portaria Nº 995/2022 – di/cMG, 
de 30 de aGosto de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 29/08/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); servidor/
Mf: 2º sGt PM Jorge luiz de souza cuimar, 5694558/1. Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 846751

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 424/2022-PGe.G., de 29 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
rEsolvE:
aUtoriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Portaria de interrupção/concessão Período Gozo

antônio carlos Bernardes filho 5402786/1 Nº 607/2021-PGE.G., de 29.12.2021 12.09 a 26.09.2022

camila vasconcelos de oliveira Kerber 57175582/2 Nº 353/2022-PGE.G., de 19.07.2022 12.09 a 23.09.2022

fabíola de Melo siems 5703107/2 Nº 321/2022-PGE.G., de 30.06.2022 02.09 a 13.09.2022

Helcio Mauro da costa carvalho 3082806/1 Nº 142/2022-PGE.G., de 25.03.2022 12.09 a 27.09.2022

José Eduardo cerqueira Gomes 54196749/1 Nº 362/2022-PGE.G., de 26.07.2022 13.09 a 27.09.2022

José Mauricio vieira Barata Junior 5888375/5 Nº 142/2022-PGE.G., de 25.03.2022 16.08 a 03.09.2022

Nilda de souza Neri 1988/1 Nº 518/2021-PGE.G., de 29.10.2021 11.10 a 28.10.2022

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

Protocolo: 846203
Portaria Nº 429/2022-PGe.G. Belém, 29 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o disposto no art. 85 da lei 5.810/94; apresentação do 
laudo Médico da sEPlad nº 88256 e PaE nº 2022/1092937.
rEsolvE:
coNcEdEr, 09 (nove) dias de licença por Motivo de doença em Pessoa da 
família à servidora lorena de Paula rego salman, identidade funcional nº 
55589670/1, no período de 08.02.2022 a 16.02.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 846244

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 426/2022-PGe.G., de 29 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
rEsolvE:
aUtoriZar o gozo de licença prêmio dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. Funcional triênio Período
amélia fátima ferreira Britto 54189627/4 2ª parcela 2007/2010 19.09 a 18.10.2022

Maria do socorro felicia da costa 3154025/1 1ª parcela 2017/2020 08.09 a 07.10.2022
Paulo augusto da silva soeiro 3280160/1 1ª parcela 1999/2002 01.09 a 30.09.2022

raimundo Gilson Moura da costa 6121535/1 1ª parcela 2000/2003 01.09 a 30.09.2022
rosicleide teodozio de lima 5304431/3 1ª parcela 2013/2016 29.08 a 27.09.2022

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

Protocolo: 846228

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 427/2022-PGe.G. Belém, 29 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94 e apresentação do 
laudo Médico da sEPlad nº 93418;
rEsolvE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de licença saúde à servidora alessandra Maria 
Mendonça de oliveira, identidade funcional nº 54183008/2, no período de 
25.02 a 11.03.2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 846237

Portaria Nº 428/2022-PGe.G. Belém, 29 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94 e apresentação do 
laudo Médico da sEPlad nº 93361;
rEsolvE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença saúde ao servidor Enore correa Mon-
teiro, identidade funcional nº 57228877/2, no período de 27.07 a 25.08.2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 846221

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 430/2022-PGe.G., de 29 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rEsolvE:
dEsiGNar, o servidor, raymundo adailson reis soares, id. funcional nº 
3156656/1, para responder pelo cargo de assessor-GEP-das-011.3, por 
motivo de licença prêmio da titular, Maria do socorro felícia da costa, iden-
tidade funcional nº 3154025/1, no período de 08.09 a 07.10.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 846246

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
reF. Processo eLetrÔNico N° 2021/1385417
PreGÃo eLetrÔNico N° 003/2022
Homologo o resultado do Pregão Eletrônico nº 003/2022-PGE para aquisi-
ção de 100 (cem) certificado digital A3 para pessoa física (e-CPF tipo A3), 
com validade de 3 anos e 100 (cem) Token USB, com mídia criptográfica 
tipo TOKEN USB para armazenamento de certificado digital padrão, opor-
tunidade em que se sagrou vencedora a empresa ar rP cErtificado 
diGital EirElli, que apresentou proposta no valor global de r$ 8.700,00 
(oito mil e setecentos reais).
Belém, 19 de agosto de 2022.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 846480

FÉrias
.

Portaria Nº 425/2022-PGe.G., de 29 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rEsolvE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias ao Procurador do Estado, Wendel 
Nobre Piton Barreto, id. funcional nº 5930966/1, no período de 13.10 a 
27.10.2022, referente ao período aquisitivo 2020/2021, devendo respon-
der pelo cargo de Procurador-chefe, o Procurador do Estado, Pablo santos 
de souza, id. funcional nº 5930961/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 846232
Portaria Nº 423/2022-PGe.G., de 29 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores deste Órgão, no período 
determinado conforme abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Período aquisitivo Gozo
alda odília Marques leite 3082776/1 2021/2022 03.10 a 01.11.2022

alexandre augusto lobato Bello 5077524/2 2021/2022 13.10 a 11.11.2022
ana cláudia ferreira Baptista costa 54183715/3 2021/2022 17.10 a 15.11.2022

ana Margarida vianna rodrigues 5761689/3 2021/2022 17.10 a 15.11.2022
carolina ormanes Massoud 5858909/1 2020/2021 03.10 a 01.11.2022
lauro tavares da luz Neto 5793955/2 2021/2022 03.10 a 01.11.2022

ligia de Barros Pontes sefer 5896490/1 2020/2021 13.10 a 11.11.2022
lucyanna valente Nunes raposo 5888831/1 2021/2022 04.10 a 02.11.2022

luiz Euclides de carvalho 3154238/1 2021/2022 03.10 a 01.11.2022
Maira Mutti araujo 5930959/1 2020/2021 13.10 a 27.10.2022

Maria da conceição dos santos silva 733067/1 2021/2022 03.10 a 01.11.2022
Nilda de souza Neri 1988/1 2021/2022 31.10 a 29.11.2022

Patricia Garcia de souza 57192733/2 2021/2022 03.10 a 01.11.2022
renata de cassia cardoso de Magalhães 55589783/1 2021/2022 31.10 a 29.11.2022

rogério oliveira Kerber 5925861/3 2020/2021 20.10 a 18.11.2022
roland raad Massoud 5660920/1 2021/2022 13.10 a 11.11.2022

rosangela teixeira Monteiro 5014131/2 2021/2022 24.10 a 22.11.2022
sandra Maria silva ferreira 5433452/3 2021/2022 03.10 a 01.11.2022

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

Protocolo: 846180
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

errata
.

errata
Na publicação do doe 34.966, de 11 de maio de 2022, referente a 
Portaria 109/2022 GaB-sEac de 10/05/2022, Processo 2022/553844,
oNde se LÊ:

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5920408-3 ivaldo afoNso XaviEr dE aMoriM 180.000.730-51

Leia-se:

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5920408-3 ivaldo afoNso XaviEr dE aMoriM 219.328.752-04

Protocolo: 846673

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

MiNUta
eXtrato – terMo aditiVo Nº. 01/2022 do terMo de eXecUÇÃo 
desceNtraLiZada Nº 03/2022
Partícipes: sEcrEtaria EstratÉGica dE articUlaÇÃo da cida-
daNia – sEac, inscrita no cNPJ – Mf sob o nº 37.205.760/0001-45 e 
coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do Pará, inscrita no cNPJ nº 
04.887.055/0001-16.
objeto: Prorrogação de prazo de vigência do termo de Execução descen-
tralizada nº 03/2022.
data de assinatura: 20/08/2022.
vigência: de 21/08/2022 a 20/02/2023.
ordenador:
ricardo Brisolla BalEstrEri
secretário de Estado de articulação da cidadania

Protocolo: 846745

diÁria
.

Portaria 246/2022-GaB/seac
Belém Pa 30 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. n°085/2022 sEcad/sEac Proce. nº 2022/1079889
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor abaixo 2,5 (duas e meia) diárias no período de 
31/08/2022 a 02/09/2022 ao município de santarém, no Estado do Pará, 
cujo o objetivo será “levantamento de terreno viáveis para a construção 
da Usina da Paz de santarém”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

3348717-3 Marcos aUrÉlio aQUiNo loPEs 145.806.322-49

dÊ-sE ciENcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário 30 de agosto de 2022
ricardo Brisolla BalEstrEri
secretário de Estado - sEac

Protocolo: 846503
Portaria 247/2022-GaB/seac
Belém Pa 30 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 107/2022 – sEcad/sEac; E PaE nº 
2022/1104201
rEsolvE:
coNcEdEr aos servidores abaixo 2,5 (duas e meia) diárias no período de 
30/08/2022 a 01/09/2022 ao município de Maracanã, no Estado do Pará, 
cujo objetivo “realizaçõa de eventos do tErPaZ ações itiNEraNtEs em 
parceria com a sEsPa e Policia civil”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
 ariovaldo foNsEca Maia 218.499.602-59

5946691-1 BrUNo NoNato dias MEdEiros Brasil 440.849.432-15
 BEatriZ PErEira alvEs 823.286.762-00

5888105-5 dÉBora dos saNtos liMa 747.790.872-87
5962934-1 fáBio rodriGUEs JÚNior 586.362.422.15
5900437-4 Edvaldo NUNEs NEGrÃo 260.489.142.53
5939900-2 JosE claUdio MEdEiros dE soUZa 769.437.122-68
5963939-1 raQUEl MElo NasciMENto 061.951.452-38

5962936-1 rENato BEZErra loBato 399.739.052-53
 salUstiaNo Bosco rEis 204.131.812-00

5936488-2 valdiNEtE do socorro Matos da silva 329.472.912-04

dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário,30 de agosto de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
secretário de Estado - sEac

Protocolo: 846744
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

Portaria Nº 299 de 26 de aGosto de 2022
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNsidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 (quatro) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, para: Ministrar curso de capacitação 
de auxiliar administrativo e Manicure no seminário do sebrae, no município 
de santarém/Pa no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022.

serVidor MatrÍcULa
claudilene souza Maia  5894774/3
Mônica tapajós da silva 57218121/5

Kimenia da conceição Pereira 5960436
Gerson antônio de andrade rayol 5946828

renan ferreira de freitas 5953736/1
Matheus da silva ferreira Martins favacho 5949216

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente
fundação ParáPaz

Protocolo: 846738

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 837/2022-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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1090356;
rEsolvE:
coNcEdEr à servidora lEUZiNa MariNHo silva, id. funcional nº. 55588303/4, 
ocupante do cargo de técnico em administração e finanças, lotada na coordena-
doria de Monitoramento e avaliação de contratos e convênios, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 29 de dezembro de 2022 a 27 de janeiro de 2023, 
referente ao triênio de 01.04.2010 a 31.03.2013.
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: 846299

.

.

aPostiLaMeNto
.

4º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 28/2017
a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo - sE-
Plad, com sede na trav. do chaco, nº 2350, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
35.747.782/0001-01, RESOLVE APOSTILAR o Contrato nº 28/2017, firma-
do com a diaMoNd sErviÇos dE liMPEZa E MÃo-dE-oBra EirEli, em-
presa estabelecida na cidade de Belém/Pa, com sede na Passagem dalva, 
nº. 505, bairro Marambaia, cEP: 66.615-080, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
08.538.011/0001-31, com base no processo nº. 2022/488324, conforme 
cláusulas e condições abaixo:
cLÁUsULa PriMeira – oBJeto do aPostiLaMeNto
1.1. o presente termo apostilamento tem por objeto a repactuação dos 
valores do coNtrato nº 28/2017, com base na convenção coletiva de 
trabalho sEacXsiNElPa - 2022/2023 e MaNifEstaÇÃo tÉcNica n°. 
11/2022 – coPl/dGl/sEPlad para o período 01/01/2022 a 15/10/2022.
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cLÁUsULa seGUNda – do reaJUste
2.1. o valor mensal repactuado é de r$ 29.927,66 (vinte e nove mil nove-
centos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos),
2.2. Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram a partir de 01/2022.
cLÁUsULa terceira – da FUNcioNaL ProGraMÁtica
3.1 - os recursos orçamentários necessários para atender as despesas decor-
rentes da EstaÇÃo cidadaNia no imóvel objeto do presente termo, cons-
tam do orçamento aprovado da sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto 
E ADMINISTRAÇÃO, para o exercício de 2022, como a seguir especificado:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação 
cidadania Natureza de despesa:
33.90.37 – locação de Mão de obra
valor Mensal repactuado: r$ 29.927,66
valor anual repactuado: r$ 359.131,92
fonte: 0101006360
origem dos recursos: tesouro Estadual
cLÁUsULa QUarta – PUBLicaÇÃo
4.1 - incumbirá à contratante providenciar a publicação deste instrumento, 
por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666/93.
cLÁUsULa QUiNta – da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
5.1 - o presente termo apostilamento tem amparo legal no artigo 65, pa-
rágrafo 8º da lei nº 8.666/93.
cLÁUsULa seXta – ratiFicaÇÃo
6.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no con-
trato inicial, firmado entre as partes que, não foram alterados pelo presente 
instrumento
data da assinatura eletrônica: 29.08.2022
Íris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/sEPlad

Protocolo: 846211

diÁria
.

Portaria Nº 839/2022-daF/sePLad, de 30 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sEPlad, de 25 de 
Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1084076, 24.08.2022.
r E s o l v E:
i – autorizar os servidores Mateus Gemaque Mendes, id. funcional nº 
5946302/1, ocupante do cargo de coordenador, Helton castro frança, id. 
funcional nº 57175256/1, ocupante do cargo de analista de infraestrutura 
B, sebastião da silva corrêa, id. funcional nº 28509/1, ocupante do cargo 
de aux. operacional e segurança, a viajarem para Eldorado dos carajás/
Pa no período de 31.08 a 03.09.2022, todos lotados na secretaria de Es-
tado de Planejamento e administração, conforme solicitações de diárias, 
para realizarem vistoria técnica em convênios fdE, no referido municí-
pio. o período de viagem está estimado em função da distância para o 
deslocamento entre os municípios, bem como o tempo necessário para a 
realização da vistoria.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 30 dE 
aGosto dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 846273
Portaria Nº 838/2022-daF/sePLad, de 30 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sEPlad, de 25 de 
Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1042265 de 17.08.2022,
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor lUiZ fErNaNdo MacHado dE olivEira soUZa 
id. funcional nº 57209684/1, ocupante do cargo de analista de informá-
tica B, lotado na secretaria de Estado de Planejamento e administração, 
a viajar para a Goiânia/Go, no período de 14 a 17.09.2022, para participar 
do consad,123º fórum Nacional de secretários de Estado da administração 
para fortalecer a reflexão e o debate sobre temas que são objetos de intensa 
preocupação dos gestores governamentais, na busca de soluções consensuais 
das importantes áreas da administração Pública, na referida cidade .
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 30 dE 
aGosto dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 846295
Portaria Nº 840/2022-daF/sePLad, de 30 de aGosto de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sEPlad, de 25 de 
Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,

coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1083436, 24.08.2022.
r E s o l v E:
i – autorizar os servidores Mateus Gemaque Mendes, id. funcional nº 
5946302/1, ocupante do cargo de coordenador, Mindiyara Uakti Pimentel 
freitas, id. funcional nº 5965674/1, ocupante do cargo de analista de in-
fraestrutura a, afonso Maria freitas Mesquita, id. funcional nº 5392390/1, 
ocupante do cargo de aux. operacional B, a viajarem para Pacajá/Pa no 
período de 08 a 10.09.2022, todos lotados na secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, conforme solicitações de diárias, para re-
alizarem vistoria técnica em convênios fdE 002/2022, no referido muni-
cípio. o período de viagem está estimado em função da distância para o 
deslocamento entre os municípios, bem como o tempo necessário para a 
realização da vistoria.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 30 dE 
aGosto dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 846490

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de cessÃo de Uso de BeM iMÓVeL
cedeNte: estado do ParÁ
cessioNÁria: MUNicÍPio de MaraPaNiM
oBJeto: a cessão de uso, a título gratuito, pelo cEdENtE, do imóvel de 
propriedade do Estado, possuindo 6.628 m² de área, situado na avenida Ma-
galhães Barata, s/nº, no município de Marapanim, cadastrado no sistema de 
Patrimônio imobiliário do Estado – sisPat iMÓvEis sob o rPi nº. 942, de 
acordo com a informação constante dos autos do Processo nº 2021/1345539.
da FiNaLidade: a cessão de Uso ajustada por este instrumento tem 
por finalidade a utilização, pelo CESSIONÁRIA, do bem referido na Cláusula 
anterior exclusivamente para a Prefeitura Municipal no desenvolvimento de 
suas atividades.
das oBriGaÇÕes da cessioNÁria: as benfeitorias e melhoramentos 
feitos no imóvel a ele se incorporarão, passando a pertencer ao cEdEN-
TE, sem que este fique obrigado a indenizar a CESSIONÁRIA e sem que 
assista a esta qualquer direito à retenção ou indenização no quando da 
restituição do bem ao cedente. o cEssioNária assumirá, a partir da as-
sinatura deste termo, todos os ÔNUs decorrentes da utilização do imóvel, 
tais como contas de água, luz e demais tributos inerentes ao exercício de 
suas atividades.
o cessioNÁria fica impedido de dar ao imóvel estadual cedido, no todo 
ou em parte, nova ou diferente destinação, sob pena de nulidade e rever-
são imediata do bem ao cEdENtE, independentemente de interpelação ou 
notificação extrajudicial.
da restitUiÇÃo: o cessioNÁrio restituirá o bem em condições normais 
de uso, quando requerido pelo cedente, seja qual for o motivo do requerimento, 
inclusive o interesse público e a violação das cláusulas deste instrumento.
data da assiNatUra: 22 de agosto de 2022.

Protocolo: 846358
editaL de coNVocaÇÃo de aUdiÊNcia PÚBLica – Loa-2023
o Governo do Estado do Pará, por meio da secretaria de Estado de Pla-
nejamento e administração (sEPlad), informa que realizará aUdiÊNcia 
PÚBlica para a elaboração do Projeto de lei orçamentária anual (Ploa), 
para o exercício de 2023, com o objetivo de promover a participação da 
sociedade civil em geral, atendendo ao disposto no artigo 48 da lei com-
plementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (lrf).
a audiência Pública será realizada de forma virtual no dia 16/09/2022, às 
10h, por meio do canal do Youtube da sEPlad-Pa e Portal cultura.
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 846500

Portaria Nº 312, de 30 de aGosto de 2022 - dPo
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguri-
dade social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2590, de 30/08/2022 e 2591, de 30/08/2022.
rEsolvE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração
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aNeXo a Portaria Nº 312, de 30 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
cPc

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 4.442.000,00 4.442.000,00

contrato Estimativo
 0301 0,00 0,00 0,00 4.442.000,00 4.442.000,00

sEGUP
investimentos 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
iNfra-EstrUtUra E 

traNsPortE
sEtraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 15.266.491,16 15.266.491,16
obras e instalações

 0125 0,00 0,00 0,00 5.741.843,25 5.741.843,25
 0126 0,00 0,00 0,00 5.830.970,70 5.830.970,70
 0324 0,00 0,00 0,00 3.693.677,21 3.693.677,21

PolÍtica sÓcio-
cUltUral

sEdUc
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00

sEEl
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

sUBordiNados ao 
GovErNo do Estado

Enc. PGE
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

Pessoal e Encargos 
sociais 0,00 0,00 0,00 2.920.000,00 2.920.000,00

sentença Jurídica
 0101 0,00 0,00 0,00 2.920.000,00 2.920.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Educação Básica 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00

sEdUc

 0101 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Enc. PGE

 0101 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

sEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 15.266.491,16 15.266.491,16

sEtraN

 0125 0,00 0,00 0,00 5.741.843,25 5.741.843,25

 0126 0,00 0,00 0,00 5.830.970,70 5.830.970,70

 0324 0,00 0,00 0,00 3.693.677,21 3.693.677,21

segurança Pública 0,00 0,00 0,00 4.942.000,00 4.942.000,00

cPc

 0301 0,00 0,00 0,00 4.442.000,00 4.442.000,00

sEGUP

 0101 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrsos ordi-

Narios                                         0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00

0125 - royaltie Hídrico 0,00 0,00 0,00 5.741.843,25 5.741.843,25
0126 - royaltie Petróleo 0,00 0,00 0,00 5.830.970,70 5.830.970,70

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 4.442.000,00 4.442.000,00
0324 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 3.693.677,21 3.693.677,21

total 0,00 0,00 0,00 29.908.491,16 29.908.491,16

Portaria Nº 313, de 30 de aGosto de 2022 - dPo
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da segurida-
de social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rEsolvE:
i - reduzir no montante de r$ 8.894.341,67 (oito Milhões, oitocentos e 
Noventa e Quatro Mil, trezentos e Quarenta e Um reais e sessenta e sete 
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) ane-
xo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 313, de 30 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

PolÍtica sÓcio-
cUltUral

sEEl
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 8.894.341,67 8.894.341,67

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 8.894.341,67 8.894.341,67

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 8.894.341,67 8.894.341,67
sEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 8.894.341,67 8.894.341,67

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrsos ordi-

Narios                                         0,00 0,00 0,00 8.894.341,67 8.894.341,67

total 0,00 0,00 0,00 8.894.341,67 8.894.341,67

Protocolo: 846750

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 003/2022/ioe.
contrato: 006/2019/ioe
Exercício: 2022
objeto: locação de serviço de impressão
data de assinatura: 19.08.2022.
vigência: 20.08.2022 a 19.02.2023.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de n.º 
006/2019/ioE por 12 (doze) meses, com fundamento legal no art. 57, ii 
da lei n.º 8.666/93.
valor total: r$ 14.459,28 (Quatorze mil duzentos e quatrocentos e cin-
quenta e nove reais e vinte e oito centavos).
valor mensal: r$ 1.204,94 (Um mil duzentos e quatro reais e noventa e 
quatro centavos).
contrato: 006/2019/ioE.
orçamento:
fonte de recurso: 0261.00.6356;
Programa de trabalho: 22.126.1508.8238;
Elemento de Despesa: 3390.39 (Serviço de Reprografia);
Plano interno: 412.000.8238c.
fonte de recurso: 0261.00.0000;
Programa de trabalho: 22.126.1508.8238;
Elemento de despesa: 339040 (locação de equipamento);
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Plano interno: 412.000.8238c.
contratado: stoQUE solUÇÕEs tEcNolÓGicas ltda (cNPJ Nº 05.388.674/0002-00)
Endereço: tv. rui Barbosa nº 891, reduto, Belém, Pa, cEP 66053-260
E-mail: admbelem2@stoque.com.br; camila.goncalves@stoque.com.br
fone: (91) 3259-1995 (31) 3465-3677
ordenador: aroldo carNEiro.

Protocolo: 846300

diÁria
.

Portaria N.º de 162  de 30 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.
considerando o Processo do PaE nº 2022/1081579
resolve:
conceder ao servidor ilsoN JosÉ corrEa PEdroso, cPf nº 17351600244, 
matrícula nº 5961549/1, supervisor i desta autarquia, 2 1/2 (duas e meia) 
diárias, pelo deslocamento ao município de almerim/Pa, no dia 31/08 a 
02/09/2022, para participar de reunião de assuntos da ioEPa.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 846492

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 137 de 29 de agosto de 2022
considerando, manifestação da Prefeitura Municipal de soure/Pa, por meio 
do ofício nº 013/2022-Gs/GaB/PrEf., datado de 23 de fevereiro de 2022, 
nos autos do Processo nº 2022/858278;
considerando, os termos do parecer nº 495/2022-asJUr/ccG e, autori-
zação do sr. chefe da casa civil, sequencial 22, em consonância com o 
parecer da assessoria jurídica/ccG, sequencial 21;
considerando, os termos do Parecer jurídico do iasEP nº 656/2022, se-
quencial 5 e, aquiescência do sr. Presidente deste instituto;
r E s o l v E:
cEdEr, o servidor JosÉ Maria PEiXoto raMos, matrícula nº 3152073/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, para PrEfEitUra MUNici-
Pal dE soUrE/Pa, pelo prazo de 02(dois)anos, no período de 01/07/2022 
a 30/06/2024, com ônus para o Órgão cedente, mediante reembolso pelo 
Órgão cessionário, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 8º do de-
creto nº 795 de 29 de maio de 2020.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de julho de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iasEP
Portaria Nº 140 de 29 de agosto de 2022
REVOGAR, a PORTARIA Nº 072 de 11/05/2022, publicada no Diário Oficial 
nº 34.968 de 12/05/2022, Protocolo nº 797334, que prorrogou a cessão 
do servidor lEaNdro lUcas dos saNtos, matrícula nº 57232974/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, para casa civil da 
Governadoria do Estado/Pa.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de setembro de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iasEP

Protocolo: 846514

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 664 de 30 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1040353 
(PaE), de 16/08/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar o servidor Newton fernando lopes da silva, matrícula nº 
57221203/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar ao mu-
nicípio de Altamira/PA, no período de 12/09/2022 a 13/09/2022, a fim de 
realizar visita técnica no polo do iGEPrEv, no referido município.
 ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de agosto de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 846212

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência social do Estado do Pará;
considerando que a última carta enviada à interessada não fora recebida, 
bem como, ante a ausência de devolução do aviso de recebimento pelos 
correios, tornou-se infrutífera a comunicação;
Pelo presente Edital citaMos/NotificaMos a senhora aNtoNiEta dos 
saNtos olivEira, cPf nº 084.001.992-00 interessada no processo de 
Pensão por Morte nº 2011/2955, a fim de comparecer neste Instituto, para 
que possa tomar ciência acerca do andamento processual.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
citaÇÃo Por editaL
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência social do Estado do Pará;
considerando que a última carta enviada à interessada não fora recebida, 
bem como, ante a ausência de devolução do aviso de recebimento pelos 
correios, tornou-se infrutífera a comunicação;
Pelo presente Edital citaMos/NotificaMos a senhora EliEZEr PortEla 
aMaral, cPf nº 645.157.372-87, interessada no processo de Pensão por 
Morte nº 2021/810104, a fim de comparecer neste Instituto, para que 
possa tomar ciência acerca do andamento processual.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva

Protocolo: 846210
NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/959923. Pelo presente edital NotificaMos a senhora Ma-
ria dE loUrdEs JEsUs da silva, Matrícula nº 257460/1, aposentada no 
cargo de Professora assistente – Pa-a, pela secretaria Executiva de Educa-
ção - sEdUc, que o tribunal de contas do Estado do Pará, através do ofício 
nº. 202203400/sEGEr-tcE, por ocasião da análise do seu processo de ina-
tivação, 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 55% (cinquenta e cinco 
por cento) para 40% (quarenta por cento), tendo em vista que foi equivo-
cadamente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data 
de seu afastamento para aguardar a aposentadoria, em 13/04/2011. além 
disso, não é pertinente conceder o adicional mencionado no parágrafo úni-
co, do art. 36, da lei 5.351/86, no percentual de 10%, uma que vez que a 
segurada não o recebeu anteriormente à inativação, nos termos do Memo-
rando circular nº 1/2021-diPrE/iGEPrEv. Prazo para comparecimento e/
ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a contar desta publicação.
Belém, 30 de agosto de 2022.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente da instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 846742

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 506 de 23 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora rosElia MorEira PoNtEs, auditor fiscal de re-
ceitas Estaduais, id func nº 5570409/1, lotada na cErat de Belém, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 08/09/2022 a 07/10/2022, 
correspondentes ao triênio de 04/01/2008 a 03/01/2011.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 521 de 29 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor Joao carlos da costa alvEs, Motorista fazen-
dário, id func nº 5076781/1, lotado na cErat de Belém, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, correspon-
dentes ao triênio de 23/02/1998 a 22/02/2001.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 523 de 29 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor roBErto tEiXEira dE olivEira, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5128471/2, lotado na diretoria de tri-
butação, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 05/09/2022 
a 04/10/2022, correspondentes ao triênio de 11/05/2011 a 10/05/2014.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 522 de 29 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora lUZia do socorro NoGUEira Barros, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5280028/1, lotada na Julgadoria 
de Primeira instância, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
19/09/2022 a 18/10/2022, correspondentes ao triênio de 22/04/2013 a 
21/04/2016.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
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Portaria Nº 518 de 29 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora taNia do socorro Barroso dE alMEida, as-
sistente fazendário, id func nº 3311260/2, lotada na cEcoMt, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 12/09/2022 a 11/10/2022, corres-
pondentes ao triênio de 01/11/1999 a 31/10/2002.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 524 de 29 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora NEida GaldiNo da silva fiorEsE, fiscal de re-
ceitas Estaduais, id func nº 5128889/1, lotada na cEcoMt, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, correspon-
dentes ao triênio de 11/05/2011 a 10/05/2014.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 514 de 29 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor claUdio BErNardo da silva, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5596173/1, lotada na cErat de Be-
lém, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 01/09/2022 a 
30/10/2022, correspondentes ao triênio de 20/01/2015 a 19/01/2018.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 519 de 29 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora MariloUrdEs cavalHEiro cardoso, auditor fis-
cal de receitas Estaduais, id func nº 54190290/1, lotada na diretoria de 
tributação, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 13/10/2022 a 
11/12/2022, correspondentes ao triênio de 02/03/1983 a 01/03/1986.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 520 de 29 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora irENE raiol dos saNtos, auditor fiscal de re-
ceitas Estaduais, id func nº 5570280/1, lotada na célula de Planejamento, 
Monitoramento e Estudos técnicos de fiscalização/dfi, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 12/09/2022 a 11/10/2022, correspondentes 
ao triênio de 26/11/1993 a 25/11/1996.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 515 de 29 de aGosto de 2022
coNcEdEr a servidora faBiaNa allEGriNi JacoBs, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5915329/1, lotada na cEcoMt do tapajós, 30 (trin-
ta) dias de licença Prêmio, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, cor-
respondentes ao triênio de 29/07/2017 a 01/03/2022.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 516 de 29 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor lUiZ GoNZaGa fErrEira da silva, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 47228/1, lotado na cErat de reden-
ção, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 05/09/2022 a 
03/11/2022, correspondentes ao triênio de 22/05/1984 a 21/05/1987.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 846511
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002758, de 25 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: alEXaNdrE NasciMENto saMPaio.
cPf: 611.536.482-53.
Marca/ModElo: lr/disc sPt d180 s.
cHassi: 99Jca2BN2lt209208.
Portaria Nº 2022330002761, de 25 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: EMErsoN sassiM PaNtoJa.
cPf: 700.333.402-00.
Marca/ModElo: cHEv/tracKEr t a lt.
cHassi: 9BGEB76H0PB152480.
Portaria Nº 2022330002762, de 25 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: fErNaNdo NicolaU da costa GiEstas.
cPf: 391.822.072-91.
Marca/ModElo: toYota/corolla Gli18 cvt.
cHassi: 9BrBl3HE4J0130259.
Portaria Nº 2022330002764, de 25 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: Joao PaUlo PiNHEiro Paiva.
cPf: 042.374.502-60.
Marca/ModElo: NissaN/KicKs sl cvt.
cHassi: 94dfcaP15MB411384.
Portaria Nº 2022330002759, de 25 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.

iNtErEssado: JorGE fErNaNdo GoNcalvEs dE olivEira.
cPf: 087.483.652-20.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 at.
cHassi: 98861110XlK281358.
Portaria Nº 2022330002760, de 25 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: solaNGE da silva soUZa.
cPf: 488.702.502-53.
Marca/ModElo: HoNda/fit PErsoNal.
cHassi: 93HGK5830lK108283.
Portaria Nº 2022330002763, de 25 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: tEodoro da silva PolicarPo Brito.
cPf: 965.337.903-82.
Marca/ModElo: toYota/Yaris sa Xs 15cNt.
cHassi: 9BrBc9f34N8168019.
Portaria Nº 2022330002769, de 26 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: fraNciElE KaWaMata liMBErti.
cPf: 773.739.442-72.
Marca/ModElo: NissaN/KicKs sl cvt.
cHassi: 94dfcaP15lB214170.
Portaria Nº 2022330002768, de 26 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: israEl vitErBiNo cavalcaNtE.
cPf: 030.162.982-01.
Marca/ModElo: vW/foX coNNEct MB.
cHassi: 9BWaB45Z2M4008814.
Portaria Nº 2022330002765, de 26 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: lUis EdWilsoN fraZao JUNior.
cPf: 439.807.832-00.
Marca/ModElo: ford/Ka sE PlUs at1.5sdc.
cHassi: 9BfZH54sXM8080459.
Portaria Nº 2022330002767, de 26 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: vEra lUcia soUZa alMEida.
cPf: 057.547.712-15.
Marca/ModElo: NissaN/KicKs activE cvt.
cHassi: 94dfcaP15MB403676.
Portaria Nº 2022330002766, de 26 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: vEra rEGiNa caMPos sErra.
cPf: 334.097.142-00.
Marca/ModElo: NissaN/KicKs s drct cvt.
cHassi: 94dfcaP15lB236671.
Portaria Nº 2022330002775, de 29 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: GEdalias dE soUZa Maia.
cPf: 681.802.502-10.
Marca/ModElo: HYUNdai/crEta 16a actioN.
cHassi: 9BHGa811BMP195296.
Portaria Nº 2022330002772, de 29 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: JosE dE riBaMar riBEiro filHo.
cPf: 129.300.912-15.
Marca/ModElo: NissaN/KicKs sENsE cvt.
cHassi: 94dfcaP15NB155851.
Portaria Nº 2022330002773, de 29 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: lEoNicEo otavio MacEdo dE Novoa.
cPf: 013.064.132-49.
Marca/ModElo: HoNda/citY EX cvt.
cHassi: 93HGM6670MZ201684.
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Portaria Nº 2022330002770, de 29 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: PaUlo cEsar rodriGUEs GUrJao NEto.
cPf: 043.442.372-69.
Marca/ModElo: NissaN/KicKs s drct cvt.
cHassi: 94dfcaP15lB221048.
Portaria Nº 2022330002771, de 29 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: soNia MarlY sacraMENto loPEs.
cPf: 488.170.822-87.
Marca/ModElo: NissaN/KicKs activE cvt.
cHassi: 94dfcaP15MB403558.
Portaria Nº 2022330002774, de 29 de agosto de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: WaldEMar PErEira fEitosa.
cPf: 056.151.192-68.
Marca/ModElo: toYota/corolla Gli UPPEr.
cHassi: 9BrBl3HE5J0136748.

Protocolo: 846371
Portaria de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 

de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002743, de 22 de agosto de 2022
Motivo: revogar a Portaria n.º 2022330002299, de 18 de maio de 2022, 
que concedeu a isenção do iPva.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: EvaNdro alvEs rocHa.
cPf: 472.616.762-68.
Marca/ModElo: MMc/tritoN sPort HPE.
cHassi: 93XHYKl1tNcM40340.

Protocolo: 846374

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º.
contrato: 036/2021/sEfa.
data da assinatura: 28/06/2022.
Justificativa: com fundamento no art. 57, inciso II da Lei no 8.666/93, a 
Manifestação nº 242/2022/coNJUr/sEfa/Pa o presente termo aditivo tem 
por objeto a prestação de serviços de cobertura securitária para as lanchas 
de fiscalização desta Secretaria de Estado da Fazenda. A prorrogação do 
prazo contratual por um período de 12 (doze) meses, com início em 01 de 
julho de 2022 e final em 30 de junho de 2023.
contratada: MaPfrE sEGUros GErais s/a, inscrita no cNPJ nº 
61.074.175/0001-38.
Endereço: avenida das Nações Unidas, 14.261 - chácara santo antônio, 
ala a, 29º andar, Bairro vila Gertrudes, são Paulo/sP, cEP: 04.794-000.
ordenador: rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior

Protocolo: 846541

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda
aViso de LicitaÇÃo deserta
PreGÃo eLetroNico Nº 013/2022.
a sEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que o PrEGÃo ElEtrÔNico 
nº. 013/2022, tipo menor preço por lote, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada para definir uma nova abordagem do Programa de 
Educação fiscal, desenvolver e executar ações educativas e de orientação 
e estimulo à cidadania fiscal, para atender às necessidades desta secre-
tária de Estado da fazenda – sEfa - atendimento ao PE-Bid-1.02.02, item 
3.17 do Plano de aquisições do Profisco ii caracterizou-se como dEsEr-
to, haja vista não haverem interessados na referida contratação.
ramon Galhardo de araújo
cGlc/dad/sEfa

Protocolo: 846235

.

.

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 1862 de 29 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diá-
rias a servidora GiNa salEs corrEa, nº 0591515701,  coordENador 
faZENdario, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.triB./NÃo triB.dE 
saNtarÉM, objetivo de participar da rEUNiÃo dE GEstÃo faZENdária, 
no período de 31.08.2022 à 03.09.2022, no trecho santarém - Belém - 
santarém.

Portaria Nº 1863 de 29 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  diá-
rias a servidora ElaiNE Maria Matos soarEs, nº 0503902902,Proto-
colista, cÉlUla dE GEstÃo dE PEssoas, objetivo de fornecer orien-
tações quanto aos processos de aposentadoria, abono de permanência e 
censo previdenciário 2022, no período de 01.09.2022 à 16.09.2022, no 
trecho Belém - santa izabel - castanhal - Barcarena - abaetetuba - capa-
nema - Bragança - Belém.
Portaria Nº 1865 de 29 de agosto de 2022 autorizar 15 e 1/2  diá-
rias ao servidor MaNoEl aiNEttE saNtos, nº 0514942801, Motorista, 
coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcadorias EM trÂNsi-
TO, objetivo de conduzir viatura oficial na CECOMT CARAJÁS, no período de 
01.09.2022 à 16.09.2022, no trecho Belém/Marabá/Belém.
Portaria Nº 1866 de 29 de agosto de 2022 autorizar 14 e 1/2  diá-
rias ao servidor Marcos corrEa da silva, nº 0568158801, Motorista 
faZENdario, coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcado-
RIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir viatura oficial na CECOMT CON-
cEiÇÃo do araGUaia, no período de 02.09.2022 à 16.09.2022, no trecho 
Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 1867 de 29 de agosto de 2022 autorizar 14 e 1/2  di-
árias a servidor aNa lUcia silva dE olivEira, nº 0324579901, aUX.
adMiNistrativo, coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. 
do  araGUaia, objetivo de desempenhar atividades administrativas na 
UEcoMt GUrUPi, no período de 01.09.2022 à 15.09.2022, no trecho con-
ceição do araguaia - Gurupi - conceição do araguaia.
Portaria Nº 1868 de 29 de agosto de 2022 autorizar 14 e 1/2  di-
árias ao servidor cElso castro GoMEs, nº 0048963801, ProfEssor 
ad-4, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do GUrU-
Pi, objetivo de realizar atividade administrativa na cEcoMt caraJás, no 
período de 02.09.2022 à 16.09.2022, no trecho Gurupi - Marabá - Gurupi.
Portaria Nº 1869 de 29 de agosto de 2022 autorizar 14 e 1/2  di-
árias ao servidor EMMaNUEl aUGUsto Maia liMa, nº 0005088101, fis-
cal -c, coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcadorias EM 
TRÂNSITO, objetivo de participar de fiscalização itinerante na base fluvial 
antonio lemos, no período de 01.09.2022 à 15.09.2022, no trecho Belém 
- Breves - antonio lemos - Breves - Belém.
Portaria Nº 1870 de 29 de agosto de 2022 autorizar 14 e 1/2  di-
árias ao servidor JosE PaUlo MENdEs dE liMa, nº 0324872001, assis-
tENtE adMiNistrativo, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.triB./NÃo 
triBUtária dE caPaNEMa, objetivo de realizar atividade administrativa 
na cEcoMt caraJás, no período de 02.09.2022 à 16.09.2022, no trecho 
Bragança - Marabá - Bragança.
Portaria Nº 1871 de 29 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor MaUro cEsar carvalHo raMos, nº 0520869601, assis-
tENtE faZENdario, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.triB./NÃo tri-
BUtária dE rEdENÇÃo, objetivo de atendimento ao público, no período 
de 29.08.2022 à 02.09.2022, no trecho redenção - tucumã - redenção.
Portaria Nº 1872 de 29 de agosto de 2022 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias ao servidor EvaNdro cEsar Grillo MacHado, nº 0585799601, aU-
ditor-B, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.triB./NÃo triBUtária dE 
rEdENÇÃo, objetivo de ‘ iii workshop de Gestão fazendária”, no período de 
01.09.2022 à 03.09.2022, no trecho Marabá - Belém - Marabá.
Portaria Nº 1873 de 29 de agosto de 2022 autorizar 13 e 1/2  diá-
rias a servidora lUcilEia favacHo MoNtEiro, nº 0011633501, aGENtE 
adMiNistrativo, cÉlUla dE GEstÃo dE PEssoas, objetivo de orien-
tar quanto a aposentadoria, abono de permanencia e senso previdenciário 
2022 como política de valorização do servidor, no período de 01.09.2022 
à 14.09.2022, no trecho Belém - santa izabel - castanhal - Barcarena - 
abaetetuba- capanema - Bragança - Belém.
Portaria Nº 1874 de 29 de agosto de 2022 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias ao servidor aNGElo liMa cUNHa, nº 0591573001, aUditor-a, co-
ordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.triB./NÃo triBUtária dE rEdENÇÃo, 
objetivo de “” Workshop de Gestão fazendária”, no período de 01.09.2022 
à 03.09.2022, no trecho Marabá - Belém - Marabá.
Portaria Nº 1876 de 29 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  di-
árias ao servidor lEoNardo viEira BarBosa, nº 0591532301, coor-
dENador faZENdario, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM 
traNs. do  itiNGa, objetivo de participar do iii Workshop de Gestão 
Fazendária, monitoramento avaliação da ação fiscal 2022 e diretrizes para 
planejamento fiscal 2023, no período de 31.08.2022 à 03.09.2022, no tre-
cho itinga - Belém - itinga.
Portaria Nº 1877 de 30 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor ENdriGo KavEcKY MacHiti, nº 0591473801, aUditor -a, 
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.triB./NÃo triBUtária dE MaraBá, 
objetivo de participar de reunião mensal de coordenadores, no período de 
31.08.2022 à 03.09.2022, no trecho Marabá/ Belém / Marabá.
Portaria Nº 1878 de 30 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diá-
rias ao servidor claUdio JosE da silva, nº 0591471201, aUditor -a, 
coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  araGUaia, 
objetivo de participar do iii Workshop de Gestão fazendária, no período 
de 31.08.2022 à 03.09.2022, no trecho conceição do araguaia - Marabá - 
Belém -Marabá - conceição do araguaia.
Portaria Nº 1879 de 29 de agosto de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor frEdErico iNacio rocHa E silva, nº 0591470901, GErEN-
tE faZENdario, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.triB./NÃo triB.dE 
saNtarÉM, objetivo de Workshop de Gestão fazendária, no período de 
31.08.2022 à 03.09.2022, no trecho santarém - Belém - santarém.

Protocolo: 846337
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editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
o secretário-geral em exercício da Julgadoria de 1ª instância da secretaria 
de Estado da fazenda faZ saBEr, a quem possa interessar, que os autos de 
Infração e Notificação Fiscal abaixo relacionados foram declarados IMPROCE-
DENTES, em decisões de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
352022510000587-3, 352022510000593-8, 352022510000599-7, 
092019510000308-1, 352019510002363-9, 372017510000111-5 e 
012021510000240-8.
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022.
MarcUs viNÍciUs soUZa dos saNtos
secretário-Geral em exercício da Julgadoria de 1ª instância

Protocolo: 846444

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000995 de 30/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005956/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: clesson Jose Marinho dos santos – cPf: 609.255.072-53
Marca: toYota/ccross XrX HYBrid 1.8l aUtoMatico tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000997 de 30/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005996/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: Gerson lobato Pinho – cPf: 354.356.662-87
Marca: cHEv/oNiX PlUs 10Mt lt2 tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000999 de 30/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005707/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: Walter luis Pereira de sousa – cPf: 256.578.952-15
Marca: cHEv/oNiX PlUs 10tat lt1 EcoNoflEX tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001001 de 30/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005834/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: reyce artemara Gomes Bezerra – cPf: 648.756.102-97
Marca: i/cHEv tracKEr t a lt tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001003 de 30/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005983/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: Moises freitas de souza – cPf: 313.524.482-20
Marca: HoNda/citY EXl cvt sEdaN 1.5 tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004912, de 30/08/2022 - 
Proc n.º 2022730006001/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo cesar Matos de souza – cPf: 426.022.112-49
Marca/tipo/chassi
i/vW sPacEfoX tl MBv/Pas/automovel/8aWPB45Z6Ja508386
Portaria n.º202204004914, de 30/08/2022 - 
Proc n.º 2022730006000/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: Elysaldo arias Bandeira – cPf: 396.975.842-49
Marca/tipo/chassi
rENaUlt/loGaN aUtH 10/Pas/automovel/93Y4srf84KJ609104
Portaria n.º202204004916, de 30/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005775/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: Estelio raimundo de oliveira arias – cPf: 089.024.882-68
Marca/tipo/chassi
vW/foX cl Mcv/Pas/automovel/9BWaG45Z7H4042853
Portaria n.º202204004918, de 30/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005949/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: Heleno correa trindade – cPf: 587.243.382-49
Marca/tipo/chassi
fiat/siENa attractiv 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3360756
Portaria n.º202204004920, de 30/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005718/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Haroldo dias ferreira – cPf: 228.469.302-44
Marca/tipo/chassi
vW/Novo voYaGE tl Mcv/Pas/automovel/9BWdG45U6Ht103181

Portaria n.º202204004922, de 30/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001112/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: reginaldo oliveira de sousa – cPf: 674.354.162-15
Marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/oNiX 10Mt JoYE/Pas/automovel/9BGKl48U0KB153779
Portaria n.º202204004924, de 30/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001052/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: Jonas tadeu Nascimento castello – cPf: 454.047.632-72
Marca/tipo/chassi
vW/Polo cl ad/Pas/automovel/9BWaH5BZ4JP055653
Portaria n.º202204004926, de 30/08/2022 - 
Proc n.º 2022730006004/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 ribeiro de oliveira Neto – cPf: 752.175.972-91
Marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/coBalt 1.4 lt/Pas/automovel/9BGJB69v0JB159119
Portaria n.º202204004928, de 30/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005783/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 anselmo silva de oliveira – cPf: 157.910.922-53
Marca/tipo/chassi
fiat/siENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/9Bd372171d4014508
Portaria n.º202204004930, de 30/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005988/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: sival lira do Nascimento – cPf: 375.927.422-68
Marca/tipo/chassi
vW/Novo voYaGE 1.0/Pas/automovel/9BWda45U2Et008761

Protocolo: 846429

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 076/2019
terMo aditiVo Nº: 04
objeto do contrato: Prestação de serviços continuados de manutenção 
predial e realização de mudanças de layout – engenharia civil (mão de 
obra e material) nas unidades do BaNPará, localizadas na capital e região 
metropolitana, em regime de empreitada por preço unitário.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 007/2019
data de assinatura do aditivo: 16.08.2022
vigência do aditivo: 23.09.2022 a 22.09.2023
objeto do aditivo: reequilibro Econômico financeiro, acréscimo Quantita-
tivo e Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: art. 65, ii, “d”, art. 65, i, b e art.57, ii todos 
da lei 8.666/93
valor Mensal estimado de até: r$-355.905,89 (trezentos e cinquenta e cin-
co mil, novecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos) sob demanda.
contratada: saNEar Brasil coNstrUÇÕEs EirEli
Endereço: Avenida Magalhães Barata, Nº 651- Edifício Belém Office, Sala 
509 – Bairro: são Brás
cEP: 66060-281  Belém / Pará
diretor responsável: Paulo arévalo – diretor administrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 846692

.

.

oUtras MatÉrias
.

deMoNstratiVo de reMUNeraÇÃo de PessoaL 
BiMestre JULHo/aGosto/2022

GoVerNo do estado do ParÁ Poder eXecUtiVo 
BaNco do estado do ParÁ s/a

dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos adMiNistraÇÃo: sociEdadE 
dE EcoNoMia Mista UNid. orÇaMENtária: BaNco do Estado do Pará
rEf.:  JUlHo

QUadro carGo Qtde Venc/salário Vant/Gratif total
dirEtorEs     
dirEtorEs 6 124.838,67 15.252,48 140.091,15

coNsElHEiros 7 45.200,19 0,00 45.200,19
sub-total 13 170.038,86 15.252,48 185.291,34

fUNcioNários     
aUXiliar dE MaNUtENÇÃo 2 6.773,70 15.092,32 21.866,02

aUXiliar dE sErviÇos GErais 4 10.444,71 14.594,32 25.039,03
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EscritUrario 1 1.593,84 91,36 1.685,20
Motorista 4 8.656,34 12.781,21 21.437,55

tÉc. NÍv. sUP. adMiNistraÇÃo 13 59.712,90 89.586,44 149.299,34
tÉc. NÍv. sUP. advoGado 33 161.242,32 448.007,34 609.249,66

tÉc. NÍv. sUP. assistENtE social 3 12.155,14 3.751,77 15.906,91
tÉc. NÍv. sUP. coNtador 41 200.252,22 264.455,81 464.708,03

tÉc. NÍv. sUP. EcoNoMista 3 15.289,75 16.723,79 32.013,54
tÉc. NÍv. sUP. ENGENHEiro aGrÔNoMo 5 25.427,40 8.110,66 33.538,06

tÉc. NÍv. sUP. ENGENHEiro civil 13 75.994,31 74.077,32 150.071,63
tÉc. NÍv. sUP. ENGENHEiro ElEtricista 5 31.976,92 13.370,17 45.347,09
tÉc. NÍv. sUP. ENGENHEiro MEcÂNico 1 11.207,40 4.408,92 15.616,32

tÉc. NÍv. sUP. iNforMática 120 533.173,01 647.293,72 1.180.466,73
tÉc. NÍv. sUP. iNforMática sUPortE 39 183.790,09 198.156,14 381.946,23
tÉc. NÍv. sUP. MEdico do traBalHo 2 14.004,52 953,28 14.957,80

tEcNico BaNcario - a01 5 0,00 0,00 0,00
tEcNico BaNcario - a02 4 0,00 0,00 0,00
tEcNico BaNcario - a06 1 0,00 0,00 0,00
tEcNico BaNcario - B03 1 0,00 0,00 0,00
tEcNico BaNcario - B04 1 0,00 0,00 0,00
tEcNico BaNcario - B05 1 0,00 0,00 0,00

tÉcNico BaNcário NÍvEl MÉdio 2303 6.556.606,91 9.641.588,85 16.198.195,76
sub-total 2605 7.908.301,48 11.453.043,42 19.361.344,90
total: 2618 8.078.340,34 11.468.295,90 19.546.636,24

rEf.:  aGosto

QUadro carGo Qtde Venc/salário Vant/Gratif total
dirEtorEs     
dirEtorEs 6 124.838,67 15.371,64 140.210,31

coNsElHEiros 7 45.200,19 0,00 45.200,19
sub-total 13 170.038,86 15.371,64 185.410,50

fUNcioNários     
aUXiliar dE MaNUtENÇÃo 2 6.773,70 12.904,53 19.678,23

aUXiliar dE sErviÇos GErais 4 12.595,10 16.205,76 28.800,86
EscritUrario 1 485,08 27,80 512,88

Motorista 4 11.221,59 11.172,05 22.393,64
tÉc. NÍv. sUP. adMiNistraÇÃo 13 70.842,19 73.154,22 143.996,41

tÉc. NÍv. sUP. advoGado 33 174.364,40 466.429,81 640.794,21
tÉc. NÍv. sUP. assistENtE social 3 14.559,28 3.720,17 18.279,45

tÉc. NÍv. sUP. coNtador 41 205.734,38 268.443,75 474.178,13
tÉc. NÍv. sUP. EcoNoMista 3 19.658,25 23.364,16 43.022,41

tÉc. NÍv. sUP. ENGENHEiro aGrÔNoMo 5 26.325,89 7.783,28 34.109,17
tÉc. NÍv. sUP. ENGENHEiro civil 13 71.989,88 71.574,45 143.564,33

tÉc. NÍv. sUP. ENGENHEiro ElEtricista 5 35.959,64 14.932,83 50.892,47
tÉc. NÍv. sUP. ENGENHEiro MEcÂNico 1 11.207,40 4.408,92 15.616,32

tÉc. NÍv. sUP. iNforMática 120 561.206,47 625.308,31 1.186.514,78
tÉc. NÍv. sUP. iNforMática sUPortE 39 188.208,69 233.799,87 422.008,56
tÉc. NÍv. sUP. MEdico do traBalHo 2 14.004,52 953,28 14.957,80

tEcNico BaNcario - a01 5 0,00 0,00 0,00
tEcNico BaNcario - a02 4 0,00 0,00 0,00
tEcNico BaNcario - a06 1 0,00 0,00 0,00
tEcNico BaNcario - B03 1 0,00 0,00 0,00
tEcNico BaNcario - B04 1 0,00 0,00 0,00
tEcNico BaNcario - B05 1 0,00 0,00 0,00

tÉcNico BaNcário NÍvEl MÉdio 2303 6.764.598,75 10.269.924,15 17.034.522,90
sub-total 2605 8.189.735,21 12.104.107,34 20.293.842,55
total: 2618 8.359.774,07 12.119.478,98 20.479.253,05

Protocolo: 846431

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 01089 de 29 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/755011.

rEsolvE:
rEMovEr, o servidor dilErMaNdo sErrÃo da silva, cargo aGENtE dE 
adMiNistrativo, matrícula n° 54191465/1, do 8º cENtro rEGioNal 
dE saÚdE - BrEvEs para a UNidadE dE rEfErÊNcia EsPEcialiZada- 
MatErNo iNfaNtil.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE, EM 29.08.2022.
KEllY dE cássia PEiXoto dE olivEira silvEira
dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE – sEsPa

Protocolo: 846182
Portaria N° 748 de 29 de aGosto de 2022
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição 
Estadual,
E coNsidEraNdo o teor do2022/946033
r E s o l v E:
disPENsar, a contar de 01/10/1997, a servidora JUditH WEiricH, cargo 
Médico, matrícula 5088623/018, lotada no UBs ii/icoaraci, sob o regime 
Estatutário não Estável, para fins de regularização funcional.
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: 846328
Portaria N° 750 de 29 de aGosto de 2022
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição Estadual,
E coNsidEraNdo o teor do PaE 2021/1293548
r E s o l v E:
ADMITIR, para fins de regularização funcional, a contar de 01.08.1978, EU-
cliEdEs dE araÚJo liMa, para o cargo de aGENtE dE saÚdE, através de 
termo de compromisso, por meio de convênio celebrado entre o fUNrUral 
e a sEsPa para prestação de serviços à população do Município de Bujaru, 
lotado na sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
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: 846330
Portaria coLetiVa N° 01090 de 30 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1087625.
rEsolvE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, os servidores relacionados 
abaixo, no dEPartaMENto dE coNtrolE dE ENdEMias, com atuação na 
coordenação Estadual de controle de Malária.

MatrÍcULa NoMe carGo
5966045/1 cariNE GoMEs MoraEs BiÓloGo
5955464/2 claUdia liMa do NasciMENto ENfErMEiro
5927742/3 dHYEllEN daYNara salEs sacraMENto ENfErMEiro
55208265/1 EllEN caroliNa dE vilHENa liMa dE MElo farMacÊUtico

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE, EM 30.08.2022.
KEllY dE cássia PEiXoto dE olivEira silvEira
dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE – sEsPa.

Protocolo: 846467
Portaria n.º 060, de 30 de agosto de 2022.
a diretora do 11.º centro regional de saúde, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas através da Portaria n.º 1.650 – ccG, de 05 de agos-
to de 2020, publicada no doE n.º 34.302, de 06/08/2020, e
coNsidEraNdo o que expressa o art. 199, da lei Estadual n.º 5.810/94, 
que determina que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao (à) acu-
sado(a) ampla defesa;
coNsidEraNdo a Portaria n.º 470, de 29/07/2020, publicada no d.o.E. 
n.º 34.307, de 11/08/2020 (sEsPa), que delega competência aos direto-
res dos centros regionais de saúde para instaurar sindicância e processo 
administrativo disciplinar, nos termos do art. 199, do rJU;
coNsidEraNdo a manifestação do então secretário de Estado de saúde 
Pública do Pará, sr. vítor Manuel Jesus Mateus, que determinou a instau-
ração de processo administrativo disciplinar/Pad nos autos do Processo 
administrativo n.º 2017/377397;
r E s o l v E:
i - instaurar Processo administrativo disciplinar-Pad, na forma do art. 199 
e seguinte da lei Estadual n.º 5.810/1994, através da comissão Perma-
nente de Processo administrativo disciplinar do 11.º crs/sEsPa, compos-
ta pelos servidores Edevaldo da luz azevedo, assistente social, matrícula 
n.º 54190768/1, alex santos da silva, agente administrativo, matricula 
n.º 57209582/2, Marinete oliveira chaves, agente administrativo, ma-
trícula n.º57191006/1 (secretária) e Weverton Gutembergue araújo lima 
(suplente), agente de artes Práticas, matricula n.º 57209274/1, para, sob 
a presidência do primeiro, apurar em tese, a prática de infração prevista no 
artigo 178, inciso i, do referido diploma legal, pela servidora J.f.s., matrícula 
n.º 55585809/1, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, a qual, se com-
provada, acarretará a aplicação da penalidade correspondente à indiciada, 
em tudo observado o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, 
insculpidos no art. 5.º, inciso lv, da constituição federal de 1988.
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ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
irlÂNdia da silva GalvÃo
diretora do 11.º centro regional de saúde/sEsPa

Protocolo: 846653

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1.018 de 22 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/1005245.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Gloria Maria BElÉM MoraEs, matrícula nº. 722200/1, cargo 
de Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na diretoria 
Operacional com atuação na Central de Notificação, Captação e Distribui-
ção de Órgãos, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio de 13.06.2013 a 12.06.2016.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 08.09.2022 a 07.10.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 30.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1.015 de 19 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/936426.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
o servidor PaUlo aNdrE soarEs da silva, matrícula nº. 54188884/1, 
cargo de farmacêutico, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na 
divisão de controle de doenças transmissíveis, goze de licença Prêmio, 02 (dois) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 25.02.2017 a 24.02.2020.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 30.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1.033 de 29 de aGosto de 2022 – dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 2022/1068266.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, ao 
servidor fraNciNEi coElHo PiNto, matrícula nº. 57206599/1, cargo de 
agente de artes Práticas, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lotação 
no Hospital regional - tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 24.12.2010 à 23.12.2013.
aUtoriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/10/2022 à 29/11/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 30.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1.034 de 29 de aGosto de 2022 – dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 2022/1068266.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, ao 
servidor fraNciNEi coElHo PiNto, matrícula nº. 57206599/1, cargo de 
agente de artes Práticas, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lotação 
no Hospital regional - tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 25.07.2015 à 24.07.2018.
aUtoriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 30/11/2022 à 28/01/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 30.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde
Portaria Nº. 1.024 de 24 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada no doE nº. 
28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 2022/1050196.
rEsolvE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que a servidora ElisaBEtH dE soU-
Za foNtENElE, matrícula nº. 57190450/1, cargo de Enfermeiro, re-
gime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital regional - tu-
curuí, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Porta-
ria nº. 714/20.06.2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará 
n°. 35.028/30.06.2022, correspondente ao triênio de 16.10.2007 a 
15.10.2010, no período de 20.09.2022 a 19.10.2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 30.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Portaria Nº. 1.021 de 23 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada no doE nº. 
28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 2022/1029354.
rEsolvE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que o servidor HElitoN HErllEN ro-
driGUEs Paiva, matrícula nº. 5373638/1, cargo de agente administrati-
vo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na divisão de vigilância 
a Saúde com atuação no Sistema de Verificação de Óbito, goze de Licen-
ça Prêmio, que lhe foi concedido através da Portaria nº. 292/03.06.2011, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n°. 31.937/15.06.2011, 
correspondente ao triênio de 17.03.2008 a 16.03.2011, no período de 
19.09.2022 a 18.10.2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 30.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 060 de 26 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/935615.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora floriNda BarBosa costa, matrícula nº. 5166705/1, cargo de 
datilografo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro 
regional de saúde – santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio de 02.01.2018 a 01.01.2021.
aUtoriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 30.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1.017 de 19 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/902081.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora Maria das GraÇas dos saNtos crUZ, matrícula nº. 
5108799/1, cargo de odontólogo, regime Jurídico de Estatutário Efeti-
vo, lotada no departamento de vigilância sanitária, goze de licença Prê-
mio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
01.11.2010 a 31.10.2013.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.10.2022 a 01.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 30.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1.027 de 25 de aGosto de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/520007.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
o servidor JosE dos saNtos Brito, matrícula nº. 5141931/1, cargo de 
contador, regime Jurídico de Estatutário Não Estável, lotado no departa-
mento de auditoria em saúde, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 02.07.2011 a 01.07.2014.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 30.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 073 de 12 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/288408.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora KEllEN da costa BarBosa, matrícula nº. 57190605/1, cargo 
de Enfermeiro, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 6º centro 
regional de saúde – Barcarena, 02 (dois) meses de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio de 16.10.2010 à 15.10.2013.
aUtoriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 12.09.2022 à 10.11.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 30.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 846264
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LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº. 1039 de 30 de aGosto de 2022 – dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e,
coNsidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, fir-
mado pelo médico devidamente inscrito no crM sob o nº 7704 constante 
na Manifestação Jurídica do processo nº 2022/631757;
rEsolvE:
caNcElar, a partir de 01/09/2022, de acordo com o artigo 88, § 1º da lei 
nº. 5810/24.01.94, a licença Maternidade, concedida através da Portaria 
nº. 478/19.04.2022, publicada no doE nº 34.940/20.04.2022, da servido-
ra JosiEli fErrEira Gaia, matricula nº. 57233229/1, ocupante do cargo 
de agente de artes Praticas, lotada no Hospital regional - cametá.
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 30/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1040 de 30 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNsidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 17440;
rEsolvE:
coNcEdEr a servidora liEGNE costa roldao GoNcalvEs, id. funcio-
nal nº 5941288/3, ocupante do cargo de agente administrativo, lo tada na 
diretoria técnica, 180 (cento e oitenta) dias de licença à maternidade, no 
período de 20 de agosto de 2022 a 15 de fevereiro de 2023.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 20 de agosto de 2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 30/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 846201

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 027/GecoM/sesPa/2022
Processo Nº: 2022/156602
oBJEto: aquisição de medicamento sPiNraZa 12MG/5Ml - NUsiNErsE-
Na por demanda judicial para atender a liminar em favor de l. s. l. l.
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica cNPJ
N°: 05.054.929/0001-17
coNtratado: oNco Prod distriBUidora dE ProdUtos HosPitala-
rEs E oNcolÓGicos ltda.
cNPJ Nº: 04.307.650/0025-02
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lEi fEdral Nº 8.666/93, art. 24, inciso iv.
valor: r$ 1.188.971,76 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, novecen-
tos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 8288
ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30
foNtE: 0103008809
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 846401

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de eXtrato de disPeNsa 
de LicitaÇÃo 027/GecoM/sesPa/2022

Processo Nº: 2022/156602
Nesta data, ratifico o termo de dispensa de licitação nº 027/GEcoM/
sEsPa/2022, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 846413

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 046/sesPa/2022
considerando a conform  idade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/sEsPa, que opinou pelo pros  
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico srP nº 046/sEsPa/2022, no 
valor total de r$ 5.534.399,34 (cinco milhões, quinhentos e trinta e quatro 
mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).
oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atender aos pacientes de demanda administrativa da secreta-
ria de Estado de saúde Pública do Pará – sEsPa, de acordo com os critérios 
estabelecidos na instrução Normativa nº 01 de 09 de março de 2017, por 
um período de 12 (doze) meses .

eMPresas VeNcedoras:
1. f cardoso E cia ltda, cNPJ Nº 04.949.905/0001-63, foi a vencedora 
do item 07 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 1.410,00 (um 
mil, quatrocentos e dez reais).
2. coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs Prado ltda, cNPJ Nº 05.049.432/0001-
00, foi a vencedora do item 08 pelo critério de menor preço, no valor total 
de r$ 137.128,00 (cento e trinta e sete mil, cento e vinte oito reais).
3. oNcoEXo distriBUidora dE MEdicaMENtos ltda, cNPJ Nº 
08.958.628/0003-78, foi a vencedora do item 06 pelo critério de menor 
preço, no valor total de r$ 2.940.422,40 (dois milhões, novecentos e qua-
renta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).
4. Elfa MEdicaMENtos s.a, cNPJ Nº 09.053.134/0001-45, foi a vencedora 
dos itens 02 e 03 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 770.311,60 
(setecentos e setenta mil, trezentos e onze reais e sessenta centavos).
5. cM HosPitalar s.a., cNPJ Nº 12.420.164/0009-04, foi a vencedo-
ra dos itens 04 e 09 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
667.986,26 (seiscentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis 
reais e vinte e seis centavos).
6. a J coMÉrcio atacadista dE MEdicaMENtos E ProdUtos HosPi-
talar ltda, cNPJ Nº 32.137.731/0001-70, foi a vencedora do item 01 
pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 11.876,08 (onze mil, 
oitocentos e setenta e seis reais e oito centavos).
7. Novartis BiociÊNcias s.a, cNPJ Nº 56.994.502/0026-98, foi a ven-
cedora do item 05 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ $ 
1.005.265,00 (um milhão, cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais).
valor total do Pregão Eletrônico srP nº 046/sEsPa/2022: r$ 5.534.399,34 
(cinco milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e noventa e 
nove reais e trinta e quatro centavos).
Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
secretário adjunto de Gestão administrativa/sEsPa.

Protocolo: 846150

.

.

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°. 74/2022
NoME do sErvidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
MYlENNa rodriGUEs lUcENa silva/NUtricioNista/ 4188993-
1/643.366.032-00
dotaÇÃo / aÇÃo / ElEMENto dE dEsPEsa / foNtE / valorEs
908874 / 268711 / 339033 (dEsPEsas coM locoMoÇÃo) / 0103000000 r$ 200,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 06 a 10/06/2022
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria n°. 75/2022
NoME do sErvidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
Maria GraciEtE GoMEs/aGENtE adMiNistrativo/ 105651-
1/198.220142-87
dotaÇÃo / aÇÃo / ElEMENto dE dEsPEsa / foNtE / valorEs
908881 / 263430 / 339033 (dEsPEsas coM locoMoÇÃo) / 0103000000 / r$ 1.000,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 08 a 16/06/2022
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria n°. 76/2022
NoME do sErvidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
sidNEY HUMBErto triNdadE/ GUarda ENdEMias/ 
0501719/152.674.582-87
dotaÇÃo / aÇÃo / ElEMENto dE dEsPEsa / foNtE / valorEs
908302 / 262332 / 339033 (dEsPEsas coM locoMoÇÃo) / 0103000000 
/ r$ 1.000,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 01 – 10/06/2022
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria n°. 77/2022
NoME do sErvidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
MiltoN GoMEs dos saNtos/ MÉdico vEtEriNá-
rio/104000-1/207.226.562-20
dotaÇÃo / aÇÃo / ElEMENto dE dEsPEsa / foNtE / valorEs
908881 / 261739 / 339033 (dEsPEsas coM locoMoÇÃo) / 0103000000 
/ r$ 4.400,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 15 a 25/06/2022
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria n°. 79/2022
NoME do sErvidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
JUlia racHEl alvEs rodriGUEs MoNtEiro/ aGENtE adMiNistrativa/ 
5187745-1/181.086.362-72
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dotaÇÃo / aÇÃo / ElEMENto dE dEsPEsa / foNtE / valorEs
908302 / 269516 / 339033 (dEsPEsas coM locoMoÇÃo) / 0103000000 
/ r$ 190,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 05 a 10/06/2022
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria n°. 80/2022
NoME do sErvidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
JosÉ alcEBÍadEs fUrtado lUstoZa/ aGENtE adMiNistrativa/ 
5761280-2/021.555.278-45
dotaÇÃo / aÇÃo / ElEMENto dE dEsPEsa / foNtE / valorEs
908302 / 275114 / 339033 (dEsPEsas coM locoMoÇÃo) / 0103000000 
/ r$ 400,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 12 a 25/06/2022
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria n°. 81/2022
NoME do sErvidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
MaNoEl da costa aZEvEdo JUNior/ adMiNistrador/ 55588775-2/ 
458.684.762-04
dotaÇÃo / aÇÃo / ElEMENto dE dEsPEsa / foNtE / valorEs
908309 / 271250 / 339033 (dEsPEsas coM locoMoÇÃo) / 0103000000 
/ r$ 1.000,00
PErÍodo dE aPlicaÇÃo: 06 a 16/06/2022
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Protocolo: 845914

diÁria
.

Portaria N° 3400 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 14/07/2022 a 18/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
58077212 / sHEYla cristiNa fErrEira dE MaGalHÃEs / 590.542.712-72
oBJEtivo: dar aPoio tÉcNico, rEaliZar EM coNJUNto coM os Ór-
GÃo dE viGilÂNcia EM saÚdE, ist/aids, cErEst, dva, dvs, aÇÕEs 
dE vaciNaÇÃo ( saraMPo) tEstE covid, rEaliZar fiscaliZaÇÃo E 
MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENtos sUJEitos a viGilÂNcia sa-
Nitária 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 vaci-
NaÇÃo Para o fiNs dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3401 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 14/07/2022 a 18/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732681 / aNdErsoN Matos siQUEira  / 683.281.092-04
54194716 / aNdrÉa vEra da silva costa / 278.705.882-53
6120369 / carla rEGiNa NoGUEira / 393.244.602-00
57193892 / lailsoN flávio dE assis rodriGUEs / 843.775.852-15
oBJEtivo: dar aPoio adMiNistrativo aos sErvidorEs QUE irÃo 
rEaliZar EM coNJUNto coM os ÓrGÃo dE viGilÂNcia EM saÚdE, ist/
aids, cErEst, dva, dvs, aÇÕEs dE vaciNaÇÃo ( saraMPo) tEstE co-
vid, rEaliZar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMEN-
tos sUJEitos a viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto 
EstadUal Nº 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 ( atUaliZaÇÕEs dE-
crEto 2.265, dE 29/03/2022 E dEcrEto 2.433 dE 13/06/2022), rEfE-
rENtE a coMProvaÇÃo dE vaciNaÇÃo Para o fiNs dE circUlaÇÃo 
No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3402 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 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5419381/6 / alEXaNdrE MENdEs dE soUZa / 772.627.272-49
571942081 / MEirivaldo viaNa soarEs / 255.979.302-49
54189377 / valciNEi da silva PiNHEiro / 627.457.192-20
oBJEtivo: dar aPoio oPEracioNal aos sErvidorEs QUE irÃo rEali-
Zar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENto sUJEitos 
a viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto EstadUal N 
° 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.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3403 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 14/07/2022 a 18/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
54190544-1 / EZEQUiEl triNdadE dE carvalHo / 654.681.632-68

oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar EM coN-
JUNto coM os ÓrGÃo dE viGilÂNcia EM saÚdE, ist/aids, cErEst, 
dva, dvs, aÇÕEs dE vaciNaÇÃo ( saraMPo) tEstE covid, 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 o fiNs dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3404 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 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732681 / aNdErsoN Matos siQUEira  / 683.281.092-04
57195128/1 / daNiEllE cristiNa riBEiro dE olivEira / 772.663.072-87
57193892 / lailsoN flávio dE assis rodriGUEs / 843.775.852-15
5161266 / Maria EsMENia MoNtEiro costa / 364.059.492-49
oBJEtivo: dar aPoio adMiNistrativo aos sErvidorEs QUE irÃo 
rEaliZar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENto sU-
JEitos a viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto Esta-
dUal N ° 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 vaciNaÇÃo Para fiNs dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3405 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BraGaNca, dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 12/06/2022 a 14/06/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
/ Maria liZ do socorro do NasciMENto silva / 430.768.742-68
oBJEtivo: ParticiPar da rEUNiÃo do ciEs, EM BElÉM/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3406 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 14/07/2022 a 18/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57207621 / PaUlo rodolfo da silva olivEira / 430.734.412-04
oBJEtivo: dar aPoio oPEracioNal aos sErvidorEs QUE irÃo rE-
aliZar EM coNJUNto coM os ÓrGÃo dE viGilÂNcia EM saÚdE, ist/
aids, cErEst, dva, dvs, aÇÕEs dE vaciNaÇÃo ( saraMPo) tEstE co-
vid, rEaliZar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMEN-
tos sUJEitos a viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto 
EstadUal Nº 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 ( atUaliZaÇÕEs dE-
crEto 2.265, dE 29/03/2022 E dEcrEto 2.433 dE 13/06/2022), rEfE-
rENtE a coMProvaÇÃo dE vaciNaÇÃo Para o fiNs dE circUlaÇÃo 
No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3407 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 14/07/2022 a 18/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
51466581 / dUrvaliNa sErrao PiNto / 251.887.712-68
5958685 / HiaGo roBErto viaNa Brito / 027.050.632-26
57194225 / JoElMa GoMEs crisPiM / 453.888.492-87
oBJEtivo: rEaliZar EM coNJUNto coM os ÓrGÃo dE viGilÂNcia EM 
saÚdE, ist/aids, cErEst, dva, dvs, aÇÕEs dE vaciNaÇÃo ( saraMPo) 
tEstE covid, rEaliZar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBE-
lEciMENtos 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 o fiNs dE circUla-
ÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3408 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: aNaNiNdEUa, dEstiNo: caMEtá
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 21/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / Maria EUNicE carvalHo dE MoraEs / 272.593.741-87
oBJEtivo: rEaliZar visita iN loco ao MUNicÍPio dE caMEtá, coM o 
oBJEtivo dEsENvolvEr atividadEs iNErENtEs ao coNtrolE social 
coM ENfoQUE aos divErsos sErviÇos dE saÚdE.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3409 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 21/07/2022 a 25/07/2022



50  diário oficial Nº 35.098 Quarta-feira, 31 DE AGOSTO DE 2022

MatrÍcUla / NoME / cPf
91141-1 / Joao PaUlo GUiMaraEs MartiNs / 081.344.132-34
1044181 / rEGiNaldo rUBENs MEsQUita dE PaUla / 072.387.542-15
oBJEtivo: rEaliZar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBE-
lEciMENto sUJEitos a viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do 
dEcrEto EstadUal N ° 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 circUla-
ÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3410 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 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57194225 / JoElMa GoMEs crisPiM / 453.888.492-87
2059410/2 / Maria dE NaZarÉ da lUZ fErrEira / 120.837.802-30
oBJEtivo: dar aPoio tÉcNico aos sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar 
fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENto sUJEitos a 
viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto EstadUal N ° 
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 coMPro-
vaÇÃo dE vaciNaÇÃo Para fiNs dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3411 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: PoNta dE PEdras, dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 12/07/2022 a 14/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / EdivaNEtE riBEiro NasciMENto / 486.375.562-72
oBJEtivo: ParticiPar da rEUNiÃo do ciEs/sEsPa EM BElÉM/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3412 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 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231686 / MaX liMa aMaral / 169.328.382-49
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar fiscaliZa-
ÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENto sUJEitos a viGilÂNcia 
saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto EstadUal N ° 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 
vaciNaÇÃo Para fiNs dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3413 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: BarcarENa
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 22/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / larissE MarioNor saNtaNa dE olivEira MENdEs / 
680.348.812-87
57206626 / MicHEllY MilENY MEsQUita dE soUZa / 634.236.772-87
oBJEtivo: a fiM dE rEaliZar a avaliaÇÃo E MoNitoraMENto Na 
rEdE dE frio, iNvENtário E aJUstEs No sistEMa dE iNforMaÇÃo 
dE iNsUMos EstratÉGicos - siEs No MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º 
crs a sEr coNdUZida PElo Motorista da divisÃo dE iMUNiZaÇÕEs 
aNtÔNio JosÉ soUZa sardiNHa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3414 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: BarcarENa
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 22/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNtoNio JosÉ soUZa sardiNHa / 330.164.882-72
oBJEtivo: coNdUZir as tÉcNicas da divisÃo dE iMUNiZaÇÕEs la-
rissE MarioNor saNtaNa dE olivEira MENdEs E MicHEllY MilENY 
MEsQUita dE soUZa QUE irÃo rEaliZar a avaliaÇÃo E MoNitora-
MENto Na rEdE dE frio, iNvENtário E aJUstEs No sistEMa dE iN-
forMaÇÃo dE iNsUMos EstratÉGicos - siEs No MUNicÍPio dE Bar-
carENa - 6º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3415 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 417,63
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraPaNiM
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 23/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
55208471 / lUaNda rodriGUEs da PaiXao dE castro / 769.402.682-00
866141 / MaNoEl PEdro oEiras diNiZ / 064.264.502-78
54189848 / MEllaNY PÍPolos PErEira dE Barros / 746.160.052-49

oBJEtivo: rEaliZar “aÇÕEs coNJUNtas dE ENfrENtaMENto ao tra-
BalHo dE criaNÇas E adolEscENtEs EM Praias do Estado”, JUNta-
MENtE coM a sUPEriNtENdÊNcia rEGioNal do traBalHo-srtE/Pa, 
MUNicÍPio dE MaraPaNiM/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3416 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: saNtarÉM, dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 29/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
/ Maria iNÊZ dolZaNE rEis / 059.426.402-20
oBJEtivo: ParticiPar das rEUNiÕEs das coMissÕEs PErMaNENtEs 
dE acoMPaNHaMENto do cEs/Pa, da rEUNiÃo ordiNária do cEs/Pa 
dE JUlHo/2022, E da rEUNiÃo da cist EM BElÉM/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3417 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 417,63
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraPaNiM
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 23/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
541913361 / alaiNE do socorro liNHarEs dE araUJo / 738.942.572-53
oBJEtivo:  dar sUPortE loGÍstico Nas “aÇÕEs coNJUNtas dE EN-
frENtaMENto ao traBalHo dE criaNÇas E adolEscENtEs EM Praias 
do Estado”, JUNtaMENtE coM a sUPEriNtENdÊNcia rEGioNal do 
traBalHosrtE/Pa, E Na oriENtaÇÃo E distriBUiÇÃo dE MatEriais 
EdUcativos, No MUNicÍPio dE MaraPaNiM/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3418 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: altaMira
PErÍodo: dE 11/07/2022 a 14/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5934469 / aNdrEY lUcas saraiva sEPEda / 034.132.962-21
5958049 / BrENa MENdEs dE soUsa / 021.102.812-60
85944 / JoÃo dos saNtos Mota / 064.563.832-34
oBJEtivo: rEaliZar visita tÉcNica Para fiscaliZaÇÃo dos iNdi-
cadorEs das MEtas fiXas E variávEis No HosPital rEGioNal dE 
castElo dos soNHos No MUNicÍPio dE altaMira.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3419 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: altaMira, dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 24/07/2022 a 29/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / rosa do socorro BoGEa UMBUZEiro lEitE / 210.389.882-68
oBJEtivo: ParticiPar das rEUNiÕEs da coMissÃo orGaNiZadora da 5ª 
cEsM, da rEUNiÃo das coMissÕEs PErMaNENtEs dE acoMPaNHaMENto E 
da rEUNiÃo ordiNária do cEs/Pa dE JUlHo/2022, EM BElÉM/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3420 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 07/07/2022 a 09/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5939001 / cElicE MartiNs da silva / 890.144.052-00
544190592 / Maria do socorro liMa fUrtado / 109.293.802-82
59348702 / NatHália tHaYs da silva PortUGal  / 831.598.192-72
oBJEtivo: rEaliZar “aÇÕEs coNJUNtas dE ENfrENtaMENto ao tra-
BalHo dE criaNÇas E adolEscENtEs EM Praias do Estado”, JUNta-
MENtE coM a sUPEriNtENdÊNcia rEGioNal do traBalHo-srtE/Pa, 
MUNicÍPio dE BraGaNÇa/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3421 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 07/07/2022 a 09/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
50893101 / Maria lidUiNa MarQUEs MEirElEs / 170.303.312-49
oBJEtivo: dar sUPortE loGÍstico Nas “aÇÕEs coNJUNtas dE EN-
frENtaMENto ao traBalHo dE criaNÇas E adolEscENtEs EM Praias 
do Estado”, JUNtaMENtE coM a sUPEriNtENdÊNcia rEGioNal do 
traBalHo-srtE/Pa, E Na oriENtaÇÃo E distriBUiÇÃo dE MatEriais 
EdUcativos, No MUNicÍPio dE BraGaNÇa/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3422 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: altaMira, dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 24/07/2022 a 29/07/2022
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MatrÍcUla / NoME / cPf
 / tÂNia sENa coNcEiÇÃo / 333.494.522-72
oBJEtivo: ParticiPar das rEUNiÕEs das coMissÕEs PErMaNENtEs 
dE acoMPaNHaMENto do cEs/Pa, da rEUNiÃo da 5ª cEsM, da rEU-
NiÃo ordiNária do cEs/Pa dE JUlHo/2022 E da rEUNiÃo EXtraor-
diNária do cEs/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3423 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saNtarÉM
PErÍodo: dE 07/06/2022 a 13/06/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571934771 / silvio cEsar olivEira Barros / 391.917.612-04
oBJEtivo: rEaliZar o traNslado dE aMBUlÂNcias Para o MUNicÍ-
Pio dE saNtarÉM, No PErÍodo dE 07 a 13/06/2022.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3424 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
58077212 / sHEYla cristiNa fErrEira dE MaGalHÃEs / 590.542.712-72
oBJEtivo: PrEstar sUPortE tÉcNico aos sErvidorEs QUE irÃo rE-
aliZar aÇÕEs dE vaciNaÇÃo EM coNJUNto coM os ÓrGÃos dE viGi-
lÂNcia EM saÚdE: ist/aids, cErEst, dvs, assiM coMo a fiscaliZa-
ÇÃo E o MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENtos sUJEitos À viGilÂN-
cia saNitária EM cUMPriMENto ao dEcrEto EstadUal 2044/2021 E 
sUas altEraÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3425 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
6120369 / carla rEGiNa NoGUEira / 393.244.602-00
541928371 / iGor NEvEs dE soUZa / 884.926.802-53
54240192 / lUiZ carlos BaHia NUNEs / 615.520.892-15
54194494 / rosiclEia do socorro NoGUEira dE JEsUs / 298.379.282-04
oBJEtivo: dar aPoio adMiNistrativo aos sErvidorEs QUE irÃo 
rEaliZar aÇÕEs dE vaciNaÇÃo EM coNJUNto coM os ÓrGÃos dE 
viGilÂNcia EM saÚdE: ist/aids, cErEst, dvs, assiM coMo a fis-
caliZaÇÃo E o MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENtos sUJEitos 
À viGilÂNcia saNitária EM cUMPriMENto ao dEcrEto EstadUal 
2044/2021 E sUas altEraÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3426 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: aNaNiNdEUa, dEstiNo: BrEU BraNco
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 23/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
/ lUcilENE fErrEira dUtra / 572.214.302-25
oBJEtivo: rEaliZar visita iN loco ao MUNicÍPio dE Novo rEParti-
MENto/Pa, coM o oBJEtivo dEsENvolvEr atividadEs iNErENtEs ao 
coNtrolE social coM ENfoQUE aos divErsos sErviÇos dE saÚdE.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3427 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
51466581 / dUrvaliNa sErrao PiNto / 251.887.712-68
5958685 / HiaGo roBErto viaNa Brito / 027.050.632-26
oBJEtivo: rEaliZar aÇÕEs dE vaciNaÇÃo EM coNJUNto coM os Ór-
GÃos dE viGilÂNcia EM saÚdE: ist/aids, cErEst, dvs, assiM coMo 
a fiscaliZaÇÃo E o MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENtos sUJEi-
tos À viGilÂNcia saNitária EM cUMPriMENto ao dEcrEto EstadUal 
2044/2021 E sUas altEraÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3428 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
54190544-1 / EZEQUiEl triNdadE dE carvalHo / 654.681.632-68
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar aÇÕEs dE 
vaciNaÇÃo EM coNJUNto coM os ÓrGÃos dE viGilÂNcia EM saÚdE: 
ist/aids, cErEst, dvs, assiM coMo a fiscaliZaÇÃo E o MoNitora-
MENto EM EstaBElEciMENtos sUJEitos À viGilÂNcia saNitária EM 
cUMPriMENto ao dEcrEto EstadUal 2044/2021 E sUas altEraÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Portaria N° 3429 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57207621 / PaUlo rodolfo da silva olivEira / 430.734.412-04
oBJEtivo: dar aPoio oPEracioNal aos sErvidorEs QUE irÃo rEa-
liZar aÇÕEs dE vaciNaÇÃo EM coNJUNto coM os ÓrGÃos dE viGi-
lÂNcia EM saÚdE: ist/aids, cErEst, dvs, assiM coMo a fiscaliZa-
ÇÃo E o MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENtos sUJEitos À viGilÂN-
cia saNitária EM cUMPriMENto ao dEcrEto EstadUal 2044/2021 E 
sUas altEraÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3430 de 30 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BrEvEs, dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 05/06/2022 a 10/06/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / Marilda do socorro lacErda tENorio / 319.640.442-00
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° 3431 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 28/07/2022 a 01/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5419381/6 / alEXaNdrE MENdEs dE soUZa / 772.627.272-49
572343711 / ivaNEtE soUZa dE alMEida / 255.104.952-00
571942081 / MEirivaldo viaNa soarEs / 255.979.302-49
54189377 / valciNEi da silva PiNHEiro / 627.457.192-20
oBJEtivo: dar aPoio oPEracioNal aos sErvidorEs QUE irÃo rEali-
Zar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENto sUJEitos 
a viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto EstadUal N 
° 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.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3432 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 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5301874/2 / cristiNa GUiMarÃEs olivEira / 425.298.082-87
oBJEtivo: dar aPoio adMiNistrativo aos sErvidorEs QUE irÃo 
rEaliZar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENto sU-
JEitos a viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto Esta-
dUal N ° 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 vaciNaÇÃo Para fiNs dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3433 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 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
541951401 / EliZaNGEla dE NaZarE saNtos rEis / 736.164.352-34
oBJEtivo: rEaliZar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBE-
lEciMENto sUJEitos a viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do 
dEcrEto EstadUal N ° 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 circUla-
ÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3434 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 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571943391 / JHoNatas KittsoN PirEs da silva / 788.925.202-10
oBJEtivo: dar aPoio oPEracioNal aos sErvidorEs QUE irÃo rEali-
Zar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENto sUJEitos 
a viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto EstadUal N 
° 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.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
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Portaria N° 3435 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 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
541907551 / aMilcar alfrEdo cortEs BriZUEla / 184.419.122-20
5957191 / JosUÉ lEitE dos Passos / 020.464.612-07
5143853 / laNa do socorro da cUNHa torrEs / 375.503.652-53
oBJEtivo: rEaliZar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBE-
lEciMENto sUJEitos a viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do 
dEcrEto EstadUal N ° 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 circUla-
ÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3436 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 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5938735 / alEX olivEira dos Passos / 629.738.512-20
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar fiscaliZa-
ÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENto sUJEitos a viGilÂNcia 
saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto EstadUal N ° 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 
vaciNaÇÃo Para fiNs dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3437 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 21/07/2022 a 25/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5959199 / caroliNa MaGNo Baia / 929.619.402-49
5949345 / JEssica dE NaZarE soUZa fErrEira / 006.913.102-38
5784921 / silvia fErNaNdEs dE araUJo diNElli / 605.779.162-20
56377162 / vENisE coNcEiÇÃo dos saNtos alvEs / 173.770.132-49
oBJEtivo: dar aPoio tÉcNico aos sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar 
fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENto sUJEitos a 
viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto EstadUal N ° 
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 coMPro-
vaÇÃo dE vaciNaÇÃo Para fiNs dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3441 de 01 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 11/07/2022 a 15/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
8400636-1 / crEUZa MElo dos saNtos / 440.643.222-15
571975631 / osMariNo viEira da costa JÚNior / 457.879.802-04
oBJEtivo: ParticiPar das ENtrEGas dE MatErias E EQUiPaMENtos E 
PostEriorMENtE rEaliZar o toMBaMENto E PatriMÔNio dos BENs 
Nos HosPitais rEGioNais dos MUNicÍPios dE rEdENÇÃo E coNcEi-
ÇÃo do araGUaia.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3442 de 01 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 11/07/2022 a 15/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
541844833 / aNdrE fErrEira GoMEs / 431.532.912-68
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar as ENtrE-
Gas dE MatEriais E EQUiPaMENtos Para os HosPitais rEGioNais 
Nos MUNicÍPios dE rEdENÇÃo E coNcEiÇÃo do araGUaia.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3443 de 01 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: altaMira, dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 24/07/2022 a 30/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / GraciNda liMa MaGalHaEs / 049.374.062-72
oBJEtivo: ParticiPar das atividadEs PrEParatÓrias da 5ª cEsM, 
da rEUNiÃo ordiNária do cEs/Pa, da rEUNiÃo EXtraordiNária do 
cEs/Pa, EM BElÉM/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3444 de 01 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BarcarENa

PErÍodo: dE 14/07/2022 a 16/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
552083741 / aNdrEia rodriGUEs PiNto  / 984.289.262-04
 / Maria do PErPEtUo socorro XaviEr dos saNtos / 256.220.802-15
oBJEtivo: rEaliZar “aÇÕEs coNJUNtas dE ENfrENtaMENto ao tra-
BalHo dE criaNÇas E adolEscENtEs EM Praias do Estado”, JUNta-
MENtE coM a sUPEriNtENdÊNcia rEGioNal do traBalHo-srtE/Pa, 
MUNicÍPio dE BarcarENa/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3445 de 01 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 14/07/2022 a 16/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571945251 / Katia rEGiNa silva PUGa / 639.474.712-20
oBJEtivo: dar sUPortE loGÍstico Nas “aÇÕEs coNJUNtas dE EN-
frENtaMENto ao traBalHo dE criaNÇas E adolEscENtEs EM Praias 
do Estado”, JUNtaMENtE coM a sUPEriNtENdÊNcia rEGioNal do 
traBalHo-srtE/Pa, E Na oriENtaÇÃo E distriBUiÇÃo dE MatEriais 
EdUcativos, No MUNicÍPio dE BarcarENa/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3446 de 01 de Julho 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
57195128/1 / daNiEllE cristiNa riBEiro dE olivEira / 772.663.072-87
5161266 / Maria EsMENia MoNtEiro costa / 364.059.492-49
oBJEtivo: dar aPoio adMiNistrativo 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 dE-
crEto 2.265, dE 29/03/2022 E dEcrEto 2. 433 dE 13/06/2022) , rEfE-
rENtE a coMProvaÇÃo dE vaciNaÇÃo Para fiNs dE circUlaÇÃo No 
MUNicÍPio dE saliNÓPolis/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3447 de 01 de Julho 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
5950899 / GisElE dos rEis saNtiaGo / 617.655.382-20
5958685 / HiaGo roBErto viaNa Brito / 027.050.632-26
1044181 / rEGiNaldo rUBENs MEsQUita dE PaUla / 072.387.542-15
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 circUla-
ÇÃo No MUNicÍPio dE saliNÓPolis/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3448 de 01 de Julho 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
57231686 / MaX liMa aMaral / 169.328.382-49
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar fiscali-
ZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENtos sUJEitos a viGi-
lÂNcia 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 coMPro-
vaÇÃo dE vaciNaÇÃo Para fiNs dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio dE 
saliNÓPolis/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3449 de 01 de Julho 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
57173277/1 / dorival avElar dos saNtos / 227.316.282-00
oBJEtivo: coNdUZir EQUiPE rEaliZará JUlHo aMarElo E aÇÕEs dE 
iMUNiZaÇÃo da HEPatitE, MoNitoraMENto E vaciNaÇÃo coNtra co-
vid 19(atUaliZaÇÃo dE EsQUEMa vaciNal), saraMPo (iNtENsificaÇÃo 
Para o alcaNcE dE coBErtUra dE 95 E +), iNflUENZa EM todas as 
faiXas Etárias dos UsUarios QUE sE dEslocarEM Para Essa árEa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3450 de 01 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saliNoPolis
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PErÍodo: dE 28/07/2022 a 01/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5959040 / PoliaNE aMaral da costa / 012.090.872-78
oBJEtivo: aPoio adMiNistrativo Para rEaliZar JUlHo aMarElo E 
aÇÕEs dE iMUNiZaÇÃo da HEPatitE, MoNitoraMENto E vaciNaÇÃo 
coNtra covid 19(atUaliZaÇÃo dE EsQUEMa vaciNal), saraMPo (iN-
tENsificaÇÃo Para o alcaNcE dE coBErtUra dE 95 E +), iNflUENZa 
EM todas as faiXas Etárias dos UsUarios QUE sE dEslocarEM 
Para Essa árEa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3451 de 01 de Julho 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
5897157/1 / lEoNardo dos saNtos BarBosa / 887.506.472-53
oBJEtivo: rEaliZar JUlHo aMarElo E aÇÕEs dE iMUNiZaÇÃo da HE-
PatitE, MoNitoraMENto E vaciNaÇÃo coNtra covid 19(atUaliZa-
ÇÃo dE EsQUEMa vaciNal), saraMPo (iNtENsificaÇÃo Para o al-
caNcE dE coBErtUra dE 95 E +), iNflUENZa EM todas as faiXas 
Etárias dos UsUarios QUE sE dEslocarEM Para Essa árEa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3452 de 01 de Julho 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 07/07/2022 a 11/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5959199 / caroliNa MaGNo Baia / 929.619.402-49
5949345 / JEssica dE NaZarE soUZa fErrEira / 006.913.102-38
571942081 / MEirivaldo viaNa soarEs / 255.979.302-49
oBJEtivo: dar aPoio tÉcNico aos sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar 
EM coNJUNto coM os ÓrGÃo dE viGilÂNcia EM saÚdE, ist/aids, 
cErEst, dva, dvs, aÇÕEs dE vaciNaÇÃo ( saraMPo) tEstE covid, 
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 dE-
crEto 2.265, dE 29/03/2022 E dEcrEto 2.433 dE 13/06/2022), rEfE-
rENtE a coMProvaÇÃo dE vaciNaÇÃo Para o fiNs dE circUlaÇÃo 
No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3453 de 01 de Julho 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 07/07/2022 a 11/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
53736381 / HElitoN HErllEM rodriGUEs dE Paiva / 373.108.442-20
541928371 / iGor NEvEs dE soUZa / 884.926.802-53
oBJEtivo: dar aPoio adMiNistrativo aos sErvidorEs QUE irÃo 
rEaliZar EM coNJUNto coM os ÓrGÃo dE viGilÂNcia EM saÚdE, ist/
aids, cErEst, dva, dvs, aÇÕEs dE vaciNaÇÃo ( saraMPo) tEstE co-
vid, rEaliZar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMEN-
tos sUJEitos a viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto 
EstadUal Nº 2.044 dE 03 dE dEZEMBro dE 2021 ( atUaliZaÇÕEs dE-
crEto 2.265, dE 29/03/2022 E dEcrEto 2.433 dE 13/06/2022), rEfE-
rENtE a coMProvaÇÃo dE vaciNaÇÃo Para o fiNs dE circUlaÇÃo 
No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3455 de 13 de Junho de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 20/06/2022 a 23/06/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056301 / carlos lEoNardo BorGEs dE castro / 646.965.452-53
oBJEtivo: coNdUZir EQUiPE QUE rEaliZara rEUNiÃo E visita tÉcNi-
ca Para vErificaÇÃo das EstratÉGias dE rastrEaMENto, MoNito-
raMENto dE coNtatos da covid-19 E UtiliZaÇÃo do tEstE ráPido 
dE aNtÍGENo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3456 de 01 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 meias diárias  valor: r$ 167,05
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 23/06/2022 a 24/06/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5167531 / cristiNa Maria rocHa daMascENo / 083.195.882-00
5966050 / Marcia dE fátiMa PaNtoJa fErrEira / 561.579.592-15
oBJEtivo: rEaliZar visita tÉcNica Para licENciaMENto aMBiENtal 
do HosPital PÚBlico dE castaNHal.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3457 de 01 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: aBaEtEtUBa

PErÍodo: dE 25/06/2022 a 26/06/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5917571 / diNaElsoN soarEs / 645.135.562-34
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° 3458 de 01 de Julho 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
55208016 / clEBsoN cardoso raMos / 589.958.462-91
55586821/1 / dErivaldo da costa dE soUZa / 425.683.902-04
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° 3459 de 01 de Julho 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
54190962 / adriaNa liMa siQUEira / 692.917.802-00
571907221 / alEssaNdra NasciMENto dE olivEira PErEira / 
575.734.332-04
8062323-1 / alfrEdo JosÉ MoNtEiro dE alMEida / 219.454.972-20
926811 / aNa cÉlia BEZErra / 181.630.092-68
51215151 / aNGEla Maria riBEiro dias / 302.711.852-87
55208389 / aUricElia da rocHa MartiNs / 787.995.702-20
120111 / dalva raiMUNda rEis fErrEira coElHo / 105.699.282-49
115169/1 / ENoliNa cardoso Barata / 136.462.902-00
57195532 / GaBriEla rodriGUEs Barros dos saNtos / 515.748.102-00
5529310-1 / Maria iracY tUPiNaMBá  / 148.381.762-87
oBJEtivo: ParticiPar da aÇÃo dE saÚdE itiNEraNtE, No MUNicÍPio 
dE aBaEtEtUBa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3460 de 01 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 25/06/2022 a 26/06/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
54190762/1 / caroliNa rEBEca da costa E silva crEÃo / 710.267.032-04
oBJEtivo: ParticiPar da aÇÃo dE saÚdE itiNEraNtE, No MUNicÍPio 
dE aBaEtEtUBa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3461 de 01 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias  valor: r$ 474,76
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: MaraBá, dEstiNo: ParaUaPEBas
PErÍodo: dE 20/06/2022 a 21/06/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
59643781 / rEGiaNE crUZ dE PoNtEs / 675.951.702-49
oBJEtivo: ParticiPar das aÇÕEs itiNEraNtEs QUE visaM, cadas-
tros E ENtrEGas dE cartEira dE idENtificaÇÃo da PEssoa coM 
traNstorNo do EsPEctro aUtista- ciPtEa, caPacitaÇÕEs E oriEN-
taÇÕEs tÉcNicas Na árEa da saÚdE voltadas Para o aUtisMo 
(coMPlEMENtaÇÃo dE diárias do ProcEsso 2022/728970).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3463 de 01 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: meia diária  valor: r$ 118,69
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 01/07/2022 a 01/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5961148 / dUrval BElard fErNaNdEs / 086.023.012-00
59201552 / Givaldo aNaldo dE olivEira PoNtEs da silva / 
169.565.162-68
oBJEtivo: rEaliZar o traNslado dE das aMBUlÂNcias, Para atEN-
dEr as NEcEssidadEs do MUNicÍPio dE saliNoPolis.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3464 de 01 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saNtarÉM
PErÍodo: dE 10/08/2022 a 12/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5939708 / aNa GrEicE BorGEs MoKarZEl / 768.872.782-00
5958640 / lUiZ otávio saNtos dE MoraEs / 151.597.872-91
5954462 / MarcEllE Brito Macario / 028.761.982-66
oBJEtivo: visita tÉcNica Para vErificar as dEMaNdas rEfErENtEs 
a ENErGia ElÉtrica, BEM coMo lEvaNtaMENto Na rEdE ElÉtrica da 
UrE, ENdEMias E EscritÓrio do 9º crs/sEsPa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
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Portaria N° 3465 de 04 de Julho 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 02/08/2022 a 06/08/2022
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° 3466 de 04 de Julho 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 02/08/2022 a 06/08/2022
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° 3467 de 04 de Julho 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 02/08/2022 a 06/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
541951291 / MUrilo aNtoNio PiNHEiro MarQUEs / 448.594.812-91
54195133 / oZiEl silva avElar / 602.760.372-00
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° 3468 de 04 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 12 diárias e meia valor: r$ 2.967,25
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: Novo ProGrEsso
PErÍodo: dE 03/08/2022 a 15/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5161371-1 / JosE Nilo caBral Maia / 223.997.202-53
oBJEtivo: traNsPortar E acoMPaNHar a EQUiPE da coordENaÇÃo 
EstadUal dE ZooNosEs - dcE/sEsPa, QUE irá rEaliZar iNvEstiGa-
ÇÃo dE ÓBitos ocorridos Por HaNtavirosE Na ZoNa rUral do 
MUNicÍPio dE Novo ProGrEsso E NEcEssidadE UrGENtE caPacita-
ÇÃo tÉcNica dos aGravos HaNtavirosE, raiva E acidENtEs Por 
aNiMais PEÇoNHENtos, dE iNtErEssE da coordENaÇÃo dE ZooNo-
sEs QUE sErá rEaliZada No MUNicÍPio dE Novo ProGrEsso - Pa (9º. 
crs - saNtarÉM)
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3469 de 04 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 12 diárias e meia valor: r$ 2.967,25
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: Novo ProGrEsso
PErÍodo: dE 03/08/2022 a 15/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5693160/1 / fErNaNdo aUGUsto loUrENÇo EstEvEs / 227.634.732-53
59553881 / WEBEr Marcos / 932.625.742-87
oBJEtivo: rEaliZar iNvEstiGaÇÃo dE ÓBitos ocorridos Por HaN-
tavirosE Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE Novo ProGrEsso E NE-
cEssidadE UrGENtE caPacitaÇÃo tÉcNica dos aGravos HaNtavi-
rosE, raiva E acidENtEs Por aNiMais PEÇoNHENtos, dE iNtErEssE 
da coordENaÇÃo dE ZooNosEs QUE sErá rEaliZada No MUNicÍPio 
dE Novo ProGrEsso - Pa (9º. crs - saNtarÉM).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3470 de 04 de Julho 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
51466581 / dUrvaliNa sErrao PiNto / 251.887.712-68
58077212 / sHEYla cristiNa fErrEira dE MaGalHÃEs / 590.542.712-72
5092655 / vEra Maria dE MiraNda NaHMias / 101.518.852-49
oBJEtivo: rEaliZar aÇÕEs dE vaciNaÇÃo (saraMPo, tEstE dE covi-
d-19,Etc) EM coNJUNto coM os dEPartaMENtos QUE coMPÕEM a vi-
GilÂNcia EM saÚdE assiM coMo a fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto 
EM EstaBElEciMENtos sUJEitos À viGilÂNcia saNitária EM cUMPri-
MENto ao dEcrEto EstadUal Nº 2044 E sUas altEraÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Portaria N° 3471 de 04 de Julho 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
54190544-1 / EZEQUiEl triNdadE dE carvalHo / 654.681.632-68
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar aÇÕEs dE 
vaciNaÇÃo (saraMPo, tEstE dE covid-19,Etc) EM coNJUNto coM os 
dEPartaMENtos QUE coMPÕEM a viGilÂNcia EM saÚdE assiM coMo 
a fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENtos sUJEitos 
À viGilÂNcia saNitária EM cUMPriMENto ao dEcrEto EstadUal Nº 
2044 E sUas altEraÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3472 de 04 de Julho 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
54240192 / lUiZ carlos BaHia NUNEs / 615.520.892-15
54194494 / rosiclEia do socorro NoGUEira dE JEsUs / 298.379.282-04
oBJEtivo: dar aPoio adMiNistrativo aos sErvidorEs QUE irÃo 
rEaliZar aÇÕEs dE vaciNaÇÃo (saraMPo, tEstE dE covid-19,Etc) 
EM coNJUNto coM os dEPartaMENtos QUE coMPÕEM a viGilÂNcia 
EM saÚdE assiM coMo a fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM Esta-
BElEciMENtos sUJEitos À viGilÂNcia saNitária EM cUMPriMENto 
ao dEcrEto EstadUal Nº 2044 E sUas altEraÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3473 de 04 de Julho 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
57207621 / PaUlo rodolfo da silva olivEira / 430.734.412-04
oBJEtivo: dar aPoio oPEracioNal aos sErvidorEs QUE irÃo rEa-
liZar aÇÕEs dE vaciNaÇÃo (saraMPo, tEstE dE covid-19,Etc) EM 
coNJUNto coM os dEPartaMENtos QUE coMPÕEM a viGilÂNcia EM 
saÚdE assiM coMo a fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBE-
lEciMENtos sUJEitos À viGilÂNcia saNitária EM cUMPriMENto ao 
dEcrEto EstadUal Nº 2044 E sUas altEraÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3479 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 28/07/2022 a 01/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571732681 / aNdErsoN Matos siQUEira  / 683.281.092-04
53736381 / HElitoN HErllEM rodriGUEs dE Paiva / 373.108.442-20
5959187 / KaroliNE do socorro rocHa dE soUZa / 700.109.572-94
57193892 / lailsoN flávio dE assis rodriGUEs / 843.775.852-15
5161266 / Maria EsMENia MoNtEiro costa / 364.059.492-49
31567881 / odiNÉia NasciMENto Brito / 256.539.972-34
52746483 / viNGrEN dE farias fErrEira / 166.287.052-34
oBJEtivo: dar aPoio adMiNistrativo aos sErvidorEs QUE irÃo 
rEaliZar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENto sU-
JEitos a viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto Esta-
dUal N ° 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 vaciNaÇÃo Para fiNs dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3481 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 28/07/2022 a 01/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5950899 / GisElE dos rEis saNtiaGo / 617.655.382-20
oBJEtivo: dar aPoio tÉcNico os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar 
fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBElEciMENto sUJEitos a 
viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto EstadUal N ° 
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 coMPro-
vaÇÃo dE vaciNaÇÃo Para fiNs dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3482 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 28/07/2022 a 01/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
541907551 / aMilcar alfrEdo cortEs BriZUEla / 184.419.122-20
54189041 / iGiNo MartiNs PaolElli / 024.574.232-87
oBJEtivo: rEaliZar fiscaliZaÇÃo E MoNitoraMENto EM EstaBE-
lEciMENto sUJEitos a viGilÂNcia saNitária E o cUMPriMENto do 
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dEcrEto EstadUal N ° 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 circUla-
ÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3483 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 28/07/2022 a 01/08/2022
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 EstaBElEciMENto sUJEitos a viGilÂNcia 
saNitária E o cUMPriMENto do dEcrEto EstadUal N ° 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 
vaciNaÇÃo Para fiNs dE circUlaÇÃo No MUNicÍPio.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3485 de 04 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: meia diária  valor: r$ 118,69
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 30/06/2022 a 30/06/2022
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, No ato dE ENtrEGa dE aM-
BUlÂNcias, dia 30/06/2022, No MUNicÍPio dE BarcarENa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3486 de 04 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 29/06/2022 a 30/06/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
59579211 / sUsaN Barros dos saNtos olivEira / 793.737.802-63
oBJEtivo: rEaliZoU o aPoio E rEsPoNsávEl PEla docUMENtaÇÃo 
No traNslado dE aMBUlÂNcia Para atENdEr as NEcEssidadEs do 
MUNicÍPio dE BarcarENa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3487 de 04 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 29/06/2022 a 30/06/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
0729345-1 / fErNaNdo aUGUsto da silva scErNi / 145.807.722-53
oBJEtivo: rEaliZoU o traNslado dE aMBUlÂNcia Para atENdEr as 
NEcEssidadEs do MUNicÍPio dE BarcarENa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3488 de 04 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 25/06/2022 a 26/06/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
8042981 / JaiME saNtos dE soUsa / 851.937.632-00
oBJEtivo: rEaliZar o traNslado dE aMBUlÂNcias Para o MUNicÍ-
Pio dE aBaEtEtUBa, No PErÍodo dE 25 á 26/06/2022.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3489 de 04 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 2.278,89
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: Goiás
PErÍodo: dE 01/08/2022 a 05/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
541816832 / aMÉlia BElisa MoUtiNHo da PoNtE / 657.711.252-53
coNcUrsada / aNa PaUla oliva rEis  / 617.292.052-91
572025261 / faBricio EdUardo rodriGUEs dUartE / 647.045.722-34
555861791 / iNGrid BErGMa da silva olivEira / 709.065.992-53
5956009 / Maria ildENEY cardoso Morais / 557.110.813-49
57198124 / rafaEla cristiNa silva da silva / 632.804.182-91
5836166-16 / rosiNa BElicH PiNHEiro / 176.971.902-49
oBJEtivo: ParticiPar dE EstáGio dE vivÊNcia E QUalificaÇÃo Na 
rEdE dE dEsiNstitUcioNaliZaÇÃo, No iNtUito dE coNHEcEr a or-
GaNiZaÇÃo das rEsidÊNcias tEraPÊUticas, Na cidadE dE GoiÂNia/
Go, Nos dias 02, 03 E 04 dE aGosto dE 2022.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3490 de 04 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: JacUNdá
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 29/07/2022

MatrÍcUla / NoME / cPf
541900171 / adriaNa lEal GoMEs da silva / 490.183.532-72
5096405 / odiNEa Maria da silva / 093.441.602-87
oBJEtivo: trEiNaMENto da EQUiPE tÉcNica do MUNicÍPio dE JacUN-
dá Nas aÇÕEs do ProGraMa dE coNtrolE da tUBErcUlosE.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3491 de 04 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caMEtá
PErÍodo: dE 18/07/2022 a 21/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57206372 / raYMUNdo fErrEira BorGEs / 062.171.332-53
oBJEtivo: coNdUZir coNsElHEira Maria EUNicE carvalHo dE Mo-
raEs ao MUNicÍPio dE caMEtá, coM o oBJEtivo dEsENvolvEr ativi-
dadEs iNErENtEs ao coNtrolE social coM ENfoQUE aos divErsos 
sErviÇos dE saÚdE.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3492 de 04 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: JacUNdá
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 29/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571912531 / EriK dEUtscHEr MartiNs PiNHo / 697.186.102-78
oBJEtivo: rEaliZar trEiNaMENto do sistEMa dE iNforMaÇÃo si-
NaN E avaliaÇÃo do BaNco dE dados.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3493 de 18 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: Nova tiMBotEUa
PErÍodo: dE 04/07/2022 a 08/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
54184514 / lUciaNa Barros da silva / 693.044.242-91
oBJEtivo: rEaliZar aPoio loGÍstico E adMiNistrativo Na “QUalifi-
caÇÃo dos ProfissioNais dE saÚdE soBrE os aGravos da PolÍtica 
dE saÚdE do traBalHador”, No MUNicÍPio dE Nova tiMBotEUa/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3494 de 04 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: JacUNdá
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 29/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57174830/1 / faBio JUNior silva / 703.222.442-34
oBJEtivo: coNdUZir EQUiPE tÉcNica Para rEaliZar trEiNaMENto do 
ProGraMa dE coNtrolE da tUBErcUlosE No MUNicÍPio dE JacUNdá.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3495 de 04 de Julho 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
5908146 / ErMErsoN da silva MoUra / 708.292.092-04
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs ao MUNicÍPio dE UliaNÓPolis.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3496 de 05 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 29/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
54190621-1 / Eladio fErrEira da silva filHo / 223.610.652-15
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs da cEaisP, fErNaNdo rosa da 
costa E aNa caroliNa GoMEs carNEiro atÉ o MUNicÍPio dE Mara-
Ba/Pa, No PErÍodo dE 25 a 29/07/2022, oNdE irÃo rEaliZar MoNi-
toraMENto dE UNidadE PrisioNal, BEM coMo assUNtos rElacio-
Nados a PolÍtica NacioNal dE iNtEGraÇÃo a saÚdE do sistEMa 
PrisioNal(PNaisP).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3497 de 05 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 29/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
572125552 / aNa caroliNa GoMEs carNEiro  / 875.279.442-34
oBJEtivo: MoNitoraMENto Na UNidadE PrisioNal E rEUNiÕEs coM 
EQUiPE dE saÚdE do crs E coM GEstorEs MUNiciPais Para tratar 
dE assUNtos rElacioNados a PNaisP.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
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Portaria N° 3498 de 05 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 25/07/2022 a 29/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5945905 / fErNaNdo rosa da costa / 124.036.362-15
oBJEtivo: dará aPoio adMiNistrativo a sErvidora da cEaisP, aNa 
caroliNa, QUaNdo do MoNitoraMENto Na UNidadE PrisioNal E 
rEUNiÕEs coM EQUiPE dE saÚdE do crs E coM GEstorEs MUNici-
Pais Para tratar dE assUNtos rElacioNados a PNaisP.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3499 de 05 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 28/06/2022 a 01/07/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955747 / GUstavo fErrEira loBato / 795.513.432-04
oBJEtivo: rEaliZar acoMPaNHaMENto tÉcNico da oBra Para rE-
forMa do HosPital rEGioNal dE saliNÓPolis.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 3500 de 05 de Julho de 2022
NÚMEro dE diárias: meia diária  valor: r$ 118,69
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 27/06/2022 a 27/06/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
59186883 / daNiEllY do valE PErEira / 546.033.312-15
5948098 / loUYsE carla silva cardoso / 012.473.972-54
54189029-1 / Márcio roNi corrEa liMa / 378.655.362-91
5898187 / YUri ovallEs PalMEira / 949.262.802-30
oBJEtivo: rEaliZar visita dE aUditoria EMErGENcial a PEdido do 
sr. sEcrEtáro adJUNto No HosPital PUBlico saNta rosa No MUNi-
ciPio dE aBaEtEtUBa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Protocolo: 846068

FÉrias
.

Portaria N.º 1.044 de 30 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa.
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dG-
tEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNsidEraNdo o processo 2022/1100227;
r E s o l v E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora NEidE 
silva coElHo Matos, identidade funcional nº 57190801/1, cargo de 
aGENtE adMiNistrativo, lotada na divisão de comunicação, no período 
de 05 de setembro de 2022 a 04 de outubro 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 30.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 846398
Portaria N.º 1.046 de 30 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa.
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dG-
tEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
r E s o l v E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora tErEZiNHa 
dE JEsUs MoraEs cordEiro, identidade funcional nº 3217361/4, cargo 
de assistENtE social, lotada no departamento de recursos Humanos, no 
período de 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 19 de dezembro de 2020 a 18 de dezembro 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 30.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 846427
Portaria N° 1043 de 30 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 que dispõe os 
arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsidEraNdo 
o processo 2022/295945;
rEsolvE:
aUtoriZar o gozo de 19 (dEZENovE) dias de férias regulamentares, 
ao servidor daNiEl lÚcio liMa lUZ, matricula nº 5304091/4, lotado 
na diretoria administrativa e financeira, no período de 01.11.2022 a 
19.11.2022 referente ao período aquisitivo de 08 de Janeiro de 2021 a 07 
de Janeiro de 2022, interrompidas através da Portaria Nº 325/15.03. 
2022, publicada no doE nº 34.894/16.03.2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 30.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 846505

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1041 de 30 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1103999.
rEsolvE:
autorizar o afastamento da servidora rosENira dE frEitas Baia viaNa, 
ocupante do cargo de agente administrativo, id. funcional nº 5906433/1, 
lo tada no Hospital regional - tucuruí, a contar de 19/08/2022, por um pe-
ríodo de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 30/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1042 de 30 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1104073.
rEsolvE:
autorizar o afastamento da servidora aNa Maria caMPos dE soUsa, 
ocupante do cargo de assistente de Hospital regional, id. funcional nº 
5942606/2, lo tada no Hospital regional - tucuruí, a contar de 20/08/2022, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 30/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1047 de 30 de aGosto de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNsidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994, alterada pela lei n° 9.348, de 18 de novembro de 2021 e ainda a 
apresentação do registro civil de Nascimento 066852 01 55 2022 1 00302 
030 0320463 42.
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor EdiMar sEBastiao dE liMa MElo JUNior, id. 
funcional nº 54191379/1, ocupante do cargo de agente administrativo, 
lo tado no centro de saúde - Pedreira, 20 (vinte) dias de licença à Pater-
nidade, no período de 26 de agosto de 2022 a 14 de setembro de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 26 de agosto de 2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 30/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1.048 de 30 de aGosto de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 2022/801791.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810 de 24.01.94, licença 
sem vencimentos, a servidora iGlEa tHaiaNa silva foNtiNEllEs, ma-
trícula nº. 57207915/3, ocupante do cargo de Enfermeiro, lotada no 9º 
centro regional de saúde - santarém, por um período de 02 (dois) anos, 
a contar de 31.08.2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de 
Estado de saúde Pública em: 30.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 846245
citaÇÃo/sesPa Nº 058/2022
a secretaria de Estado de saúde Pública, por intermédio da comissão 
de Processo administrativo de inexecução contratual, em cumprimento 
ao disposto nos art.’s 35, 104 e 105 da lei Estadual nº 8.972/2020, 
cita a empresa EXata distriBUidora HosPitalar ltda., cNPJ nº 
05.008.240.0001/56, com domicílio indefinido, a comparecer perante esta 
Comissão a fim de prestar esclarecimentos em virtude de não entrega de 
medicamento, referente à ata de registro de Preços nº 010/19, oriunda do 
Pregão Eletrônico nº 140/2018, constante no Processo administrativo nº 
2019/570206, conforme Portaria Nº 721 de 08/08/22, publicada no doE 
nº 35.073, de 09/08/22.
a audiência terá lugar no próximo dia 15/09/2022, às 10h30min, na sala da 
comissão de Processo administrativo de inexecução contratual – cPaic, 
sito à tv. lomas valentinas, nº 2190 – Marco – Belém – Pará – cEP: 66093-
677, fone (91) 4006-4278.
Belém, 29 de agosto de 2022.
Marcilene almeida
Presidente cPaic/sEsPa, em exercício.

Protocolo: 846311
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ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sistema Único de saúde
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 065/2022
Objetivo: Prestação de serviços docentes no Curso de Qualificação para 
agente comunitário de saúde – acs, Módulos i e ii, realizado no município 
de limoeiro do ajuru, no período de 22 à 26/08/2022 (08h às 12h – 14h 
às 18h) – Módulo i e de 19 à 23/09/2022 – Módulo ii - (08h às 12h – 14h 
às 18h) - totalizando 80 horas-aula.
valor total: r$4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)
data da assinatura: 19/08/2022
vigência: 19/08 à 02/10/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento:  NE nº 0245/2022
Programa de trabalho  Natureza da despesa  fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 3390-36  0349002772  federal
contratado: EWErtoN dE carvlHo - cPf. Nº 676.377.012-34
Endereço: rua das flores, nº 865 – Bairro: Marambaia – cametá – Pa - 
cEP: 68400-000
ordenador: EliZEtH do socorro da silva BraGa -  diretora da Escola 
técnica do sUs – EtsUs/Pa

Protocolo: 846279

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 034/2022 
de 16 de aGosto de 2022

a diretora da Escola técnica do sUs/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Portaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrEto No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
5094950 / Elizeth do socorro da silva Braga / 219.255.182-72
541929101 / João augusto cardoso alves / 379.853.702-00
5951894 / luciana dias da costa / 866.494.342-72
54191840 / Márcia cristina do Nascimento aires / 626.041.392-00
305154 / Maria do Perpétuo socorro sampaio Medeiros / 174.173.412-68
5914914 / Mário ver valen dos santos Neto / 012.936.632-39
59653881 / Pamela cristina oliveira santana / 976.932.192-34
Número de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
valor: r$ 1.542,97 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa 
e sete centavos).
Período: 21/08/2022 à 27/08//2022
origem: Belém
destino: santarém
objetivo: realizar abertura, supervisão e encerramento dos cursos: curso 
de atualização no controle do câncer de Mama e colo Útero com ênfase na 
coleta do PccU e exame clínico da mama; curso de capacitação em Uso ra-
cional e descarte regular de Medicamento utilizados em domicílio, e encerra-
mento e formatura do curso técnico em Órteses e Próteses – Polo santarém.
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZEtH do socorro da silva BraGa

Protocolo: 846160
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 035/2022 

de 18 de aGosto de 2022
a diretora da Escola técnica do sUs/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Portaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrEto No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
541946651 / Pedro Paulo Wanzeler Neves / 644.635.162-34
Número de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
valor: r$ 2.278,89 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e 
nove centavos).
Período: 23/08/2022 à 27/08/2022
origem: Belém
destinos: Goiânia - Go
objetivo:Participar do congresso de Excelência em licitações e contratações Pú-
blicas – coNEX 2022, na cidade de Goiânia – Go, no período de 23 à 27/08/2022.
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZEtH do socorro da silva BraGa

Protocolo: 846163

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 450 de 30 de agosto 2022
o diretor do 2ª centro regional de saúde, usando de suas atribuições que 
lhe são conferidas através da Portaria 1.144 – ccG, de 06 de fevereiro de 
2019, publicada no doE nº 33.799, de 07/02/2019, e
coNsidEraNdo, o que dispõe o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, 
que determina que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado 
ampla defesa; coNsidEraNdo, a manifestação nº 1267/2021 da consul-
toria Jurídica da sEsPa, do processo nº 2021/910235; coNsidEraNdo, 
os termos da Portaria 930/2021, de 21 de outubro de 2021, publicada 
no doE nº 34.746, de 25/10/2021, que constitui a comissão Permanente 
de sindicância do 2º centro regional de saúde/sEsPa.
coNsidEraNdo a solicitação da comissão Permanente de sindicância/2º 
crs central/sEsPa nos termos da ci nº 29/2022 da cPs/2º crs/sEsPa;
rEsolvE:
i – redesignar a comissão Permanente de sindicância do 2º crs/sEs-
Pa de santa izabel do Pará, para concluir seus trabalhos referentes ao 
processo 2021/910235 no prazo de trinta dias (30) a contar da publica-
ção desta, sendo os membros da comissão; presidente lUis MaUro dE 
soUZa PaNtoJa mat 57195461/2  membro rosaliGia tEiXEira da sil-
va mat 6061419/2 e secretaria JacilEidE farias dE soUsa MorEira  
mat 5392787/2, nomeados através das Portarias 930/21 de 21 outubro 
2021, publicado no d.o.E 34.746 de 25.10.2021, com fundamentação le-
gal no art. 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/94.
 PUBliQUE-sE rEGistrE-sE E cUMPra-sE
2º cENtro rEGioNal dE saUdE/sEsPa
saNta iZaBEl do Pará, 30 dE aGosto 2022
carlos MariÓ dE Brito KatÓ
dirEtor do 2º crs/sEsPa

Protocolo: 846451

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo
N.º da disPeNsa de LicitaÇÃo: 033/2022 | 

ModaLidade: cotaÇÃo eLetrÔNica
oBJEto: escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de GÊNE-
ros aliMENtÍcios PErEcÍvEis, NÃo PErEcÍvEis E HortifrUtiGraN-
JEiros, visando atender em carátEr EMErGENcial, as necessidades da 
Unidade Especial da colônia do Prata, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no termo de referência.
ENtrEGa do Edital: o Edital se encontra acessível nos sites do sistema 
BaNParaNEt e coMPras Pará a partir do dia 31/08/2022.
rEsPoNsávEl PElo cErtaME: vandecy de oliveira Gomes Barata.
aBErtUra:
local: http://web.banparanet.com.br/cotacao
data: 06/09/2022
Hora: 09h
dotaÇÃo orÇaMENtária:
ProGraMa dE traBalHo: 1040008302 | foNtE E oriGEM do rEcUr-
so: 0103000000 | NatUrEZa da dEsPEsa: 339030
ordENador rEsPoNsávEl: Mário Moraes chermont filho - ordenador de 
despesa - Portaria Nº 1519/2021-ccG-30/09/2021.

Protocolo: 846671

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 35 de 23/08/2022, publicada no d.o.e. nº 35.088 
de 24/08/2022.
onde se lê ao triênio de 01.12.2004 a 30.11.2007,
Leia-se ao triênio de 01.12.2010 a 30.11.2013.

Protocolo: 846367
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Portaria Nº 34 de 23/08/2022 publicda no d.o.e nº 35.088 de 
24/08/2022
onde se lê ao triênio de 01.12.2004 a 30.11.2007,
Leia-se ao triênio de 01.12.2007 a 30.11.2010.

Protocolo: 846365

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 380, 26 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de atender demanda dos mesmos no sentido de realizar capaci-
tação para enfermeiros em; Planejamento reprodutivo, estratificação de risco 
da gestante durante o pré- natal, programa de aleitamento materno exclusivo 
(Proame) e no PNaN (Política Nacional de alimentação e Nutrição).
origem: capanema/Pa – destino: Bonito e santarem Novo / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
diná ferreira da costa 57174866-1 Enfermeira

almicélia souza de araujo 5472288-3 assistente social
antônio Marcos souza de lima 57190457-1 farmacêutico

Maria de Nazaré vasconcelos Madeiros 3157520-1 odontóloga

No período de 08 a 11/08/2022. Quantidade: 2 (duas ) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 845569
diÁria
Portaria Nº 376, 25 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: com o objetivo de reunir com o serviço social dos hospitais da rede sUs 
Hospital Metropolitano (ananindeua), Hospital de clínicas Gaspar viana (Belém), 
Hospital ophir loyola (Belém), Hospital oncológico infantil otávio lobo (Be-
lém), Hospital Barros Barreto (Belém), Hospital fundação santa casa de 
Misericórdia do Pará (Belém), Hospital Beneficente Portuguesa (Belém), Hos-
pital ordem terceira (Belém), Hospital regional dr. abelardo santos (Belém), 
Hospital Público Galileu (Belém) e Hospital divina Providência (Marituba) para 
tratar assuntos relacionados a Portaria Nº55/99 – sas/Ms do Ptfd.
origem: capanema/Pa – destino: Belém/ Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
anna larissa da silva serra 57194739-2 comissionado

anderson cleyton Gonçalves de andrade 5946904-1 comissionado
Janni lucci oliveira soares 5571731-4 comissionado

No período de 08 à 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: 845570
diÁria
Portaria Nº 377, 25 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
com a finalidade de reunir com o serviço social dos hospitais da rede SUS 
Hospital Metropolitano (ananindeua), Hospital de clínicas Gaspar viana
(Belém), Hospital ophir loyola (Belém), Hospital oncológico infantil otávio 
lobo (Belém), Hospital Barros Barreto (Belém), Hospital fundação san-
ta Casa de Misericórdia do Pará (Belém), Hospital Beneficente Portuguesa 
(Belém), Hospital ordem terceira (Belém), Hospital regional dr. abelardo 
santos (Belém), Hospital Público Galileu (Belém) e Hospital divina Provi-
dência (Marituba) para tratar assuntos relacionados a Portaria Nº55/99 
– sas/Ms do Ptfd.
origem: capanema/Pa – destino: Belém/ Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

arnaldo rolim de albuquerque 1086643 Motorista 

No período de 08 à 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: 845571
diÁria
Portaria Nº 357, 11 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: de realizar ação de prevenção, testes para HIV, Sífilis, Hepatite B 
e c, testes para covid-19 e vacinação no município de Peixe-Boi.
origem: capanema/Pa – destino: PEiXE-Boi / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

cleiane ferreira lima 5955661-1 Enfermeira

Edinei da silva costa 54180767-2 ag. administrativo

irene costa dos santos 108812-1 ag. de Portaria

Manoel alexandre rodrigues 5967404-1 tec. Em Enfermagem

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: 845572

diÁria
Portaria Nº 358, 11 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão de realizar ação de prevenção, testes para HIV, Sífilis, Hepatite B e C, 
testes para covid-19 e vacinação no município de Peixe-Boi.
origem: capanema/Pa – destino: PEiXE-Boi / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

arnaldo rolim de albuquerque 1086643 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: 845573
diÁria
Portaria Nº 367, 13 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de compor a equipe da coordenação estadual de imunização e 
realizar nas ações de vacinação de rotina e intensificação da campanha de 
vacinação contra covid-19, influenza, sarampo e testagem rápida de ISTs/
HIV/Sífilis e Hepatite B e C.
origem: capanema/Pa – destino: salinópolis / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

diná ferreira da costa 57174866-1 Enfermeira

Manoel alexandre rodrigues 5967404-1 tec. Em Enfermagem

anderson cleyton Gonçalves de andrade 5946904-1 comissionado

carlos Mariano Medeiros Monteiro 5291062-1 ag.  de Portaria

No período de 29 a 31/07/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 845574
diÁria
Portaria Nº 368, 13 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
compor a equipe da coordenação estadual de imunização e realizar nas 
ações de vacinação de rotina e intensificação da campanha de vacinação 
contra covid-19, influenza, sarampo e testagem rápida de ISTs/HIV/Sífilis 
e Hepatite B e c.
origem: capanema/Pa – destino: salinópolis / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 29 a 31/07/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 845575
diÁria
Portaria Nº 388, 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 santo antonio Maria Zacca-
ria referente ao mês de Julho de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

redson rogério Moura Gonçalves 57190600-1 Enfermeiro

vera lucia almeida damous 119032-1 odontóloga

No período de 10 e 11/08/2022. Quantidade: 1,0 (uma) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 845577
diÁria
Portaria Nº 389, 26 de JULHo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão de realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos na 
rede de Urgência e Emergência no Hospital santo antonio Maria Zaccaria 
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 10 e 11/08/2022. Quantidade: 1,0 (uma) diárias.
ordenador: Eliane Pinheiro casseb, diretora do 4ºcrs/sEsPa, em exercí-
cio portaria 0499/2022 4ºcrs.

Protocolo: 845578
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.

Portaria Nº 175 de 30/08/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: coNdUZir sErvidorEs Para ParticiPar da rEUNiÃo or-
diNária da coMissÃo iNtErGEstorEs rEGioNal - cir MEtroPoli-
taNa iii.
vEÍcUlo oficial s10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 31/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 0,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá
dEstiNo (s): castaNHal-Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo

aNtoNio carlos NUNEs dE olivEira 572340801 Motorista

ordENador: adriaNa do socorro soUZa GoMEs
Protocolo: 846686

Portaria Nº 176 de 30/08/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: ParticiPar da rEUNiÃo do GrUPo coNdUtor do Pri (Pla-
NEJaMENto rEGioNal iNtEGrado) da rEGiÃo MEtroPolitaNa iii.
PErÍodo: 02/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 0,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá - Pa
dEstiNo (s): castaNHal – Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo

Maria dE NaZarÉ olivEira E soUZa 5145031 aGENtE dE saÚdE

aNtoNia cEcÍlia dE soUZa liMa 5896306/1 aGENtE adMiNistrativo

aNtoNia Maria vEras Bastos 555.874.45/1 coNtador

Nara HElENa MiraNda dE carvalHo 5896924/1 aGENtE adMiNistrativo

ordENador: adriaNa do soUZa GoMEs
Protocolo: 846678

Portaria Nº 174 de 30/08/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: ParticiPar da rEUNiÃo ordiNária da coMissÃo iNtEr-
GEstorEs rEGioNal - cir MEtroPolitaNa iii.
PErÍodo: 31/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 0,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá
dEstiNo (s): castaNHal-Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo

claUdio sEvEriNo cUNHa dE soUsa 58147404 cHEfE dE divisÃo

saloMÃo lira da silva 572061311 aGENtE dE ENdEMias

MarcElo da silva aZEvEdo 572153832 aG. adMiNistrativo

ordENador: adriaNa do socorro soUZa GoMEs
Protocolo: 846680

Portaria Nº 177 de 30/08/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: coNdUZir sErvidorEs Para ParticiPar da rEUNiÃo do 
GrUPo coNdUtor do Pri (PlaNEJaMENto rEGioNal iNtEGrado) da 
rEGiÃo MEtroPolitaNa iii.
vEÍcUlo oficial s10, Placa rWf – 4d89.
PErÍodo: 02/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 0,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá - Pa
dEstiNo (s): castaNHal – Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo

fraNK JÚNior carvalHo costa 57234098/1 Motorista

ordENador: adriaNa do socorro soUZa GoMEs
Protocolo: 846683

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

7º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria N.º 079 de 30 de aGosto de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde / sEsPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11.2000, publicado no
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E s o l v E :
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, à servidora 
diaNE NaZarÉ tavarEs silva, cargo: Enfermeira, GEP: - Estatutário Não 
Estável – classe, lotada no 7º centro regional de saúde, licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 19/05/2014 18/05/2017 e autorizar, que a 
servidora goze (01) mês de licença Prêmio, no período de 03/10/2022 a 
01/11/2022, no total de 30 (trinta) dias. Matrícula nº 57197384/1.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
valdiNEi silva tEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de saúde

Protocolo: 846435

.

.

errata
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica
diretoria de GestÃo do traBaLHo e da edUcaÇÃo Na saÚde 
GerÊNcia de direitos
errata
Fica retificada as presentes Portarias 066 e 067/2022, Publicadas no Diário 
Oficial do Estado nº 35.074 de 10/08/2022, da Licença Prêmio da servidora 
liZEtE EsPÍNdola do aMaral, Matrícula 5088313/1, cargo agente de 
saúde, referente aos triênios :
Portaria Nº 066 de 04/08/2022
onde se lê ao triênio de 01.01.2003 a 31.01.2006,
Leia-se ao triênio de 01.01.2003 a 31.12.2005.
Portaria Nº 067 de 04/08/2022
onde se lê ao triênio de 01.01.2006 a 31.01.2009,
Leia-se ao triênio de 01.01.2006 a 31.12.2008.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
valdiNEi silva tEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de saúde/sEsPa

Protocolo: 846289

.

.

diÁria
.

Portaria N° 372 de 30 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: soUrE
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
0720917010 / aMarildo da foNsEca MacEdo / 127.916.012-87
oBJEtivo: organizar, realizar e participar do i Encontro de coordenadores de 
saúde Bucal do Marajó i, no período 12 à 14/09/2022, no município de soure/Pa.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior
Portaria N° 373 de 30 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: soUrE
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
/ clarissa MENdEs loBato olivEira / 722.475.172-34
oBJEtivo: organizar, realizar e participar do i Encontro de coordenadores de 
saúde Bucal do Marajó i, no período 12 à 14/09/2022, no município de soure/Pa.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior
Portaria N° 374 de 30 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: soUrE
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955743-1  / valdiNEi silva tEiXEira JÚNior / 023.235.842-78
oBJEtivo: organizar, realizar e participar do i Encontro de coordenadores de 
saúde Bucal do Marajó i, no período 12 à 14/09/2022, no município de soure/Pa.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior

Protocolo: 846621



60  diário oficial Nº 35.098 Quarta-feira, 31 DE AGOSTO DE 2022

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
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.

Portaria
.

Portaria n.º 331/2022
Breves (Pa), 25 de agosto de 2022.
a diretora do 8° centro regional de saúde/sEsPa, conforme atribuições que 
lhe são conferidas pela Portaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de fevereiro de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 de Fevereiro de 2021.
rEsolvE:
dEsiGNar os servidores abaixo descritos para atuarem como Gestores da 
parceria do termo de celebração de fomento ProcEsso Nº2022/655713, 
Projeto EEtrocardioGraMa Por todo o Pará.
1 - saNdro da vEra crUZ aMoriM, Matricula 5723481/1, Enfermeiro, 
cPf 635.093.852-68, contato 91 99263-9430.
2- tatHiaNE fEliX olivEira, Matricula 5960059/1, Enfermeira, cPf 
071.269.024-76, contato 91 7400-9020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8º crs/BrEvEs
Portaria nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 846482

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

diÁria.
Portaria Nº278 de 25 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
objetivo: reinspeção “in loco” nos estabelecimentos inspecionados em vi-
sita técnica anterior e assessoramento no Plano de ação de vigilância sa-
nitária (PAVISA), Perfil da VISA Municipal, dentre outros.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Novo Progresso/ Pa – Brasil
Período: 25/09/2022 à 01/10/2022/ N° de diárias: 6 ½ (seis diárias e meia)
servidores:
Mário da conceição lira Brasil
cPf: 100 526 152-00
Matrícula: 111546/1
cargo: agente de vigilância sanitária
Josie Giceli da silva vieira.
cPf: 687.106.902-04.
Matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.
andrei silva freitas
cPf: 001.175.172-02.
Matrícula: 5932289/2.
cargo: farmacêutico.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 846188
diÁrias
Portaria Nº 281 de 26 de agosto 2022.
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
Objetivo: realizar trabalhos referente ao fluxo de deslocamento dos pa-
cientes do município de aveiro, com atendimento no município de itaituba 
no Hospital Regional do Tapajós - HRT; e alinhamento do fluxo de controle 
de permanência e solicitações de passagens fluviais.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 12/09/2022 a 15/09/2022 / N° de diária: 3 ½ (três diárias e meia)
servidora:
Hellen ane dos anjos Picanço
cPf: 742.484.722-87
Matrícula: 57191604/2
cargo: técnica em enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 846247
Portaria Nº 279 de 25 de Julho de 2022
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão fazer reinspeção “in loco” nos es-
tabelecimentos inspecionados em visita técnica anterior e assessoramento 
no Plano de Ação de Vigilância Sanitária (PAVISA), Perfil da VISA Municipal, 
dentre outros.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Novo Progresso/ Pa – Brasil
Período: 25/09/2022 a 01/10/2021 N° de diária: 6 ½ (seis diárias e meia)
osvaldo carlos sousa da silveira

Matrícula: 498858
cPf: 180.563.932-34
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 846193
Portaria Nº280 de 25 de agosto de 2022.
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
oBJEtivo: avaliar as metas quantitativas e qualitativas e dos indicadores 
de saúde, assim como a atuação das comissões Permanentes na institui-
ção e sistema de informações no âmbito do sUs, em atenção ao convênio 
de nº 001/2017
origem: santarém/Pa- Brasil.
destino: alenquer/Pa – Brasil.
Período: 19/09/2022 a 22/09/2022 / N° de diária: 3½ (três diárias e meia)
servidores:
Miraildes rêgo de sousa
cPf: 324.277.862-68
Matrícula: 59011291
cargo: técnico de Enfermagem
ana Marcia leão de andrade
cPf: 630.996.162-49
Matrícula: 5901174/1
cargo: técnico de Enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 846205

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 23 de 30 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 2022/166841
rEsolvE:
torNar sEM EfEito a Portaria dE fiscal dE coNtrato N° 46 de 09 
de JUNHO de 2022. Publicada no Diário Oficial Nº35.006 de 13 de Junho 
de 2022.Protocolo nº 812527, em nome da servidora alessandra Nádrea 
de sousa silva – Matricula: 59014121, referente à designação de fiscal de 
contrato celebrado com a empresa c B rEPrEsENtacoEs coMErcio E 
sErvicos ltda.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crs/sEsPa

Protocolo: 846313
Portaria Nº 22 de 30 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 2022/166841
rEsolvE:
torNar sEM EfEito a publicação do EXtrato dE coNtrato Nº 
05/2022-coNtratado: c B rEPrEsENtacoEs coMErcio E sErvicos 
ltda-cNPJ 18.470.217/0001-20 - oBJEto: contratação de pessoa jurídica 
especializada para execução da recuperação da cobertura e manutenção 
do (substituição) do forro em sua totalidade do prédio da divisão de 
Endemias, publicado no Diário Oficial Nº 35.006 de 13 de Junho 2022. 
Protocolo: 812517
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crs/sEsPa

Protocolo: 846318

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria N° 338/2022, de 11/08/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar: implantação do Pit. (Posto de informação de triato-
míneo).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapu
servidor: 0504272 / fraNcisco GoNÇalvEs dos saNtos filHo (GUar-
da dE ENdEMias) / 4,5 diárias (completa) de 12/09/2022 a 16/09/2022
servidor: 57206441/1 / alMira PErEira da silva (agente de controle de 
Endemias) / 4,5 diárias (completa) de 12/09/2022 a 16/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 846532
Portaria N° 295/2022, de 16/08/2022
Portaria coletiva 
objetivo: realizar inspeção em serviços e produtos nas ações de vigilância 
sanitária dentre esses serviços verificar CCIH no hospital deste município
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
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origem: altamira
destino (s): Uruará
servidor: 57224934/2/NilsoN castElo BraNco JUNior (técnico em 
radiologia) / 4,5 diária (completa) de 12/09/2022 a 16/09/2022
servidor: 5892340/1/PaBlo alvEs dos saNtos (Enfermeiro) / 4,5 diária 
(completa) de 12/09/2022 a 16/09/2022
servidor: 57224781 / Edivaldo dE soUZa silva (técnico de Enferma-
gem) / 4,5 diária (completa) de 12/09/2022 a 16/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 846536
Portaria N° 296/2022, de 18/08/2022
Portaria individual 
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores que irão realizar vistoria 
Técnica e fiscalização nos serviços de saúde do município
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruará
servidor: 55588731/3 JosÉ flavio carNEiro (agente administrativo) / 
4,5 diária (completa) de 12/09/2022 a 16/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 846538
Portaria N° 336/2022, de 11/08/2022
Portaria coletiva 
objetivo: Prestar apoio técnico na implantação da sala de situação de ar-
boviroses municipal
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapú
servidor: 5426464/1/ JosE GUilHErME soUZa silva (agente de con-
trole de Endemias) / 4,5 diárias (completa) de 12/09/2022 a 16/09/2022
servidor: 57206436/1 / sEBastiÃo NasciMENto dE frEitas (Marinheiro 
fluvial de convés) / 4,5 diárias (completa) de 12/09/2022 a 16/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 846637
Portaria N° 332/2022, de 17/08/2022
Portaria individual 
Objetivo: Conduzir viatura oficial com Técnicos supervisores da Divisão de 
Endemias do 10crs/sEsPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapú
servidor: 5155452-1 / JaNdUY siMÃo (Motorista) / 4,5 diárias (completa) 
de 12/09/2022 a 16/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 846669

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

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: 2,5 (duas 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.
oBs: republicada por haver sido publicada com incorreção – na 
linha “Nº de Diárias” - no Diário Oficial nº 35.096/30.08.2022*

Protocolo: 846652
Portaria Nº 483 de 30 de agosto de 2022
Nome: salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: célio santos cruz.
cargo/função: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504828.
cPf:  270.785.661-49.
Período: 26 a 30.09.2022.

Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: são félix do Xingu.
objetivo: monitorar ações do vsPEa (vigilância em saúde de Populações 
Expostas a Agrotóxicos), realizar diálogo com profissionais de saúde e tra-
balhadores, capacitação de acE’s em vsPEa, realizar recadastramento e 
retirar geolocalização de solos potencialmente contaminados no sissolo, 
e também acompanhar parâmetros do viGiaGUa.
ordenado de despesa: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 846675
Portaria Nº 485 de 30 de agosto de 2022
Nome: abrahão raimundo alab tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 01.09.2022.
Nº de diárias: 1/2 (meia) diária.
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: conduzir técnicos da divisão técnica e vigilância em saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 846740
Portaria Nº 484 de 30 de agosto de 2022
Nome: Manoel da Paz ribeiro santos.
cargo/função: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 29.08 a 02.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia) diárias.
origem: conceição do araguaia.
destino: ourilândia do Norte, tucumã e Xinguara.
objetivo: conduzir técnicos da divisão vigilância em saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 846727

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria Nº 44 de 29 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.
rEsolvE:
art. 1º - dEsiGNar a servidora MaEli dE soUZa caldas, matrícula 
nº5966199-1, lotado no Escritório regional/13°crs para atuar na função 
apoio administrativo no setor de rH do 13ºcentro regional de saúde.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
cametá, 29 de agosto de 2022.
HEliUZ cEsar tocaNtiNs dE soUZa
diretor do 13ºcrs/sEsPa-cametá (Pa)

Protocolo: 846332

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 124/2022-HoL
objeto: fornecimento de material de expediente.
valor Global: r$ 168.316,80 (cento e sessenta e oito mil e trezentos e 
dezesseis reais e oitenta centavos)
data assinatura: 29/08/2022
vigência: 29/08/2022 a 28/08/2023
Pregão Eletrônico nº 011/2021 srP/sPlad/dGl, ata de registro de Preços 
n°003/2022 - Processo nº 2022/440990
orçamento: 10.302.1507.8880.339030 fonte: 0103/0269
contratado: NovidadEs caBaNo coMErcio dE artiGos dE PaPElaria 
EirEli com sede na travessa Padre Eutíquio, n.º 280, térreo, campina, 
cEP: 66.063-475, Belém/Pa foNE: (91) 3271-0568 / 3271-0568, e-mail: 
novidadescabano@bol.com.br / contatofefquaresma@bol.com.br / papela-
riadosestudantes@gmail.com, inscrita no cNPJ: 05.194.705/0001-00.
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 846233
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 123/2022-HoL
objeto: fornecimento de material de expediente.
valor Global: r$ 4.704,00 (quatro mil e setecentos e quatro reais)
data assinatura: 29/08/2022
vigência: 29/08/2022 a 28/08/2023
Pregão Eletrônico nº 011/2021 srP/sPlad/dGl, ata de registro de Preços 
n°007/2022 - Processo nº 2022/440990
orçamento: 10.302.1507.8880.339030 fonte: 0103/0269
contratado: star coMErcio dE aliMENtos ltda com sede na rua da 
rosas, n.º 198, loja 04, Parque verde, cEP: 666331-65, Belém/Pa foNE: 
(91) 31997609 / 99904-2652, e-mail: starcomerciobelem@gmail.com , 
inscrita no cNPJ: 23.146.066/0001-90
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 846227
coNtrato adMiNistratiVo Nº 118/2022-HoL
objeto: Manutenção Preventiva e corretiva de 01(um) equipamento: raio 
X MÓvEl diGital.
valor Global: r$ 15.367,00 (quinze mil e trezentos e sessenta e sete reais)
data assinatura: 19/08/2022
vigência: 19/08/2022 a 18/08/2023
inexigibilidade de licitação Nº. 009/2022 - Processo nº 2022/581071
orçamento: 10.302.1507.8880.339039 fonte: 0103/0269
contratado: KoNica MiNolta HEaltHcarE do Brasil iNdUstria dE 
EQUiPaMENtos MÉdicos ltda, com sede na rua star, nº 420, Jardim cana-
dá – Nova lima/MG, cEP: 34.007-666, fone: (31) 3117-4400, e-mail: rafa-
ela.silva@konicaminolta.com, inscrita no cNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 846220
coNtrato adMiNistratiVo Nº 125/2022-HoL
objeto: fornecimento de material de expediente.
valor Global: r$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais)
data assinatura: 29/08/2022
vigência: 29/08/2022 a 28/08/2023
Pregão Eletrônico nº 011/2021 srP/sPlad/dGl, ata de registro de Preços 
n°002/2022 – Processo nº 2022/440990
orçamento: 10.302.1507.8880.339030 fonte: 0103/0269
contratado: aPolo coMErcial ltda com sede na travessa almirante Wan-
denkolk, n.º 270, são Brás, cEP: 66.055-30, Belém/Pa foNE: (91) 3355-2256, 
e-mail: apolocomercial@ig.com.br , inscrita no cNPJ: 02.567.637/0001-90
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 846259
coNtrato adMiNistratiVo Nº 122/2022-HoL
objeto: Manutenção corretiva de equipamentos de refrigeração.
valor Global: r$ 2.340,00 (dois mil e trezentos e quarenta reais)
data assinatura: 23/08/2022
vigência: 23/08/2022 a 19/02/2023
dispensa de licitação nº 044/2022 – Processo nº 2022/877373
orçamento: 10.302.1507.8880.339039 fonte: 0269
contratado: Maridalva silva foNtEl dE soUZa, nome fantasia M s sEr-
viÇos E coMErcio com sede na rua Estrada Nova, nº 530, Bairro: igre-
jinha – capanema/Pa, cEP: 68700-235 fone: (91) 98164-6889, e-mail: 
fonteldesouza@gmail.com, inscrita no cNPJ sob o nº 26.205.861/0001-08.
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 846261

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
6º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 117/2017-HoL
data assinatura: 31/08/2022
Processo nº: 2022/167004
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023
valor total do aditivo: de r$ 79.934,12 (setenta e nove mil novecentos e 
trinta e quatro reais e doze centavos)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: s.o.s. sErviÇos oPEracioNais dE saNEaMENto ltda-EPP
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral

Protocolo: 836052
terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato 

adMiNistratiVo N.º 015/2022-HoL
cLÁUsULa PriMeira – da rEtificaÇÃo: Processo nº 2021/754717
Através do presente termo firmamos RETIFICAÇÃO do Contrato Administra-
tivo nº 015/2022-Hol, alterando o código siMas, conforme exposto abaixo:

onde se lê:
cLÁUsULa PriMeira – do oBJeto:
...
1.3 - discriminação do objeto:

iteM descriÇÃo dos Materiais
cÓdiGo 

MateriaL  
(siMas)

Qtde UNd VaLor 
UNitÁrio VaLor totaL

01

dieta enteral liquida nutricionalmente 
completa, polimérica, hipercalórica (a 
partir de 2 kcal/ml), hiperproteica (a 

partir de 100 gramas por litro ou 20% 
de proteína por frasco, destinada a 
pacientes com necessidades nutri-
cionais elevadas e restrição hídrica. 
Isenta de sacarose, lactose, fibras e 

glúten.  com prazo de validade maior 
que 06 meses no ato da entrega. Em-
balagem liquida tipo sistema fechado 

a partir de 500 ml
fab/Marca: frEsENiUsK

rMs: 620479981
Embalagem Padrão: cX 15 fr

182325-6
 

2200 UNd r$ 51,00 r$ 112.200,00

Leia-se:
cLÁUsULa PriMeira – do oBJeto:
...
1.3 - discriminação do objeto:

iteM descriÇÃo dos Materiais cÓdiGo Mate-
riaL  (siMas) Qtde UNd VaLor 

UNitÁrio
VaLor 
totaL

01

dieta enteral liquida nutricionalmente 
completa, polimérica, hipercalórica (a 
partir de 2 kcal/ml), hiperproteica (a 

partir de 100 gramas por litro ou 20% 
de proteína por frasco, destinada a 
pacientes com necessidades nutri-
cionais elevadas e restrição hídrica. 
Isenta de sacarose, lactose, fibras e 

glúten.  com prazo de validade maior 
que 06 meses no ato da entrega. Em-
balagem liquida tipo sistema fechado 

a partir de 500 ml
fab/Marca: frEsENiUsK

rMs: 620479981
Embalagem Padrão: cX 15 fr

217462-6
 

2200 UNd r$ 51,00 r$ 112.200,00

JoÃo dE dEUs rEis da silva
diretor Geral, em exercício

Protocolo: 846687

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

errata de PUBLicaÇÃo
Errata de Publicação do Termo de Ratificação de Licitação n.º 
047/2022 - HOL, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.096 
de 30/08/2022 – Protocolo: 845608 – Processo nº 2022/883121
onde se lê:
Ratificação de Inexigibilidade de Licitação
Leia-se:
Ratificação de Dispensa de Licitação
ordenador responsável: ivEtE GadElHa vaZ
Belém, 30 de agosto de 2022.

Protocolo: 846178

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato adMiNistratiVo N.º 
015/2022-HoL
resolve:
Tornar sem efeito a publicação de 843092, publicada no Diário Oficial do 
Estado nº 35.088 de 24/08/2022, da empresa f. cardoso & cia ltda – 
Processo nº 2021/1445554, em razão, de ordenador da despesa e proces-
so digitados equivocadamente.
Belém, 30 de agosto de 2022
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral

Protocolo: 846708
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 678/2022 – 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 2022/999573 de 
08/08/2022.
r E s o l v E:
rEMaNEJar a partir de 01/09/2022, por necessidade do serviço o servidor 
HElsoN JorGE olivEira loPEs, assistente administrativo, matrícula nº 
5908808/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da divisão 
de Patrimônio para a comissão intra Hospitalar de doação de Órgãos e 
tecidos Para transplante - ciHdott, 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: 846737

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 836/2022/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 2022/540299
rEsolvE:
i - dEsiGNar para fiscal dE coNtrato, o servidor MarcElo araÚJo 
MiraNda, cargo: coordenador de Equipamentos, Matrícula: 5854075-
1/2, lotado na Gerência de Estrutura física funcional e Patrimônio – 
GEff. os contatos serão realizados através do telefone (91) 4009-2305, 
E-mail: marcelo.miranda@santacasa.pa.gov.br,
ii - dEsiGNar fiscal sUBstitUto, o servidor raPHaEl dE carva-
lHo dos saNtos rodriGUEs, assistente administrativo, matrícula N º 
57234003/1, lotado na Gerência de Estrutura física funcional e Patrimônio 
– GEff, telefone: (91) 4009-2305, E-mail: raphael.rodrigues@santacasa.
pa.gov.br. contrato nº 247/2022/fscMP, oriundo da iNEXiGiBilidadE dE 
LICITAÇÃO N.º 027/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERI-
cÓrdia do Pará - fscMP com a empresa MacEdo HosPitalar coMÉr-
cio, rEPrEsENtaÇÃo, iMPortaÇÃo E EXPortaÇÃo dE EQUiPaMENtos 
HosPitalarEs ltda, cNPJ: 09.475.249/0001-28, tendo como objeto 
a aQUisiÇÃo dE coMPoNENtEs coMPatÍvEis coM os EQUiPaMENtos 
dE fototEraPia, BilitroNBEd E iNcUBadora da Marca faNEM
Belém, 26 de agosto de 2022
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 846252

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 247/2022/FscMP
Exercício: 2022
oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMPoNENtEs coMPatÍvEis coM os EQUiPa-
MENtos dE fototEraPia, BilitroNBEd E iNcUBadora da Marca faNEM
valor: r$399.370,00
data de assinatura: 26/08/2022
vigência: 26/08/2022 a 26/08/2023
tErMo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 027/2022/fscMP
PaE Nº 2022/540299
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289; 
foNtEs dE rEcUrsos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653 e nos seus respec-
tivos superavits; ElEMENto dE dEsPEsa: 339030
coNtratada: MacEdo HosPitalar coMÉrcio, rEPrEsENtaÇÃo, 
iMPortaÇÃo E EXPortaÇÃo dE EQUiPaMENtos HosPitalarEs 
ltda, cNPJ: 09.475.249/0001-28,
ENdErEÇo: trav. angustura n.º 3145, térreo, Marco, Belém/Pa, cEP: 
66.093-040, tElEfoNE: (91) 3276-6889 / 3277-5366 / 3276-2374
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 846251

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 027/2022
valor: r$399.370,00
objeto: aQUisiÇÃo dE coMPoNENtEs coMPatÍvEis coM os EQUiPa-
MENtos dE fototEraPia, BilitroNBEd E iNcUBadora da Marca faNEM
data de assinatura: 26/08/2022 - vigência: 26/08/2022 a 26/08/2023
PaE Nº 2022/540299 - iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 027/2022/fscMP
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289; 
foNtEs dE rEcUrsos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653 e nos seus respec-
tivos superavits; ElEMENto dE dEsPEsa: 339030
coNtratado: MacEdo HosPitalar coMÉrcio, rEPrEsENtaÇÃo, iM-
PortaÇÃo E EXPortaÇÃo dE EQUiPaMENtos HosPitalarEs ltda; 
cNPJ/Mf: 09.475.249/0001-28
ENdErEÇo:travessa angustura n.º 3145, térreo, Marco, Belém/Pa, cEP: 
66.093-040, tElEfoNE: (91) 3276-6889 / 3277-5366 / 3276-2374
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 846254

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo nº 027/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMPoNENtEs coMPatÍvEis coM os EQUiPa-
MENtos dE fototEraPia, BilitroNBEd E iNcUBadora da Marca faNEM
coNtratado: MacEdo HosPitalar coMÉrcio, rEPrEsENtaÇÃo, iM-
PortaÇÃo E EXPortaÇÃo dE EQUiPaMENtos HosPitalarEs ltda, 
cNPJ/Mf: 09.475.249/0001-28
data: 26/08/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 846257

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01608
valor: r$4.084,00
data:26/08/2022
oBJEto: MatErial dE coNsUMo - BalaNÇa diGital dE PrEcisÃo; Mi-
XEr ProcEssador dE aÇo Escovado; tErMo HiGroMEtro diGital.
PaE nº 2022/214919 - cotaÇÃo ElEtrÔNica
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0669000000; Elemento de despesa: 44905200
coNtratada: aNtÔNio ailtoN da crUZ UcHoa, cNPJ/Mf: 28564781-0001/66
ENdErEÇo: tv. das adálias nº 87-a- casa, Bairro: das florEs, BENE-
vidEs/Pa, cep: 68.795-000; tElEfoNE: (91) 9619-4138
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 846546
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01607
valor: r$8.463,88
data: 26/08/2022
oBJEto: MatErial dE coNsUMo - BatEdor dE ovos, aco iNoX;Ba-
tEdor dE ovos, EM iNoX; coPo dE BEcKEr, dE aco iNoX; coPo dE 
BEcKEr, dE aco iNoX; coPo dE BEcKEr, dE aco iNoX .
PaE nº 2022/214919 - cotaÇÃo ElEtrÔNica
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0269008054; Elemento de despesa: 33903000
coNtratada: aNtÔNio ailtoN da crUZ UcHoa, cNPJ/Mf: 28564781-
0001/66
ENdErEÇo: tv. das adálias nº 87-a- casa, Bairro: das florEs, BENE-
vidEs/Pa, cep: 68.795-000; tElEfoNE: (91) 9619-4138
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 846593

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 966/2022 – aJUr/GaBiNete/HeMoPa, 
de 29 de agosto de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – funda-
çãoHEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e
considerando a decisão desta Presidência pela aplicação de sanção adminis-
trativa de impedimento de contratar com a administração Pública estadual, 
pelo prazo de dois anos, imposta à empresa E. da s. MiraNda sErvicos 
coMBiNados Para aPoio a Edificios EirEli, cNPJ nº 22.446270/0001-
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63, referente à inexecução do contrato administrativo nº 046/2021;
considerando a inexecução total por parte da empresa contratada, impõe-
se a rescisão unilateral do contrato, com a aplicação de penalidades admi-
nistrativas à empresa inadimplente;
considerando os termos doPaE nº 2021/413849, que apurou e constatou 
diversas tentativas de resolução amigável das pendências, sem que a em-
presa cumprisse com a regularização devida e obrigada contratualmente.
rEsolvE,
i – aplicar a sanção administrativa de iMPEdiMENto dE coNtratar 
coM a adMiNistraÇÃo PÚBlica EstadUalà empresa E. da s. MiraN-
da sErvicos coMBiNados Para aPoio a Edificios EirEli, cNPJ nº 
22.446270/0001-63, pelo prazo de 02 (dois) anos, em decorrência do des-
cumprimento de diversos deveres contratuais, com fundamento nos arti-
gos77 a 80, da lei nº8.666/93
ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará– 
fundação HEMoPa, em 29 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 846292

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato N°. 047/2020 
(reF. Proc. 2022/826497)

das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatoloGia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: BElGElo coMErcio E iNdUstria EirEli, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 33.962.972/0001-16 com 
sede na rua Esperantista, 8ª anexo i- coqueiro cEP: 66650-600 – Be-
lém/Pa, neste ato representada por seu representante legal luis diogo 
Nascimento lopes, portador da cNH nº. 03885881905, cPf/Mf sob o nº. 
950.873.202-44, doravante denominada coNtratada.
oBJEto: o presente aditivo serve à prorrogação do prazo de vigência do 
contrato 047/2020, nos termos da lei federal 8.666/93, pelo período de 
08 (oito) meses, ou seja, de, 30/07/2022 a 30/03/2023, para consumo 
do saldo de quantitativo, cujo objeto é a aQUisiÇÃo dE GElo cristal 
E GElo EM EscaMas Para atENdEr as NEcEssidadEs da fUNdaÇÃo 
HEMoPa sEdE.
valor: o valor global do contrato para este termo aditivo é r$ 9.833,40 
(nove mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos).
foNtE do rEcUrso: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022
Natureza de despesa: 339030
do foro: Belém – Pará
data dE assiNatUra do tErMo: 26 de julho de 2022
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-
PrEsidENtE da fUNdaÇÃo HEMoPa- contratante
luis diogo Nascimento lopes -BElGElo coMErcio E iNdUstria EirEli 
- contratada
ordENador dE dEsPEsa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 846496
eXtrato de terMo aditiVo

2° terMo aditiVo ao coNtrato N° 15/2020 
Processo N° 2020/544054

ForNeciMeNto de saNGUe e HeMocoMPoNeNtes
das PartEs: associaÇÃo dE saÚdE, EsPortE, laZEr E cUltUra – 
asElc / HosPital rEGioNal PÚBlico do araGUaia (coNtrataNtE); 
fUNdaÇÃo cENtro dE HEMatoloGia E HEMotEraPia do Pará – HE-
MoPa (coNtratada).
do oBJEto: O presente Termo Aditivo tem como finalidade prorrogar a 
vigência do coNtrato N° 15/2020, conforme previsto na cláUsUla sEX-
ta – da viGÊNcia
do PraZo: vigência será de 03.08.2022 a 02.08.2023.
do valor: sem valor estimado.
dotaÇÃo orÇaMENtária: sem fonte de recurso estimada.
do foro: Belém – Pará
data dE assiNatUra: 28/07/2022
assiNatUras:
daGMar Maria PErEira soarEs dUtra – associaÇÃo dE saÚdE, EsPor-
tE, laZEr E cUltUra – asElc / HosPital rEGioNal PÚBlico do araGUaia.
WilsoN ModEsto fiGUEirEdo JUNior – associaÇÃo dE saÚdE, EsPortE, 
laZEr E cUltUra – asElc / HosPital rEGioNal PÚBlico do araGUaia.
PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra – fUNdaÇÃo HEMoPa.
ENdErEÇo do coNtratado E cEP: trav. Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro 
Batista campos, cEP nº 66.033-000, Belém – Pa.

Protocolo: 846404

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 963/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
carla aNdrEia rEsENdE rodriGUEs farmac./HENrE 571912621
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 4800,00
10122129783830000  269  339036 200,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1078842  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 846462

diÁria
.

Portaria Nº 965 de 30 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 1094526/2022.
rEsolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar da caMPaNHa EXtErNa dE caPtaÇÃo dE caNdi-
datos a doadorEs dE saNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 24/09/2022.
alvaro lUiZ sErrÃo dos saNtos, cPf: 184249882-72, ag. Port./co-
loG, Mat. 55940731, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  30 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 846290
Portaria Nº 964 de 30 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 1094288/2022.
rEsolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar da caMPaNHa EXtErNa dE caPtaÇÃo dE caNdi-
datos a doadorEs dE saNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 23/09/2022.
iNaldo MartiNs dos saNtos, cPf: 568.035.242-72, ag. de Port./co-
loG, Mat.: 541908661, 0,5 diaria
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  30 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 846280

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 005/2022.
reLatiVa ao PreGÃo eLetrÔNico HeMoPa srP Nº 030/2022
aos 26 dias do mês de agosto 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 
030/2022, 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); decreto 
Estadual nº 877/2008 (dispõe sobre o pagamento de fornecedores da ad-
ministração Pública  direta e indireta do Governo do Estado do Pará), ins-
trução Normativa nº 3/2018 (Estabelece regras de funcionamento do sis-
tema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF); a Instrução 
Normativa sEad/dGl nº 003/2018 (dispõe sobre a utilização do Banco re-
ferencial de Preços no Estado do Pará) e subsidiariamente a lei federal n° 
8.666/1993  e alterações (lei de licitações e contratos administrativos), 
assim como as exigências previstas no Edital e anexos, rEsolvE registrar 
os preços para aQUisiÇÃo fUtUra E EvENtUal dE iNsUMos Para rE-
aliZaÇÃo dE EXaMEs laBoratoriais dE HistocoMPatiBilidadE No 
laBoratÓrio da GErÊNcia dE iMUNoGENÉtica coM EQUiPaMENto EM 
COMODATO de acordo com as condições e especificações do Edital e seus 
anexos, a ser oferecido pela empresa:
1 – PH7 coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs dE ProdUtos Para diaGNÓs-
ticos ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 59.920.132/0001-84, inscrição 
Estadual nº 635.452.162-114, com sede na rua carlos Gomes, 172 – cen-
tro são Bernardo do campo – sP – 09715-130, (11) 4338-8666,| Email: 
suporte@ph7id.com.br / www.ph7id.com.br / licitacoes@ph7id.com.br / 
asdrubal@ph7id.com.br , neste ato representada pelo(a) sr (a) asdrU-
Bal BorGoNovi,  brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula 
de identidade nº. 5.371.019 ssP/sP, cPf/Mf sob o nº. 537.736.168-72, 
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residente e domiciliado na rua Josefhina valério capitâneo, nº 362, Jardim 
vista alegre, na cidade de são Bernardo do campo – sP, cEP 09822-280; 
de acordo com o resultado do PrEGÃo ElEtrÔNico srP nº 030/2022, 
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 
fUtUra E EvENtUal dE iNsUMos Para rEaliZaÇÃo dE EXaMEs laBo-
ratoriais dE HistocoMPatiBilidadE No laBoratÓrio da GErÊNcia 
dE iMUNoGENÉtica coM EQUiPaMENto EM coModato nas condições 
definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do 
Pregão Eletrônico srP nº 030/2022 vinculada ao Processo nº 2021/777638 
que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro.
cLÁUsULa seGUNda - do PreÇo e reVisÃo
O preço registrado, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos obje-
tos constantes deste instrumento encontram-se contidos na tabela abaixo:
PH7 coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs dE ProdUtos Para diaGNÓsticos 
ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 59.920.132/0001-84, inscrição Esta-
dual nº 635.452.162-114.

iteM esPeciFicaÇÃo tÉcNica UNid QUaNt PreÇo 
UNitÁrio r$

PreÇo totaL 
r$

01

Kit dE tiPaGEM Hla Miafora 
NGs MflEX 6 Kit ProJEtado Para 
dEtErMiNar a tiPaGEM dos loci 
dE Hla classE i E classE ii, Por 

sEQUENciaMENto dE todo o GENE 
oU da Maioria dos EXoNs E iNtroNs 
iNforMativos. Para tiPificaÇÃo Hla 

EM alta rEsolUÇÃo dos loci a, B, 
drB1, c, dQa1/B1 E dPa1/B1, Kit Para 

rEaliZaÇÃo dE 96 tEstEs
Marca: Mia fora faBricaNtE: 

BioarraY solUtioNs
ProcEdÊNcia: Estados UNidos da 

aMErica
cÓdiGo: sr-800-10535-96

rEGistro aNvisa: 80391910013
validadE: 12 MEsEs

tEstEs 3.500 1.090,00 3.815.000,00

1. eQUiPaMeNtos eM coModato
iteM cÓodiGo descriÇÃo Qtde.

1 K14-5000

cENtrifUGa dE MicroPlacas 96WEll 
Para 2 MicroPlacas cENtrÍfUGa dE

MicroPlacas dE 96 PoÇos Para 
tiPificaÇÃo Hla coM soNdas

oliGoNUclEotÍdicas EsPEcÍficas 
(sso) - a cENtrÍfUGa K14-5000 da 

Marca
Kasvi foi dEsENvolvida Para Uso 

EM laBoratÓrio. É UMa cENtrÍfUGa
coMPacta, coM rotorEs 

caMBiávEis, PodENdo sEr UtiliZada 
Para tUBos E

MicroPlacas. É silENciosa, 
APRESENTANDO RUíDOS ≤ 65DB. 

PossUi sistEMa
dE travaMENto iNtEliGENtE da 

taMPa, travaNdo facilMENtE coM 
as MÃos, E

liBEraÇÃo aUtoMática da taMPa 
soMENtE QUaNdo o Motor Parar dE

cENtrifUGar Por QUEstÕEs dE 
sEGUraNÇa. caso HaJa alGUM 

ProBlEMa
ElÉtrico Na trava, Há UM caBo dE 
dEstravaMENto MaNUal da taMPa

aBaiXo da cENtrÍfUGa. Basta PUXar 
o caBo dE sEGUraNÇa E a taMPa É

liBErada. EMitE UM alarME 
iNforMaNdo o fiNal do ciclo. NÃo 

aPrEsENta a
idENtificaÇÃo aUtoMática 

do rotor, Para isso, dEvE-sE 
sElEcioNar o tiPo do

rotor aNtEs da cENtrifUGaÇÃo. 
ENQUaNto o MEsMo rotor 

sElEcioNado
EstivEr Na cENtrÍfUGa, NÃo Há a 

NEcEssidadE dE sElEcioNar o tiPo 
do rotor

NovaMENtE aNtEs dos ciclos, sÓ 
sErá NEcEssário sE HoUvEr UMa 

troca
Por UM tiPo difErENtE. 32X40X57 cM.

Nosso ProdUto: Kasvi K14-
5000MMarca/faBricaNtE: cHaNGsHa 

YiNGtai
iNstrUMENt co. ltda.aPrEsENtaÇÃo 

da EMBalaGEM:
iNdividUalProcEdÊNcia: 

iMPortadorEGistro Ms: 80884880025

1

2 sEr coMPUtadordE alata PErforMacE - 
EstaÇÃo dE traBalHo 1

3 P10 MicroPiPEta MoNocaNal- P10 2

4 P20 MicroPiPEta MoNocaNal - P20 2

5 P200 MicroPiPEta MoNocaNal- P200 2

6 P1000 MicroPiPEta MoNocaNal - P1000 2

7 M-P10 PiPEta MUlticaNal – P10 1

8 M-P20 PiPEta MUlticaNal – P20 1

9 M-P200 PiPEta MUlticaNal – P200 1

10 NoK NoBrEaK 1

11 racK 96 racK MaGNÉtica 96 PoÇos 
(MaGNEtic-riNG staNd 96 WEll) 1

12 racK tUBo racK MaGNÉtica Para tUBos dE 2Ml 1

 2. iNsUMos

2.1 721978202

Placa Pcr sEM Borda, 96 PoÇo, 
TRANSPARENTE, PERFIL ALTO, 200 µL, 

Pcr PErforMaNcE
tEstEd, PP

 

2.2 K4-2000
BorracHa sEladora Para 

MicroPlacas dE Pcr 96 PoÇos. 
traNsP. 5 UN/Pct

 

2.3 K30-2020 racK tErMoEstávEl dUPla facE Para 
20 tUBos dE 2 E 0,5 Ml  

2.4 K30-9602 racK tErMoEstávEl Para 96 tUBos 
0,1 E 0,2 Ml/Placa 96 PoÇos. 2 UN/Pct  

2.5 K19-0050 tUBo dE cENtrifUGaÇÃo 50 Ml fUNdo 
cÔNico (tiPo falcoN). 25 UN/Pct  

2.6 62553041 tUBo dE rosca, 15 Ml, (cXØ): 120 X 
17 MM, Ps, coM iMPrEssÃo  

2.7 K30-510 rEsErvatÓrio Para solUÇÕEs 50Ml 
(coXiNHo) 10 UN/Pct - Kasvi  

2.8 701130210 PONTA DE FILTRO, 10 µL, 
traNsParENtE, 96 UNid./caiXa  

2.9 70760213 PONTA DE FILTRO, 20 µL, TRANSPARENTE, 96 UNID./CAIXA

2.10 701189215 PONTA DE FILTRO, 200 µL, TRANSPARENTE, 96 UNID./CAIXA

2.11 703050355 PONTA DE FILTRO, 1000 µL, TRANSPARENTE, 96 UNID

2.12 72695500 rEciPiENtE dE rEaÇÃo safEsEal, 2 Ml, PP

2.13 72706400 rEciPiENtE dE rEaÇÃo safEsEal, 1.5 Ml, PP, Pcr PErforMaNcE tEstEd

2.14 13-12102-05 áGUa UltraPUra tiPo i - livrE dE dNasE - filtrada 0,1 Micra 
(irradiada 30 KGraY) - 500Ml

2.15 01a1082.01.BJ alcool Etilico 95% P.a.-a.c.s. (803G)

o valor global desta ata é de r$ 3.815.000,00 (três milhões oitocentos e 
quinze mil 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, 26 de agosto de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente
Belém/Pa, 26 de agosto de 2022.

Protocolo: 846320
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 508, 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.
considerando-se os termos do decreto 795 de 29/06/2020, publicado no 
doE nº 34.240 de 01/06/2020, que dispõe sobre a cessão de servidores 
no âmbito estadual e de outras providências.
PaE nº. 2022/1006429.
rEsolvE:
ProrroGar, em comum acordo, a cessão da servidora siMoNE dE 
NaZarE BraGa dias, matrícula nº. 54195251/1, ocupante do cargo 
de ENfErMEiro para o Ministério Público do Pará – MP/Pa, a partir de 
03.05.2022 até 02.05.2024 (02 anos), concedida através da Portaria N° 
257 de 20.04.2021 (doE N° 34.562/26.04.2021), com ônus para o Órgão 
de destino.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE PUBliQUE-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente/fHcGv

Protocolo: 846344

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: rescisão contratual
término de vínculo: 31/08/2022
tipo: distrato a pedido do servidor
servidor temporário: GiaNNiNi loPEs da silva
Matrícula: 5955272/2
cargo/Órgão: técnico de Enfermagem/fHcGv
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.

Protocolo: 846350

.

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retificado na portaria n° 456 de 12 de setembro de 2022, o seguinte:
oNde LÊ-se:

MatrÍcULa NoMe Periodo
57195087/1 1 roZaNGEla dE Matos dE liMa 02/09/2022 01/10/2022

Leia-se:

MatrÍcULa NoMe Periodo
57195087/1 1 roZaNGEla dE Matos dE liMa 12/09/2022 11/10/2022

Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 35.079 de 
17/08/2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente/fHcGv

Protocolo: 846352

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 130/2022
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
na área de engenharia para a prestação de serviços técnicos profissionais 
para Elaboração de Projetos Executivos complementares de Engenharia e 
Execução dos Projetos elaborados, para reforma e readequação do serviço 
de Psiquiatria do imóvel sede 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 do edital, para fornecimento 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: Edilza farias azevedo
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 16/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 846360

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa 91/2022
valor r$ 7.000,00 (sete Mil reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do sUs.
Data de Ratificação: 29/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv da lei 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269, 0103, 0149, 0261 e suas respectivas subfontes 
e superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: M r BioMÉdica rio PrEto ltda
Endereço: av. Murchid Homsi, 2313 – Bairro: Jardim santa Maria.
sÃo JosÉ do rio PrEto – sÃo PaUlo – cEP: 15.080-210
fone: (17)3227-3234
E-mail: MrBioMEdica@tErra.coM.Br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 846326
disPeNsa 91/2022

valor r$ 9.000,00 (Nove mil e reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do sUs.
Data de Ratificação: 29/08/2022.
fundamento legal: art. 24, inciso iv da lei 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269, 0103, 0149, 0261 e suas respectivas subfontes 
e superávits.
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: 846324
disPeNsa 90.2022

valor r$ 20.200,00 (viNtE Mil E dUZENtos rEais)
objeto: aquisição de oPME’s para realização de procedimento em Paciente 
do sus, com assistência técnica durante o procedimento.
Data de Ratificação: 16/08/2022
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 subfontes e 
superravits
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: BiosaUdE ProdUtos HosPitalarEs ltda (MatriZ E filiais)
Endereço: travEssa doM roMUaldo dE sEiXas, 427, vila rEis, 51 - 
UMariZal
BElÉM – Pará – cEP: 66050-110
telefone: (091) 3241-1150
E-mail: orçamento3@biosaude.com.br
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 846258
disPeNsa 92/2022

valor r$ 39.100,00 (trinta e Nove mil e cem reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do sUs.
Data de Ratificação: 29/08/2022.
fundamento legal: art. 24, inciso iv da lei 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269, 0103, 0149 e 0261.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: ProtEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUtos MÉdicos ltda
Endereço: avENida coNsElHEiro fUrtado Nº 2391 sala 607 – Bairro 
– crEMaÇÃo
BElÉM – Pará – cEP: 66040-100.
fone: (91) 3229-0134 / 9603-6444
E-mail: protech.adm@hotmail.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 846376
disPeNsa 92/2022

valor r$ 3.000,00 (três Mil reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do sUs.
Data de Ratificação: 29/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv da lei 8.666/93.
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orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269, 0103, 0149 e 0261.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: a P c l coMErcio dE MatEriais MEdicos E HosPitalarEs Ei-
rEli
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: 846379

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 481, de 31 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 500,00 
(Quinhentos reais), para pagamento de despesas miúdas durante o mês 
de sEtEMBro/2022, que não podem subordina-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clinicas Gaspar vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (QUiNZE) 
dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de presta-
ção 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.
NoME: GirlENE MiraNda MUNiZ
carGo: aUXiliar adMiNistrativo
MatricUla: 57194400/1
rG: 2137627
cPf: 431.426.562-00
333903096 – MatErial dE coNsUMo ----------------------------r$ 500,00
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente / fHcGv

Protocolo: 846515

.

.

oUtras MatÉrias
.

 1° termo aditivo da ata de registro de Preços n° 192/2021
data da assinatura: 30/08/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Tem por finalidade o ajuste do valor unitário e total do item 
01, objeto da arP nº 192/2021 em decorrência de reequilíbrio econômi-
co-financeiro, de acordo com o previsto no art. 65, II, alínea “d” da Lei nº 
8666/93.
Exercício: 2022
contratado: dcrUZ coMErcial HosPitalar ltda
Endereço: rua agostinho ferreira campos, n° 245, cidade da saúde - 
itapevi/sP
cEP: 06.693-120
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta.

Protocolo: 846327

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria: 118/2022, caMetÁ, 24/08/2022
NoME: silvaNE Baia da silva
MatrÍcUla: 5967115-1
carGo/fUNÇÃo: coNtadora
NoME: Maria dE fátiMa MiraNda Batista
MatrÍcUla: 5520860-2
carGo/fUNÇÃo: tÉcNico dE ENfErMaGEM/EXEcUÇÃo fiNaNcEira
oBJEtivo: Participarem de reunião com a comissão de parecer contá-
bil para ajustes de informações quanto aos procedimentos contábeis, que 
ocorrerá no dia 29/08/2022, na sala de reuniões do 4º andar no prédio 
da travessa lomas valentinas nº 2190- Marco, no horário de 09:00H às 
12:00H, como também, junto ao Gt-orçamento e fEs-fundo Estadual de 
saúde.
oriGEM: caMEtá
dEstiNo: BElÉM

PErÍodo: 28/08 à 30/08/2022
Nº dE dÍarias: 2,5 (dUas E MEia) diárias Para cada sErvidora
valor das diárias: r$ 593,45 (Quinhentos Noventa e três reais e Qua-
renta e cinco centavos).
rEGistra-sE, PUBlica-sE E cUMPra-sE.
MarcElo vEiGa costa
dirEtor do Hrc

Protocolo: 846321

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 047/2022-GaB/rH/Hrs 
de 30 de aGosto de 2022.

a diretora do Hospital regional de salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da Portaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
coNsidEraNdo despachado contido na sequência 43 do processo nº 
2022/397392;
rEsolvE:
tornar sem Efeito a Portaria Nº 033/2022-GaB/rH/Hrs dE 30 dE JUNHo 
dE 2022, que designou o servidor cEZar roBErto PiNto da silva 
torrEs, Matrícula Nº 54190760-1, agente administrativo, lotado no setor 
de cdH, para exercer a função de fiscal do contrato administrativo nº 
011/2022/Hrs.
Publique-se, registre-se e cumpra-se
 salinópolis, 30 de agosto de 2022.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirEtora do Hrs/sEsPa

Protocolo: 846325

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 104 de 26 de aGosto de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1083362 - PaE;
resolve:
dEsiGNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 090/2021 – P. M. de igarapé açu- Processo nº 2021/594946.
objeto: recuperação de 33,70 km de Estradas vicinais sendo: 20,77 
km de vicinal Porto seguro com coordenadas de inicio 1°07’07,38”s 
47°32’23,75”O e final 1°00’26,266”S 47°25’17,80”O; e 12,93 km de Vici-
nal São Bento com coordenadas inicial 1°02’31,56”S 47º29”45,19”O e final 
0°58’52,59”s 47°28’56,03”o, no município de igarapé-açu/Pa.

Portaria N° 105 de 26 de aGosto de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1087107 - PaE;
resolve:
dEsiGNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 081/2022 – P. M. de vitoria do Xingu- Processo nº 2022/349287.
objeto: recuperação  de  49.415 m de Estradas vicinais: raMal do KM 
18  sUl – 19.976,00 m  (Marco inicial - latitude: 3°10’15.96”s e lon-
gitude 52º3’34.85”o; Marco final - latitude: 3°15’50.38“s e longitude 
52°1’59.56”o) , raMal do KM 18 NortE – 10.020,00 m  (Marco inicial - 
latitude: 3°10’15.23”s e longitude 52º3’34.40”o; Marco final - latitude: 
3°6’58.27“s e longitude 52°2’39.46”o); raMal do KM 32 – 19.419,00 m  
(Marco inicial - latitude: 3°7’24.11”s e longitude 51º55’54.27”o; Marco 
final - latitude: 2°57’58.63“s e longitude 51°54’58.69”o), no município 
de vitória do Xingu/Pa.

Portaria N° 106 de 26 de aGosto de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1087162 - PaE;
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resolve:
dEsiGNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 082/2022 – P. M. de vitoria do Xingu- Processo nº 2022/349331.
objeto: recuperação de 13.656,00 m Estrada vicinal ramal do KM 23  Nor-
te,  (Marco inicial - latitude: 3°10’48.56”s e longitude 52º1’8.26”o; Mar-
co final - latitude: 3°3’26.54“s e longitude 52°0’4.08”o) , no município 
de vitória do Xingu/Pa.

Portaria N° 107 de 26 de aGosto de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1087185 - PaE;
resolve:
dEsiGNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 086/2022 – P. M. de vitoria do Xingu- Processo nº 2022/349252.
objeto: recuperação de Estrada vicinal ramal do KM 23 setor sul, raMal 
do KM 23 sUl – 47.153,00 m (Marco inicial - latitude: 3°10’13.48”s e 
longitude 52º0’53.51”o; Marco final - latitude: 3°16’17.92“s e longitude 
52°1’1.20”o) , no município de vitória do Xingu/Pa.

Portaria N° 108 de 26 de aGosto de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1087208 - PaE;
resolve:
dEsiGNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 044/2022 – P. M. de Mocajuba- Processo nº 2022/216957.
objeto: recuperação de 85,67 km de estradas vicinais, as quais pos-
suem as seguintes coordenadas: viciNal PraiNHa (11,14 km) PoN-
to 01: lat. 2º33’59.50”s – long. 49º29’51.87”o e PoNto 02: lat. 
2º30’22.41”s – long. 49º25’8.66”o; viciNal iGaraPÉ do MEio (2,57 
km) PoNto 01: lat. 2º33’15.63”s – long. 49º26’28.40”o e PoNto 02: 
lat. 2º32’43.28”s – long. 49º24’7.62”o;  viciNal PEsQUEiro (6,81 
km) PoNto 01: lat. 2º33’25.65”s – long. 49º26’47.74”o e PoNto 02: 
lat. 2º31’54.61”s – long. 49º25’1.04”o; viciNal caNUdos (21,27 km) 
PoNto 01: lat. 2º24’46.80”s – long. 49º20’24.37”o e PoNto 02: lat. 
2º29’48.61”s – long. 49º17’1.04”o; viciNal tErra QUEBrada (6,27 
km) PoNto 01: lat. 2º38’18.94”s – long. 49º21’55.58”o e PoNto 02: 
lat. 2º38’1.60”s – long. 49º18’34.07”o; viciNal MaGalHÃEs Barata 
(20,28 km) PoNto 01: lat. 2º35’54.10”s – long. 49º29’31.97”o e PoNto 
02: lat. 2º38’54.88”s – long. 49º21’2.11”o e viciNal ciNira (17,33 
km) PoNto 01: lat. 2º30’22.85”s – long. 49º23’18.96”o e PoNto 02: 
lat. 2º31’33.82”s – long. 49º14’54.54”o, no município de Mocajuba/Pa.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
adlEr silvEira
secretário de Estado de transportes

Protocolo: 846336

LiceNÇa PrÊMio
.

assunto: Licença Prêmio
Portaria Nº 325 de 29 de aGosto de 2022

servidor (a): raiMUNdo da crUZ soUZa
id. funcional: 3277496/1
cargo: Braçal
lotação: diretoria técnica de transportes
Período: 01 a 30.09.2022
Nº de dias: 30 (trinta)
triênio: 11/06/2001 a 10/06/2004
fraNcisco EdvaN dE olivEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846334

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 144/2021 Processo nº 2021/1209049
Nº. do termo: 2º  data de assinatura: 24/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 144/2021 é decorrente da solicitação feita pela prefeitura de vigia de 
Nazaré através do oficio nº 101/2022 – GAB/PREFEITO, considerando que 
o período intenso de chuva na região está impossibilitando a execução dos 
serviços e cumprimento das metas estabelecidas. a prorrogação de prazo 
encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, 
item 5.1, alínea “h” e “j”, passando consequentemente os documentos su-
pra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de vig.: 31/08/2022  term. de vig.: 
28/12/2022.
NoME: PrEfEitUra MUNiciPal dE viGia dE NaZarE/Pa
cNPJ nº: 05.351.606/0001-95
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 846341

FÉrias
.

Portaria Nº 292 de 16 de aGosto de 2022
assunto: conceder o usufruto de férias
servidor (a): victor rocHa dE soUZa
id. funcional: 73504168/2
Período: 22/08 a 20.09.22
aquisitivo: 23.02.2021 a 22.02.2022
fraNcisco EdvaN dE olivEira
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 326 de 29 de aGosto de 2022
assunto: suspender férias
servidor (a): clEBEr rUBENs fErNaNdEs da costa
id. funcional: 5956283/2
Período: a contar 18.07.2022
aquisitivo: 13.07.2021 a 12.07.2022
fraNcisco EdvaN dE olivEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846333

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
Na PUBLicaÇÃo N° 828505 reFereNte ao 3º terMo aditiVo 

do Nº 008/2020-cPH, PUBLicado No doe Nº 35.048 
de 15/07/2022;

onde se lê:
termo aditivo: 3
contrato: 008/2020-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
de prazo do contrato de nº 008/2020-cPH, que versa sobre a prestação 
de serviços de segurança armada e desarmada na sede da cPH e no ter-
minal Hidroviário de Belém luiz rebelo Neto, em turnos de 12x36 diurno/
noturno.
data de assinatura: 07/07/2022
Projeto atividade: 26.784.1486.8496
Natureza: 339037
fonte do recurso: 0101
cNPJ: 12.557.363/0001-01 - NorsEG viGilÂNcia E sEGUraNÇa EirEli
Endereço: conjunto cidade Nova iv, travessa WE 36, nº 352, bairro co-
queiro, cEP: 67.133-190, cidade de ananindeua, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENassUlY NEto.
Leia-se:
termo aditivo: 3
contrato: 008/2020-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
de prazo do contrato de nº 008/2020-cPH, que versa sobre a prestação 
de serviços de segurança armada e desarmada na sede da cPH e no ter-
minal Hidroviário de Belém luiz rebelo Neto, em turnos de 12x36 diurno/
noturno.
valor: 489.574,20
vigência: 09/07/2022 a 08/07/2023
data de assinatura: 07/07/2022
Projeto atividade: 26.784.1486.8496
Natureza: 339037
fonte do recurso: 0101
cNPJ: 12.557.363/0001-01 - NorsEG viGilÂNcia E sEGUraNÇa EirEli
Endereço: conjunto cidade Nova iv, travessa WE 36, nº 352, bairro co-
queiro, cEP: 67.133-190, cidade de ananindeua, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENassUlY NEto.

Protocolo: 846743

.

.

aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 009/2020-cPH
2º terMo de aPostiLaMeNto

assinatura: 30/08/2022
Empresa: J. Morais sErviÇos ltda, inscrita sob o cNPJ nº 
36.269.156/0001-10.
Justificativa: O contrato nº 009/2020-CPH firmado com a sociedade em-
presária J. Morais sErviÇos ltda. teve, em 29 de julho de 2022, seu 
prazo de validade prorrogado por 180 (cento e oitenta dias), através do 2º 
termo aditivo, no qual não havia sido incluído o valor do contrato, sendo 
este de r$ 78.799,20 (setenta e oito mil, setecentos e noventa e nove 
reais e vinte centavos).
ordenador: HUGo PENNa HacHEM.

Protocolo: 846684
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 740/2022 – arcoN – Pa, 30 de aGosto de 2022. o 
diretor-Geral da agência de regulação e controle de serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei Nº 
6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838 de 20 de fevereiro de 2006; considerando o Processo Eletrônico n.º 
2022/1099790;rEsolvE: i – dEsiGNar JosE do socorro Morais da 
crUZ matrícula nº 5632633/2, a responder como GErENtE desta arcoN/
Pa, no período a contar de 19/09/2022 a 03/10/2022, durante as férias 
do titular, EdUardo aNtÔNio doMoNt costa, matrícula 5945895/1. 
ii - Esta Portaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E 
coNtrolE dE sErviÇos PÚBlicos do Estado do Pará, 30 dE aGosto 
dE 2022. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral

Protocolo: 846255

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de 2º ta ao coNtrato Nº10/2020.Partes:
arcoN-Pa/ ProdEPa.objeto do instrumento inicial: Prestação de servi-
ços, referente a confecção e tratamento das carteiras, para uso por pes-
soas com deficiência no transporte intermunicipal de passageiros. Justi-
ficativa: Prorrogação de prazo e reajuste de valor pelo IGPM julho/2022 
de 10,076790%. valor estimado anual para 25 mil carteiras, de r$ 
138.855,49. Valor unitário: R$5,05. Classificação Funcional e Programá-
tica: ProJ/ativ. 04.126.1508.8238.0000 Pi:412.000.8238c.foNtE/N.
dEsP.:0261 e 0661/339140aÇÃo: 233477 fundamento legal: art. 57, ii , 65 
§8, da lei nº 8.666/93, decreto nº1935/2017, art. 249, vi, a, da constituição 
do Estado do Pará. vigência: 31/08/2022 a 30/08/2023. data da assinatu-
ra: 30.08.2022. ordenador responsável: Eurípedes reis da cruz filho. cNPJ: 
nº. 05.059.613/0001-18, inscrição Estadual nº 15.271.0884, e endereço da 
contratada com sede na rodovia augusto Montenegro, km 10, centro admi-
nistrativo do Estado, icoaraci – Belém - Pará, cEP 66820-000

Protocolo: 845044

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 270 de 29 de aGosto de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUario E da 
PEsca, iNtEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o que dispõe o art. 132 inciso v, artigos 137 e 138 da lei 
Estadual nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
considerando o processo 2022/999634;
rEsolvE:
i - torNar sEM EfEito o item ii da Portaria Nº 207 de 13.06.2022, 
publicada no doE nº 35.048 de 15.07.2022;
II - CONCEDER a contar de 01.09.2022, Gratificação de Tempo Integral–
Gti, de que trata os dispositivos legais acima mencionados, ao servidor 
MaNoEl JoÃo PaNtoJa BoNifácio, matrícula nº 15440/ 1, ocupante do 
cargo de agente de Portaria, no percentual de 50%.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 846488
Portaria Nº 271 de 29 de aGosto de 2022

o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUario E da 
PEsca, iNtEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o que dispõe o art. 132 inciso v, artigos 137 e 138 da lei 
Estadual nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
considerando o processo 2022/999585;
rEsolvE:
i - torNar sEM EfEito o item ii da Portaria Nº 208 de 13.07.2022, 
publicada no doE nº 35.048 de 15.07.2022;
II - CESSAR, a partir de 01.09.2022, a concessão de Gratificação de tem-
po integral-Gti, ao servidor JoNatas tavarEs dE soUsa, matrícula 
nº5214424/1, ocupante do cargo de motorista, no percentual de 50%.

II - CONCEDER a contar de 01.09.2022, Gratificação de Tempo Integral–
Gti, de que trata os dispositivos legais acima mencionados, ao servidor si-
doNio BoNifacio, matrícula nº 15440/ 1, ocupante do cargo de auxiliar 
de atividades agropecuárias, no percentual de 50%.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 846489

.

.

errata
.

errata do coNtrato Nº 056/2018-sedaP
Publicado no doe Nº 33586 em 27/03/2018, Protocolo: 294716
onde se lê:
data da assinatura 23/03/2018
Leia-se:
data da assinatura: 01/03/2018
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos

Protocolo: 846216

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3° terMo aditiVo ao coNtrato N° 110/2021 - sedaP
oBJEto: acréscimo de quantitativo de postos de serviços, referente ao 
itEM 04, para acrescentar 01 posto de aUXiliar dE sErviÇos GErais 
para atender as demandas da sEdaP, passando o valor mensal do contrato 
de r$ 21.703,79 (vinte e um mil, setecentos e três reais e setenta e nove 
centavos) para r$ 25.132,15(vinte cinco mil, cento e trinta e dois reais e 
quinze centavos) e o valor global de r$ r$ 260.445,48 (duzentos e sessen-
ta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) 
para r$ 301.585,80(trezentos e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais 
e oitenta centavos.
dotaÇÃo orÇaMENtária: ação: 8338; fonte de recurso: 0101; Nature-
za de despesa: 3390-37; função Programática: 20.122.1297.8338
data dE assiNatUra: 30/08/2022.
coNtratado: sErvlidEr sErvicos dE liMPEZa E coNsErvacao EirEli
JUstificativa: Para atENdEr iNtErEssE PÚBlico.
ENdErEÇo: trav. dr. Moraes 730, vila amazônia nº 55 (altos) - sala a - 
Belém/ Pa - cEP: 66.035-125.
ordENador: JoÃo carlos lEÃo raMos

Protocolo: 846619

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 768/2022 fUNdaMENto lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENtaÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019
BENEficiário: Bruna Gomes ribeiro santos. carGo: técnica em 
infraestrutura – arquiteta. MatrÍcUla: 80845779. oriGEM: Belém/
Pa. dEstiNo: Maracanã/Pa oBJEtivo: avaliar a viabilidade técnica e 
reconhecimento do terreno para implantação de centro de beneficiamento 
de mariscos. .PErÍodo: 05 a 06/09/2022 Nº dE diárias: 1½ (uma 
e meia) ordENador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor 
administrativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁria Nº 774/2022 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: Evaldo carneiro das chagas. carGo: Motorista.  
MatrÍcUla: 22314. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo: Maracanã/
Pa oBJEtivo: conduzir técnicos para avaliar a viabilidade técnica e 
reconhecimento do terreno para implantação de centro de beneficiamento 
de mariscos no município de Maracanã Pa.  PErÍodo: 05 a 06/09/2022 
Nº dE diárias: 1½ (uma e meia) ordENador: Márcio Marcelo de souza 
trindade – diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Protocolo: 846355
Portaria de diÁrias Nº 775/2022 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: Jesus Nazareno Pinto de almeida. carGo: Motorista. Ma-
trÍcUla: 13277/1. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo: Bujaru/Pa. oBJEtivo: 
conduzir o sr. secretário adjunto que irá reunir com secretário de agri-
cultura e Produtores rurais. PErÍodo: 03/09/2022. Nº dE diárias: ½ 
(meia). ordENador: Márcio Marcelo de souza trindade /diretor adminis-
trativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 776/2022 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: lucas vieira torres. carGo: secretario adjunto. MatrÍ-
cUla: 5917995-2. oriGEM: Belém/Pa dEstiNo: Bujaru/Pa. oBJEti-
vo: reunir com secretário de agricultura e Produtores rurais. PErÍodo: 
03/09/2022. Nº dE diárias: ½ (meia). ordENador: Márcio Marcelo de 
souza trindade /diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Protocolo: 846395
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FÉrias
.

Portaria Nº 278 de 29 de aGosto de 2022
o dirEtor adMiNistrativo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
rEsolvE:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de oUtUBro/2022, aos servido-
res da secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, 
conforme relação a baixo.

N⁰ MatricULa NoMe P. aQUisitiVo GoZo de FÉrias
1 14079/1 aNisio olivEira fErrEira 07/10/21 À 06/10/22 10/10/22 À 08/11/22
2 13030/1 JosE riBaMar dos. s. NoUEira 04/09/21 À 03/09/22 03/10/22 À 01/11/22
3 15288/1 PaUlo WilsoN rosa dE PaUla 01/10/21 À 30/09/22 03/10/22 À 01/11/22
4 57231627/3 larissa GoEs dE QUEiroZ 20/07/21 À 19/07/22 17/10/22 À 31/10/22
5 11924/1 PaUlo aNtoNio P. dE araUJo 01/08/21 À 31/07/22 03/10/22 À 01/11/22
6 5893620-1 JosiaNE dE soUsa silva 22/09/21 À 21/09/22 03/10/22 À 01/11/22
7 16942/ 1 tiMotEo viaNa dE soUZa 15/08/21 À 14/08/22 03/10/22 À 01/11/22
8 23442/2 cElso orlaNdo P. NEGrÃo 01/03/21 À 28/02/22 03/10/22 À 01/11/22
09 22020/1 lUZiNEtE farias dos saNtos 15/05/21 À 14/05/22 03/10/22 À 01/11/22
10 17132/1 lUiZ otavio Batista dE MacEdo 01/09/20 À 31/08/21 03/10/22 À 01/11/22
11 21059/1 osMar da silva PiMENtEl filHo 01/02/21 À 31/01/22 03/10/22 À 01/11/22
12 16896/1 rodriGo JosE f. dos saNtos 01/02/21 À 31/01/22 03/10/22 À 01/11/22
13 5909222/2 fEliPE corrEa da coNcEiÇÃo 01/10/21 À 30/09/22 03/10/22 À 01/11/22
14 5962848/1 aNa PaUla rocHa caMPos 29/10/21 À 28/10/22 31/10/22 a 14/11/22
15 14222/1 raiMUNda NaZarÉ dias fErrEira 01/04/21 À 31/03/22 10/10/22 a 08/11/22

16 5900410/1 cÉlio foNsEca dE Novoa 25/06/20 a 24/06/21 08/09/22 a 22/09/22 E 
16/11/22 a 30/11/22

17 57216522/1 tHiaGo NEvEs crUZ 30/04/21 À 29/04/22 19/09/22 À 18/10/22
18 11312/1 dilsoN da cUNHa 30/06/21 À 29/06/22 17/10/22 À 15/11/22
19 55588562/ 1 KariNE PEdrosa da silva 02/05/20 À 01/05/21 01/09/ 22 a 30/09/22
20 5940624/2 sUEllEN cEcilia costa dE soUsa 11/11/20 À 10/11/21 04/10/22 À 18/10/22
21 3278522/ 1 raMUNdo GUido torrEs 09/01/21 À 08/01/22 03/10/22 À 01/11/22
22 57191882/5 MaUricio M. do NasciMENto 15/09/21 À  14/09/22 15/09/22 À 14/10/22

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Márcio MarcElo dE soUZa triNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846243

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria  N° 1531  de  25  de  aGosto  de  2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5° da lei Estadual n° 4.584, de 
08 de outubro de 1975, e,
coNsidEraNdo que o processo nº 2016/288906 em nome do requerente 
Jair JosÉ dos saNtos obedeceu ao disposto no art. 241, inciso i, da 
constituição Estadual de 1989, na lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores, no art. 10, do decreto-lei Estadual nº 57, de 
22 de agosto de 1969 e na lei Estadual nº 7.289, de julho de 2009, bem 
como no decreto Estadual nº 2.135, de 26 de fevereiro de 2010; encon-
trando-se concluído com a expedição do título em 08/10/2021.
rEsolvE:
torNar sEM EfEito a Portaria n° 1508, de 19 de agosto de 2022, publi-
cada no doE n° 35.084, em 22 de agosto de 2022, por ter sido publicada 
indevidamente, Protocolo nº 842395.
Publique-se.
flávio ricardo alBUQUErQUE aZEvEdo
respondendo pela Presidência do itErPa

Portaria Nº 013/2019
Protocolo: 846293

Portaria Nº 1547 de 30 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNsidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNsidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;

coNsidEraNdo que o itErPa, através da Portaria Nº 055, de 11 de 
janeiro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 32.075, 
de 12 de janeiro de 2012, arrecadou a área de terras denominada GlEBa 
ParaGoMiNas i, localizada no Município de Paragominas, com área de 
27.827,5779 ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de imóveis 
da comarca de Paragominas sob o nº 10.613, livro: 02-al, ficha: 281;
coNsidEraNdo a necessidade de ajustes técnicos feitos no perímetro da 
referida Gleba, a fim excluir a sobreposição com Glebas Federais, delimi-
tar a mesma através de acidentes geográficos bem definidos e atender a 
regularização fundiária de áreas parcialmente inseridas na Gleba Parago-
minas i;
coNsidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2012/1781.
rEsolvE:
i – rEtificar o perímetro de área da Gleba Paragominas i, localizada no 
Município de Paragominas, de uma área de 27.827,5779 ha, para uma área 
líquida de 26.881,3427 ha (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e um 
hectares, trinta e quatro ares e vinte e sete centiares) com limites, con-
frontações e demais especificações técnicas constantes no Memorial Des-
critivo elaborado pelo itErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco 
M-001, de coordenada N = 9.650.800,62m e E = 243.530,54m; deste, 
segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Noroeste/su-
deste) da rodovia Estadual Pa-125, com a seguinte distância: 37,40 m e 
azimute plano 162°49’47” até o marco M-002, de coordenada N = 
9.650.764,89m e E = 243.541,58m; 0,41 m e azimute plano 162°53’50” 
até o marco M-003, de coordenada N = 9.650.764,50m e E = 243.541,70m; 
88,49 m e azimute plano 162°49’28” até o marco M-004, de coordenada N 
= 9.650.679,96m e E = 243.567,83m; 347,99 m e azimute plano 
163°21’36” até o marco M-005, de coordenada N = 9.650.346,54m e E = 
243.667,48m; 148,61 m e azimute plano 163°21’31” até o marco M-006, 
de coordenada N = 9.650.204,15m e E = 243.710,04m; 46,96 m e azimu-
te plano 163°21’20” até o marco M-007, de coordenada N = 9.650.159,16m 
e E = 243.723,49m; 120,74 m e azimute plano 163°03’19” até o marco 
M-008, de coordenada N = 9.650.043,66m e E = 243.758,68m; 201,73 m 
e azimute plano 163°03’22” até o marco M-009, de coordenada N = 
9.649.850,69m e E = 243.817,47m; 3,16 m e azimute plano 163°03’27” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.649.847,67m e E = 243.818,39m; 
72,33 m e azimute plano 163°08’18” até o marco M-011, de coordenada N 
= 9.649.778,45m e E = 243.839,37m; 7,93 m e azimute plano 71°32’32” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.649.780,96m e E = 243.846,89m; 
122,59 m e azimute plano 164°23’04” até o marco M-013, de coordenada 
N = 9.649.662,89m e E = 243.879,89m; 0,03 m e azimute plano 
161°33’54” até o marco M-014, de coordenada N = 9.649.662,86m e E = 
243.879,90m; 117,52 m e azimute plano 164°22’53” até o marco M-015, 
de coordenada N = 9.649.549,68m e E = 243.911,54m; 58,91 m e azimu-
te plano 164°23’00” até o marco M-016, de coordenada N = 9.649.492,94m 
e E = 243.927,40m; 64,90 m e azimute plano 164°23’00” até o marco 
M-017, de coordenada N = 9.649.430,44m e E = 243.944,87m; 88,30 m 
e azimute plano 163°08’21” até o marco M-018, de coordenada N = 
9.649.345,94m e E = 243.970,48m; 0,26 m e azimute plano 162°15’19” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.649.345,69m e E = 243.970,56m; 
129,62 m e azimute plano 163°08’16” até o marco M-020, de coordenada 
N = 9.649.221,64m e E = 244.008,16m; 149,35 m e azimute plano 
163°10’44” até o marco M-021, de coordenada N = 9.649.078,68m e E = 
244.051,38m; 2,55 m e azimute plano 163°07’43” até o marco M-022, de 
coordenada N = 9.649.076,24m e E = 244.052,12m; 319,58 m e azimute 
plano 163°10’38” até o marco M-023, de coordenada N = 9.648.770,34m 
e E = 244.144,61m; 324,84 m e azimute plano 163°37’37” até o marco 
M-024, de coordenada N = 9.648.458,67m e E = 244.236,18m; deste, 
segue confrontando pelo limite da Gleba federal Paragominas a-9, com a 
seguinte distância: 19,42 m e azimute plano 241°49’30” até o marco 
M-025, de coordenada N = 9.648.449,50m e E = 244.219,06m; 72,15 m 
e azimute plano 245°19’03” até o marco M-026, de coordenada N = 
9.648.419,37m e E = 244.153,50m; 118,89 m e azimute plano 245°19’16” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.648.369,73m e E = 244.045,47m; 
328,97 m e azimute plano 245°19’07” até o marco M-028, de coordenada 
N = 9.648.232,36m e E = 243.746,55m; 731,26 m e azimute plano 
245°19’05” até o marco M-029, de coordenada N = 9.647.927,00m e E = 
243.082,10m; 131,35 m e azimute plano 261°19’33” até o marco M-030, 
de coordenada N = 9.647.907,19m e E = 242.952,25m; 4.146,22 m e 
azimute plano 261°19’32” até o marco M-031, de coordenada N = 
9.647.281,86m e E = 238.853,46m; 298,91 m e azimute plano 261°19’33” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.647.236,78m e E = 238.557,97m; 
1.656,95 m e azimute plano 168°06’31” até o marco M-033, de coordena-
da N = 9.645.615,39m e E = 238.899,40m; 303,59 m e azimute plano 
168°06’28” até o marco M-034, de coordenada N = 9.645.318,32m e E = 
238.961,96m; 188,58 m e azimute plano 161°31’39” até o marco M-035, 
de coordenada N = 9.645.139,46m e E = 239.021,71m; 2.944,05 m e 
azimute plano 78°43’00” até o marco M-036, de coordenada N = 
9.645.715,50m e E = 241.908,86m; 1.010,93 m e azimute plano 78°15’16” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.645.921,29m e E = 242.898,62m; 
230,71 m e azimute plano 76°29’49” até o marco M-038, de coordenada N 
= 9.645.975,16m e E = 243.122,95m; 3,11 m e azimute plano 76°24’40” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.645.975,89m e E = 243.125,97m; 
1.694,15 m e azimute plano 76°29’45” até o marco M-040, de coordenada 
N = 9.646.371,50m e E = 244.773,28m; 0,27 m e azimute plano 77°00’19” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.646.371,56m e E = 244.773,54m; 
61,12 m e azimute plano 76°29’53” até o marco M-042, de coordenada N 
= 9.646.385,83m e E = 244.832,97m; 21,92 m e azimute plano 74°33’00” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.646.391,67m e E = 244.854,10m; 



diário oficial Nº 35.098   71Quarta-feira, 31 DE AGOSTO DE 2022

deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Noroes-
te/sudeste) da rodovia Estadual Pa-125, com a seguinte distância: 0,32 m 
e azimute plano 163°48’39” até o marco M-044, de coordenada N = 
9.646.391,36m e E = 244.854,19m; 5,22 m e azimute plano 162°42’41” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.646.386,38m e E = 244.855,74m; 
103,70 m e azimute plano 165°53’24” até o marco M-046, de coordenada 
N = 9.646.285,81m e E = 244.881,02m; 3,94 m e azimute plano 
165°53’36” até o marco M-047, de coordenada N = 9.646.281,99m e E = 
244.881,98m; 369,41 m e azimute plano 165°53’21” até o marco M-048, 
de coordenada N = 9.645.923,73m e E = 244.972,04m; 250,53 m e 
azimute plano 164°56’45” até o marco M-049, de coordenada N = 
9.645.681,80m e E = 245.037,11m; 330,95 m e azimute plano 166°23’15” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.645.360,15m e E = 245.115,00m; 
46,34 m e azimute plano 167°02’36” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.645.314,99m e E = 245.125,39m; 482,78 m e azimute plano 
167°02’39” até o marco M-052, de coordenada N = 9.644.844,50m e E = 
245.233,63m; 430,81 m e azimute plano 166°25’59” até o marco M-053, 
de coordenada N = 9.644.425,71m e E = 245.334,69m; 120,39 m e 
azimute plano 166°26’01” até o marco M-054, de coordenada N = 
9.644.308,68m e E = 245.362,93m; 219,34 m e azimute plano 165°54’04” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.644.095,95m e E = 245.416,36m; 
315,37 m e azimute plano 165°29’07” até o marco M-056, de coordenada 
N = 9.643.790,65m e E = 245.495,40m; 266,24 m e azimute plano 
165°03’59” até o marco M-057, de coordenada N = 9.643.533,40m e E = 
245.564,01m; 7,03 m e azimute plano 165°04’26” até o marco M-058, de 
coordenada N = 9.643.526,61m e E = 245.565,82m; 223,33 m e azimute 
plano 165°53’57” até o marco M-059, de coordenada N = 9.643.310,01m 
e E = 245.620,23m; 217,98 m e azimute plano 166°06’05” até o marco 
M-060, de coordenada N = 9.643.098,41m e E = 245.672,59m; 393,73 m 
e azimute plano 165°23’36” até o marco M-061, de coordenada N = 
9.642.717,41m e E = 245.771,88m; 349,60 m e azimute plano 165°40’54” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.642.378,67m e E = 245.858,34m; 
651,18 m e azimute plano 165°51’19” até o marco M-063, de coordenada 
N = 9.641.747,23m e E = 246.017,47m; 249,17 m e azimute plano 
165°21’15” até o marco M-064, de coordenada N = 9.641.506,16m e E = 
246.080,47m; 427,67 m e azimute plano 165°14’58” até o marco M-065, 
de coordenada N = 9.641.092,58m e E = 246.189,36m; 294,22 m e 
azimute plano 165°03’59” até o marco M-066, de coordenada N = 
9.640.808,30m e E = 246.265,18m; 236,06 m e azimute plano 164°16’10” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.640.581,08m e E = 246.329,18m; 
562,01 m e azimute plano 165°22’27” até o marco M-068, de coordenada 
N = 9.640.037,28m e E = 246.471,09m; 469,21 m e azimute plano 
165°33’34” até o marco M-069, de coordenada N = 9.639.582,89m e E = 
246.588,10m; 1,28 m e azimute plano 165°31’47” até o marco M-070, de 
coordenada N = 9.639.581,65m e E = 246.588,42m; 103,21 m e azimute 
plano 165°33’50” até o marco M-071, de coordenada N = 9.639.481,70m 
e E = 246.614,15m; 102,24 m e azimute plano 165°28’33” até o marco 
M-072, de coordenada N = 9.639.382,73m e E = 246.639,79m; 121,23 m 
e azimute plano 165°16’00” até o marco M-073, de coordenada N = 
9.639.265,49m e E = 246.670,62m; 0,46 m e azimute plano 164°44’42” 
até o marco M-074, de coordenada N = 9.639.265,05m e E = 246.670,74m; 
19,22 m e azimute plano 165°15’45” até o marco M-075, de coordenada N 
= 9.639.246,46m e E = 246.675,63m; deste, segue confrontando pelo 
limite da Gleba federal Paragominas a-10, com a seguinte distância: 3,17 
m e azimute plano 254°49’27” até o marco M-076, de coordenada N = 
9.639.245,63m e E = 246.672,57m; 50,58 m e azimute plano 249°35’14” 
até o marco M-077, de coordenada N = 9.639.227,99m e E = 246.625,17m; 
15,57 m e azimute plano 249°35’10” até o marco M-078, de coordenada N 
= 9.639.222,56m e E = 246.610,58m; 1.427,53 m e azimute plano 
249°35’16” até o marco M-079, de coordenada N = 9.638.724,68m e E = 
245.272,69m; 516,53 m e azimute plano 252°43’54” até o marco M-080, 
de coordenada N = 9.638.571,35m e E = 244.779,44m; 617,19 m e 
azimute plano 254°08’20” até o marco M-081, de coordenada N = 
9.638.402,67m e E = 244.185,75m; 280,52 m e azimute plano 254°56’14” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.638.329,77m e E = 243.914,87m; 
8,66 m e azimute plano 254°56’11” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.638.327,52m e E = 243.906,51m; 534,29 m e azimute plano 
254°56’14” até o marco M-084, de coordenada N = 9.638.188,67m e E = 
243.390,58m; 228,45 m e azimute plano 256°35’08” até o marco M-085, 
de coordenada N = 9.638.135,67m e E = 243.168,36m; 473,80 m e 
azimute plano 256°09’08” até o marco M-086, de coordenada N = 
9.638.022,27m e E = 242.708,33m; 1.348,70 m e azimute plano 
258°06’35” até o marco M-087, de coordenada N = 9.637.744,39m e E = 
241.388,57m; 0,33 m e azimute plano 257°39’39” até o marco M-088, de 
coordenada N = 9.637.744,32m e E = 241.388,25m; 74,78 m e azimute 
plano 258°06’31” até o marco M-089, de coordenada N = 9.637.728,91m 
e E = 241.315,07m; 0,05 m e azimute plano 258°41’24” até o marco 
M-090, de coordenada N = 9.637.728,90m e E = 241.315,02m; 8,75 m e 
azimute plano 258°07’29” até o marco M-091, de coordenada N = 
9.637.727,10m e E = 241.306,46m; 0,07 m e azimute plano 261°52’12” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.637.727,09m e E = 241.306,39m; 
deste, segue confrontando pelo limite da fazenda Nascente do Uruim i, 
com a seguinte distância: 3,01 m e azimute plano 343°00’33” até o marco 
M-093, de coordenada N = 9.637.729,97m e E = 241.305,51m; 0,14 m e 
azimute plano 342°53’50” até o marco M-094, de coordenada N = 
9.637.730,10m e E = 241.305,47m; 28,40 m e azimute plano 342°53’56” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.637.757,24m e E = 241.297,12m; 
3,11 m e azimute plano 342°57’54” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.637.760,21m e E = 241.296,21m; 79,23 m e azimute plano 342°54’44” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.637.835,94m e E = 241.272,93m; 

321,39 m e azimute plano 342°34’05” até o marco M-098, de coordenada 
N = 9.638.142,57m e E = 241.176,65m; 1,76 m e azimute plano 
342°29’27” até o marco M-099, de coordenada N = 9.638.144,25m e E = 
241.176,12m; 1.304,42 m e azimute plano 342°34’05” até o marco M-100, 
de coordenada N = 9.639.388,76m e E = 240.785,35m; 809,38 m e 
azimute plano 343°35’15” até o marco M-101, de coordenada N = 
9.640.165,16m e E = 240.556,66m; 137,27 m e azimute plano 341°52’02” 
até o marco M-102, de coordenada N = 9.640.295,61m e E = 240.513,94m; 
914,56 m e azimute plano 265°12’16” até o marco M-103, de coordenada 
N = 9.640.219,15m e E = 239.602,58m; 3.792,70 m e azimute plano 
265°12’17” até o marco M-104, de coordenada N = 9.639.902,09m e E = 
235.823,16m; 1.389,50 m e azimute plano 264°54’56” até o marco M-105, 
de coordenada N = 9.639.778,95m e E = 234.439,13m; 255,11 m e 
azimute plano 264°54’55” até o marco M-106, de coordenada N = 
9.639.756,34m e E = 234.185,02m; 4.278,68 m e azimute plano 
177°23’25” até o marco M-107, de coordenada N = 9.635.482,10m e E = 
234.379,84m; deste, segue confrontando pelo limite da fazenda Nascen-
te do Uruim ii, com a seguinte distância:  1.062,42 m e azimute plano 
265°38’57” até o marco M-108, de coordenada N = 9.635.401,50m e E = 
233.320,48m; 928,20 m e azimute plano 265°25’25” até o marco M-109, 
de coordenada N = 9.635.327,44m e E = 232.395,24m; 6,08 m e azimute 
plano 265°22’38” até o marco M-110, de coordenada N = 9.635.326,95m 
e E = 232.389,18m; 324,03 m e azimute plano 265°25’28” até o marco 
M-111, de coordenada N = 9.635.301,10m e E = 232.066,18m; 75,64 m 
e azimute plano 355°44’48” até o marco M-112, de coordenada N = 
9.635.376,53m e E = 232.060,57m; deste, segue confrontando pelo limi-
te da fazenda Paragominas, com a seguinte distância:  0,68 m e azimute 
plano 265°47’41” até o marco M-113, de coordenada N = 9.635.376,48m 
e E = 232.059,89m; 12,41 m e azimute plano 266°12’38” até o marco 
M-114, de coordenada N = 9.635.375,66m e E = 232.047,51m; 0,66 m e 
azimute plano 266°31’54” até o marco M-115, de coordenada N = 
9.635.375,62m e E = 232.046,85m; 645,93 m e azimute plano 266°14’17” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.635.333,24m e E = 231.402,31m; 
3,46 m e azimute plano 266°11’09” até o marco M-117, de coordenada N 
= 9.635.333,01m e E = 231.398,86m; 1.412,38 m e azimute plano 
266°14’18” até o marco M-118, de coordenada N = 9.635.240,35m e E = 
229.989,52m; deste, segue confrontando pelo limite da fazenda imperial, 
com a seguinte distância: 1.220,22 m e azimute plano 266°23’44” até o 
marco M-119, de coordenada N = 9.635.163,64m e E = 228.771,71m; 
3,26 m e azimute plano 266°28’43” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.635.163,44m e E = 228.768,46m; 556,92 m e azimute plano 
266°23’45” até o marco M-121, de coordenada N = 9.635.128,43m e E = 
228.212,64m; deste, segue confrontando pelo limite da fazenda recanto 
dos sonhos , com a seguinte distância: 247,72 m e azimute plano 
266°05’00” até o marco M-122, de coordenada N = 9.635.111,51m e E = 
227.965,50m; 5,10 m e azimute plano 266°03’59” até o marco M-123, de 
coordenada N = 9.635.111,16m e E = 227.960,41m; 1.856,94 m e azimu-
te plano 266°05’01” até o marco M-124, de coordenada N = 9.634.984,33m 
e E = 226.107,81m; 21,87 m e azimute plano 266°52’52” até o marco 
M-125, de coordenada N = 9.634.983,14m e E = 226.085,97m; deste, 
segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Noroeste/su-
deste) da rodovia federal Br-010, com a seguinte distância:  218,22 m e 
azimute plano 348°21’34” até o marco M-126, de coordenada N = 
9.635.196,87m e E = 226.041,94m; 70,86 m e azimute plano 348°36’16” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.635.266,33m e E = 226.027,94m; 
4,34 m e azimute plano 348°42’57” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.635.270,59m e E = 226.027,09m; 673,13 m e azimute plano 
348°36’12” até o marco M-129, de coordenada N = 9.635.930,45m e E = 
225.894,08m; 768,23 m e azimute plano 348°24’56” até o marco M-130, 
de coordenada N = 9.636.683,03m e E = 225.739,81m; 351,45 m e 
azimute plano 348°19’00” até o marco M-131, de coordenada N = 
9.637.027,20m e E = 225.668,64m; 0,17 m e azimute plano 346°45’34” 
até o marco M-132, de coordenada N = 9.637.027,37m e E = 225.668,60m; 
256,56 m e azimute plano 348°19’04” até o marco M-133, de coordenada 
N = 9.637.278,62m e E = 225.616,65m; 678,20 m e azimute plano 
349°09’32” até o marco M-134, de coordenada N = 9.637.944,72m e E = 
225.489,09m; 695,48 m e azimute plano 349°09’35” até o marco M-135, 
de coordenada N = 9.638.627,79m e E = 225.358,29m; 480,67 m e 
azimute plano 349°16’57” até o marco M-136, de coordenada N = 
9.639.100,08m e E = 225.268,90m; 3,42 m e azimute plano 349°12’57” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.639.103,44m e E = 225.268,26m; 
104,04 m e azimute plano 349°16’51” até o marco M-138, de coordenada 
N = 9.639.205,66m e E = 225.248,91m; 496,40 m e azimute plano 
349°02’40” até o marco M-139, de coordenada N = 9.639.693,01m e E = 
225.154,57m; 639,87 m e azimute plano 349°05’16” até o marco M-140, 
de coordenada N = 9.640.321,31m e E = 225.033,44m; 741,06 m e 
azimute plano 349°24’31” até o marco M-141, de coordenada N = 
9.641.049,74m e E = 224.897,23m; 360,97 m e azimute plano 348°44’20” 
até o marco M-142, de coordenada N = 9.641.403,76m e E = 224.826,74m; 
8,49 m e azimute plano 348°43’47” até o marco M-143, de coordenada N 
= 9.641.412,09m e E = 224.825,08m; 212,31 m e azimute plano 
348°44’20” até o marco M-144, de coordenada N = 9.641.620,31m e E = 
224.783,62m; 577,34 m e azimute plano 348°45’41” até o marco M-145, 
de coordenada N = 9.642.186,58m e E = 224.671,10m; 539,74 m e 
azimute plano 348°40’15” até o marco M-146, de coordenada N = 
9.642.715,80m e E = 224.565,07m; 692,62 m e azimute plano 349°55’08” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.643.397,73m e E = 224.443,83m; 
785,81 m e azimute plano 349°27’45” até o marco M-148, de coordenada 
N = 9.644.170,29m e E = 224.300,12m; 101,87 m e azimute plano 
350°03’05” até o marco M-149, de coordenada N = 9.644.270,63m e E = 
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224.282,52m; 8,86 m e azimute plano 350°03’34” até o marco M-150, de 
coordenada N = 9.644.279,36m e E = 224.280,99m; 752,64 m e azimute 
plano 350°03’02” até o marco M-151, de coordenada N = 9.645.020,68m 
e E = 224.150,95m; 0,59 m e azimute plano 349°15’40” até o marco 
M-152, de coordenada N = 9.645.021,26m e E = 224.150,84m; 328,59 m 
e azimute plano 348°21’02” até o marco M-153, de coordenada N = 
9.645.343,08m e E = 224.084,49m; 538,80 m e azimute plano 349°47’46” 
até o marco M-154, de coordenada N = 9.645.873,36m e E = 223.989,04m; 
772,74 m e azimute plano 349°36’09” até o marco M-155, de coordenada 
N = 9.646.633,41m e E = 223.849,58m; 627,76 m e azimute plano 
349°16’18” até o marco M-156, de coordenada N = 9.647.250,20m e E = 
223.732,72m; 466,48 m e azimute plano 349°40’02” até o marco M-157, 
de coordenada N = 9.647.709,11m e E = 223.649,05m; 595,50 m e 
azimute plano 349°18’51” até o marco M-158, de coordenada N = 
9.648.294,28m e E = 223.538,63m; 543,98 m e azimute plano 350°00’12” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.648.830,00m e E = 223.444,20m; 
616,94 m e azimute plano 349°22’55” até o marco M-160, de coordenada 
N = 9.649.436,38m e E = 223.330,52m; 666,50 m e azimute plano 
349°37’11” até o marco M-161, de coordenada N = 9.650.091,97m e E = 
223.210,43m; 652,40 m e azimute plano 350°20’12” até o marco M-162, 
de coordenada N = 9.650.735,11m e E = 223.100,92m; 643,05 m e 
azimute plano 349°37’25” até o marco M-163, de coordenada N = 
9.651.367,64m e E = 222.985,10m; 260,01 m e azimute plano 350°46’16” 
até o marco M-164, de coordenada N = 9.651.624,28m e E = 222.943,40m; 
122,26 m e azimute plano 356°56’18” até o marco M-165, de coordenada 
N = 9.651.746,37m e E = 222.936,87m; 72,73 m e azimute plano 3°06’20” 
até o marco M-166, de coordenada N = 9.651.818,99m e E = 222.940,81m; 
101,86 m e azimute plano 9°16’35” até o marco M-167, de coordenada N 
= 9.651.919,52m e E = 222.957,23m; 236,98 m e azimute plano 12°43’57” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.652.150,67m e E = 223.009,46m; 
65,91 m e azimute plano 13°00’42” até o marco M-169, de coordenada N 
= 9.652.214,89m e E = 223.024,30m; 1,43 m e azimute plano 12°57’52” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.652.216,28m e E = 223.024,62m; 
194,76 m e azimute plano 13°00’52” até o marco M-171, de coordenada N 
= 9.652.406,04m e E = 223.068,48m; 0,70 m e azimute plano 13°14’26” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.652.406,72m e E = 223.068,64m; 
10,21 m e azimute plano 13°00’56” até o marco M-173, de coordenada N 
= 9.652.416,67m e E = 223.070,94m; 0,19 m e azimute plano 11°53’19” 
até o marco M-174, de coordenada N = 9.652.416,86m e E = 223.070,98m; 
1,21 m e azimute plano 12°53’17” até o marco M-175, de coordenada N = 
9.652.418,04m e E = 223.071,25m; 0,82 m e azimute plano 13°21’37” até 
o marco M-176, de coordenada N = 9.652.418,84m e E = 223.071,44m; 
deste, segue confrontando pelo limite da fazenda Horizonte, com a se-
guinte distância: 26,49 m e azimute plano 86°29’38” até o marco M-177, 
de coordenada N = 9.652.420,46m e E = 223.097,88m; 17,37 m e azimu-
te plano 86°04’19” até o marco M-178, de coordenada N = 9.652.421,65m 
e E = 223.115,21m; 802,12 m e azimute plano 86°03’48” até o marco 
M-179, de coordenada N = 9.652.476,72m e E = 223.915,44m; 2.781,41 
m e azimute plano 86°03’48” até o marco M-180, de coordenada N = 
9.652.667,67m e E = 226.690,29m; 4.080,54 m e azimute plano 85°40’51” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.652.974,99m e E = 230.759,24m; 
deste, segue confrontando pelo limite da fazenda Boqueiraozinho, com a 
seguinte distância:  1.918,63 m e azimute plano 175°58’23” até o marco 
M-182, de coordenada N = 9.651.061,10m e E = 230.893,98m; 396,91 m 
e azimute plano 175°03’30” até o marco M-183, de coordenada N = 
9.650.665,67m e E = 230.928,17m; 976,37 m e azimute plano 84°24’27” 
até o marco M-184, de coordenada N = 9.650.760,82m e E = 231.899,89m; 
1,58 m e azimute plano 84°32’33” até o marco M-185, de coordenada N = 
9.650.760,97m e E = 231.901,46m; 648,38 m e azimute plano 84°24’26” 
até o marco M-186, de coordenada N = 9.650.824,16m e E = 232.546,75m; 
1.927,99 m e azimute plano 86°06’49” até o marco M-187, de coordenada 
N = 9.650.954,84m e E = 234.470,31m; 0,02 m e azimute plano 
243°26’06” até o marco M-188, de coordenada N = 9.650.954,83m e E = 
234.470,29m; 50,02 m e azimute plano 86°06’49” até o marco M-189, de 
coordenada N = 9.650.958,22m e E = 234.520,19m; 0,03 m e azimute 
plano 90°00’00” até o marco M-190, de coordenada N = 9.650.958,22m e 
E = 234.520,22m; 1,32 m e azimute plano 86°05’58” até o marco M-191, 
de coordenada N = 9.650.958,31m e E = 234.521,54m; 0,14 m e azimute 
plano 85°54’52” até o marco M-192, de coordenada N = 9.650.958,32m e 
E = 234.521,68m; 0,04 m e azimute plano 123°41’24” até o marco M-193, 
de coordenada N = 9.650.958,30m e E = 234.521,71m; deste, segue con-
frontando pelo limite da fazenda cinderela, com a seguinte distância: 0,22 
m e azimute plano 172°14’05” até o marco M-194, de coordenada N = 
9.650.958,08m e E = 234.521,74m; 0,35 m e azimute plano 173°28’49” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.650.957,73m e E = 234.521,78m; 
1,21 m e azimute plano 173°20’44” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.650.956,53m e E = 234.521,92m; 1,33 m e azimute plano 173°31’01” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.650.955,21m e E = 234.522,07m; 
0,75 m e azimute plano 173°54’41” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.650.954,46m e E = 234.522,15m; 3,60 m e azimute plano 173°28’00” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.650.950,88m e E = 234.522,56m; 
5,95 m e azimute plano 173°26’11” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.650.944,97m e E = 234.523,24m; 1,68 m e azimute plano 173°30’33” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.650.943,30m e E = 234.523,43m; 
8,15 m e azimute plano 173°27’01” até o marco M-202, de coordenada N 
= 9.650.935,20m e E = 234.524,36m; 18,35 m e azimute plano 173°27’35” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.650.916,97m e E = 234.526,45m; 

12,11 m e azimute plano 173°27’22” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.650.904,94m e E = 234.527,83m; 12,58 m e azimute plano 173°28’25” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.650.892,44m e E = 234.529,26m; 
50,93 m e azimute plano 173°27’40” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.650.841,84m e E = 234.535,06m; 85,89 m e azimute plano 173°27’42” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.650.756,51m e E = 234.544,84m; 
72,97 m e azimute plano 173°27’41” até o marco M-208, de coordenada N 
= 9.650.684,01m e E = 234.553,15m; 24,08 m e azimute plano 173°27’55” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.650.660,09m e E = 234.555,89m; 
421,35 m e azimute plano 173°27’41” até o marco M-210, de coordenada 
N = 9.650.241,48m e E = 234.603,87m; 290,57 m e azimute plano 
173°27’40” até o marco M-211, de coordenada N = 9.649.952,80m e E = 
234.636,96m; 1.043,10 m e azimute plano 173°27’41” até o marco M-212, 
de coordenada N = 9.648.916,48m e E = 234.755,74m; 568,39 m e 
azimute plano 88°20’19” até o marco M-213, de coordenada N = 
9.648.932,96m e E = 235.323,89m; 0,94 m e azimute plano 88°10’19” até 
o marco M-214, de coordenada N = 9.648.932,99m e E = 235.324,83m; 
2.859,97 m e azimute plano 88°20’17” até o marco M-215, de coordenada 
N = 9.649.015,94m e E = 238.183,60m; 0,03 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.649.015,94m e E = 238.183,63m; 
879,61 m e azimute plano 73°15’42” até o marco M-217, de coordenada N 
= 9.649.269,27m e E = 239.025,97m; 0,02 m e azimute plano 63°26’06” 
até o marco M-218, de coordenada N = 9.649.269,28m e E = 239.025,99m; 
400,25 m e azimute plano 71°13’25” até o marco M-219, de coordenada N 
= 9.649.398,11m e E = 239.404,94m; 1,65 m e azimute plano 71°14’06” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.649.398,64m e E = 239.406,50m; 
1.458,48 m e azimute plano 71°13’27” até o marco M-221, de coordenada 
N = 9.649.868,08m e E = 240.787,37m; 2.552,38 m e azimute plano 
71°13’27” até o marco M-222, de coordenada N = 9.650.689,61m e E = 
243.203,92m; 1,80 m e azimute plano 71°09’42” até o marco M-223, de 
coordenada N = 9.650.690,19m e E = 243.205,62m; 316,94 m e azimute 
plano 71°13’28” até o marco M-224, de coordenada N = 9.650.792,20m e 
E = 243.505,69m; 0,28 m e azimute plano 70°54’23” até o marco M-225, 
de coordenada N = 9.650.792,29m e E = 243.505,95m; 23,65 m e azimu-
te plano 71°13’41” até o marco M-226, de coordenada N = 9.650.799,90m 
e E = 243.528,34m;  2,31 m e azimute plano 71°52’41” m até o marco 
M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro. todas as coordenadas 
aqui descritas encontram-se representadas no sistema U t M, referencia-
das ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo como datum o sir-
Gas2000. todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calcula-
dos no plano de projeção U t M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matricula nº 10.613, Livro: 02-AL, Ficha: 281, junto ao 
cartório de registro de imóveis da comarca de Paragominas.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do itErPa
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 846613

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1544/2022 de 30/08/2022
objetivo: Para atuarem na segurança dos técnicos luís felipe de oliveira 
foro e raimundo Nonato da silva lobato, nos trabalhos de levantamento 
preliminar das áreas objeto de regularização fundiária contida no processo 
nº 2018/288202,
no município de santa cruz do arari.
Período: 31/08 a 13/09/2022 (13,5) diárias
servidores: (colaboradores Eventuais)
-5407869/1- Gilberto chagas de azevedo (2º sGt PM)
-54193647/1- cláudio ramos da silva (3º sGt PM)
-4220292/1- luiz felipe cassiano figueiredo filho (cB PM)
-6401197/1- Geovane rodrigues cabral (sd PM)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo
  resp. p/ Presidência

Protocolo: 846380

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5335/2022 de 29 de aGosto de 2022 – adeParÁ.
o diretor da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe os artigos 199, 
201 e 205 da lei 5.810/94.
coNsidEraNdo o conjunto do processo, este, envolvendo fatos de alta 
complexidade, para melhor elucidar os atos e fatos em apuração;
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coNsidEraNdo ainda que o prazo é exíguo para a conclusão dos traba-
lhos que estamos desenvolvendo, cujo prazo final se expira no dia 07 de 
agosto de 2022.
rEsolvE:
i - rEcoNdUZir a comissão constituída pelos servidores MoNica 
cEMiraMEs PErEira do NasciMENto, cargo: assistente administrativo, 
matrícula: 5113741/ 1; aNdrE lUiZ BiZErra, cargo: assistente 
administrativo, matrícula: 57222899/ 1; respectivamente presidente 
e membro para dar continuidade aos trabalhos iniciados pela comissão 
processante instituída através da Portaria Nº 4056/2022 adEPara de 
01/07/2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.038 de 08/07/2022
ii – rEcoNdUZir a comissão até a conclusão dos trabalhos desta cPad.
iii – coNvalidar todos os atos já praticados pela comissão do Processo 
de sindicância.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
registre, publique-se e cumpra-se
Belém, 29 de agosto de 2022.
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo
diretor-Geral

Protocolo: 846382
Portaria Nº 5341/2022 - adeParÁ, 

de 29 de aGosto de 2022
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsidEraNdo o PaE nº 2022/848624, o de acordo da ddiv e o de 
acordo da dG.
rEsolvE:
i.rEvoGar, a contar de 01 de julho de 2022, a cessão da servidora ciNtia 
alvEs cHavEs, matrícula 54185718/1, através Portaria Nº 0032 de 12 
de janeiro de 2022, publicada no doE n° 34837 de 19 de janeiro de 2022, 
para MaPa/sfa;
ii.lotar na Gerência de agrotóxico/ GEaGro, a contar de 01/07/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 846417
Portaria Nº 5322/2022 de 29 de aGosto de 2022

dispõe sobre a instauração de Processo administrativo de sindicância, de-
signa a comissão e dá outras providências.
o diretor Geral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto 
nos art. 199,201 e 205 da lei Estadual nº 5.810/94 e demais legislações 
aplicáveis.
rEsolvE:
i – dEtErMiNar a instauração de Processo administrativo de sindicância 
em desfavor dos servidores JtB, KcN; MPc; lPP; Wsl; fMf; lct; Ecc; 
pela ocorrência, em tese dos fatos apresentados pela denúncia, referente 
ao processo nº 2022/361358 e 2021/759047.
ii – dEsiGNar os servidores GaBriEla rEis da silva daNiN, cargo 
tEcNico dE NivEl sUPErior, matrícula: 5906164/ 1; daNiElE corrEa 
costa, cargo: assistENtE adMiNistrativo, matrícula: 55588406/ 1;
JorGE rEis MarQUEs JUNior, cargo: assistENtE adMiNistrativo, 
Matricula: 54187081/ 1,lotados respectivamente na sede; para sob a pre-
sidência do primeiro, constituírem a comissão de Processo administrativo 
de sindicância, e demais incumbências com sede na travessa Mariz e Bar-
ros, 1200, Bairro: Pedreira, sala da corregedoria, incumbida de apurar 
por 30 (trinta dias), o qual poderá ser prorrogada por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo
diretor-Geral

Protocolo: 846362
Portaria Nº 5342 /2022 - adeParÁ, 

de 29 de aGosto de 2022
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsidEraNdo o PaE nº 2022/872113, o de acordo da ddiv e o de 
acordo da dG.
rEsolvE:
i.rEvoGar, a contar de 11 de julho de 2022, a cessão da servidora KEila 
silva dE soUZa, matrícula 54192685/1, através Portaria Nº 0032 de 
12 de janeiro de 2022, publicada no doE n° 34837 de 19 de janeiro de 
2022, para MaPa/sfa;
ii.lotar na Gerência de defesa vegetal/GEdv, a contar de 11/07/22.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 846423

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Processo 2018/155270
6º terMo aditiVo

coNtrato Nº 074/2018
sub - função: 122 – administração Geral Programa: 1297 – Manutenção 
da Gestão Projeto/atividade: 928338 – operacionalização das ações ad-
ministrativas

Natureza da despesa: 339037
fonte: 0261/0301
valor global: r$ 2.652.900,32
classificaÇÃo do oBJEto: prestação de serviços de mão de obra para 
posto de auxiliar administrativo.
coNtratado: EMPrEsa NortE sErviÇos dE MÃo dE oBra EirEli, 
cNPJ nº:14.991.757/0001-67
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUassU MacEdo – diretor Geral da 
adEPará

Protocolo: 845841

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico

Nº 009/2022-adePara
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 009/2022
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 aquisição de peças e equipamentos, visando suprir as 
necessidades desta adEPará no que se refere à recuperação de microcom-
putadores parcialmente danificados por utilização, readequação do parque 
tecnológico com novos equipamentos e melhoria na infraestrutura de tec-
nologia da Informação – TI. Conforme especificações, condições, quantida-
des 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: 13/09/2022
Hora da abertura: 09h30min (horário de Brasília)
oBsErvaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail licitação@
adepara.pa.gov.br.
dirEtor GEral: JaMir JUNior ParaGUassÚ MacEdo

Protocolo: 846366

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5378/2022: BENEficiá-
rio: Marilia fErNaNdEs dE soUsa; Matrícula: 54187465;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261; objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades da Ulsa de santa izabel 
do Pará.Elemento de despesa / valor: 339030/ r$ 500,00;Prazo de apli-
cação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador 
de despesas:
tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 846171
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5389/2022: BENEfici-
ário: clEo lEal carvalHo; Matrícula: 54189772;função:20agricultu-
ra;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: reali-
zar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de pessoa 
física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as neces-
sidades da Ulsa de soure.Elemento de despesa / valor: 339030/36/47 / 
r$ 2.300,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cEdo.

Protocolo: 846241
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5386/2022: BENEfici-
ário: Nollar liBErali filHo; Matrícula: 54187437;função:20agricul-
tura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: rea-
lizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de pessoa 
física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as neces-
sidades da Ulsa de Muaná.Elemento de despesa / valor: 339030/36/47 / 
r$ 3.992,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cEdo.

Protocolo: 846217
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5400/2022: BENEficiá-
rio: GEraldo tEotÔNio PErEira Jota;Matrícula: 5947978;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de serviços de 
pessoa física e jurídica, para atender as necessidades da Gerência regional 
de Marabá.Elemento de despesa/ valor: 339036/39/47/ 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: 846329
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5401/2022: BENEfici-
ário: roBErto EstEvaM BENEdEtti;Matrícula: 51855530;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
suprir eventuais demandas desta Ulsa que por seu caráter eventual não 
possam ser submetidas ao processamento natural da compra pública (li-
citação).Elemento de despesa/ valor: 339033/30/ r$1.700,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordena-
dor de despesas: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 846339
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diÁria
.

Portaria: 5399/2022 objetivo: dar apoio as atividades de vistoria e 
contagem de rebanho em propriedades rurais no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cacHoEira do arari/Pa 
destino: PoNta dE PEdras/Pa servidor: 3254070/ JoÃo das GraÇas 
fiGUEirEdo BarBosa ([sEPlad] aUXiliar dE oPEraÇÃo E sEGUraN-
Ça) / 2,5 diárias / 11/08/2022 a 13/08/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846322
Portaria: 5395/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e 
vacinação agulha oficial com ênfase a Febre Aftosa no município. Justi-
ficamos esta solicitação diante da necessidade do município em questão, 
o qual não possui escritório fixo da ADEPARA e servidores. Levando em 
consideração as demandas existentes no município e para que as metas 
estabelecidas pelos programas sanitários sejam atendidas se faz neces-
sário o deslocamento de servidores de outros municípios.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:  cUrraliNHo/Pa destino: sÃo 
sEBastiÃo da Boa vista/Pa servidor: 57192005/ cassia EliaNE do P. 
socorro dE soUZa E silva (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 5,5 
diárias / 19/09/2022 a 24/09/2022.ordenador:  JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo.

Protocolo: 846296
Portaria: 5394/2022 objetivo: realiza o atendimento ao público, emissão 
de documentação, estruturação das reuniões e logístico nos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa des-
tino: acará, MoJU, tailÂNdia/Pa servidor: 55588821/ faBio MaciEl 
fUrtado (assistENtE adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 05/09/2022 a 
09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846286
Portaria: 5398/2022 Objetivo: Notificação, Educação Sanitária, apli-
cação de auto de infração e acompanhamento da vacinação do rebanho 
contra a febre aftosa dos produtores no município. Para retorno estão 
localizados nas vilas rurais do referido município, sendo o mesmo de ori-
gem do servidor.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
sÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: sÃo fÉliX do XiNGU/Pa servidor: 
6403368/ adriaNa ParlaNdiM liMa / (tÉcNico EM aGroPEcUária) / 
5,5 diárias / 29/08/2022 a 03/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUassU MacEdo.

Protocolo: 846319
Portaria:5396/2022 objetivo: realiza a averiguação e execução de 
ações administrativas e de campo da Gerencia regional de abaetetuba.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa 
destino: acará, MoJU, tailÂNdia/Pa servidor: 5948648/ MaNoEl PE-
rEira cardoso (GErENtE rEGioNal) / 4,5 diárias / 05/09/2022 a 
09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846303
Portaria: 5397/2022 objetivo: realizar atividade de vistoria e contagem 
de rebanho em propriedades rural no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: cacHoEira do arari/Pa destino: PoN-
ta dE PEdras/Pa servidor: 589793/ oNEl solaNo Garcia / (fiscal 
EstadUal aGroPEcUário) / 2,5 diárias/ 11/08/2022 a 13/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846309
Portaria: 5387/2022 objetivo: realizar vacinação em 40 propriedades, 
durante a etapa de vacinação contra febre aftosa Etapa Marajó/2022.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BUJarU/Pa des-
tino: salvatErra/Pa servidor: 55586524/ GilBErto MacEdo MENdEs 
(aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 10,5 diárias / 29/08/2022 a 
08/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846225
Portaria: 5388/2022 objetivo: dar apoio administrativo na Ulsa de 
soure.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: soUrE/Pa servidor: 55588911/ KlEBEr dE olivEira Bar-
NaBÉ (assistENtE adMiNistrativo) / 10,5 diárias / 29/08/2022 a 
08/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846234
Portaria: 5385/2022 objetivo: realizar vacinação em 40 propriedades, 
durante a etapa de vacinação contra febre aftosa Etapa Marajó/2022.le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iNHaNGaPi/Pa destino: soUrE /
Pa servidor: 54186767/ aNa flavia dos saNtos aBraNtEs (aGENtE 
dE dEfEsa aGroPEcUária) / 10,5 diárias / 29/08/2022 a 08/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846202
Portaria: 5390/2022 objetivo: realizar vacinação em 40 propriedades, 
durante a etapa de vacinação contra febre aftosa Etapa Marajó/2022.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM//Pa destino: 
salvatErra /Pa servidor: 55588428/ GillE PatricK MacHado dos 
saNtos (assistENtE adMiNistrativo) / 10,5 diárias / 29/08/2022 a 
08/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846256
Portaria: 5391/2022 objetivo: Executar atividade de entrega de ofícios 
aos médicos veterinários, às revendas agropecuárias, escolha de local para 
as aulas técnicas, aulas práticas e auxiliar nas atividades junto a equipe que 
ministrará a capacitação.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: itaitUBa/Pa destino: rUrÓPolis/Pa servidor: 57205159/ di-
lZa HElENa olivEira do carMo (fiscal EstadUal aGroPEcUário 
- MÉdico vEtEriNário) / 5,5 diárias / 15/08/2022 a 20/08/2022. or-
denador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846266

Portaria: 5392/2022 objetivo: reunir com equipe de sfX para traçar-
mos estratégias de ação para os focos na vila lindoeste no município de 
são felix do Xingú.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
tUcUMÃ/Pa destino: sÃo fÉliX do XiNGU/Pa servidor: 5960560/ ros-
sllENEY alvEs saMPaio PalHEta (GErENtE rEGioNal) / 2,5 diárias 
/ 15/08/2022 a 17/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cEdo.

Protocolo: 846272
Portaria: 5393/2022 objetivo: realizar visitas nas unidades e sub uni-
dade, sob jurisdição desta gerencia regional (incluindo rio Gelado, Mara-
cuja), realizar entregas de matérias de expediente para realizar o melhor 
atendimento aos produtores rurais nas unidades, realizar reunião com 
autoridades locais afim de buscar melhorias e reunião com servidores 
para tratar das metas estabelecidas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: tUcUrUÍ/Pa destino: BrEU BraNco, GoiaNÉsia do 
Pará, JacUNdá, Novo rEPartiMENto, PacaJá/Pa servidor: 5905042/ 
EdislEY GoNÇalvEs dE MacEdo (GErENtE) / 3,5 diárias / 08/08/2022 
a 11/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846278
Portaria: 5376/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BrEvEs/Pa destino: aNaJás/Pa servidor: 5942399/ iÊda ro-
driGUEs da silva (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diárias / 24/08/2022 a 
26/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 846167
Portaria: 5377/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BrEvEs/Pa destino: MElGaÇo/Pa servidor: 59430009/ rai-
MUNdo frEirE PErEira JÚNior (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 
30/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 846168
Portaria: 5375/2022 objetivo: realizar levantamento e detecção em 12 
propriedades rurais produtoras de citros, com ênfase para cancro cítri-
co, pinta preta e greening.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MoNtE alEGrE/Pa destino: MoJUi dos caMPos/Pa servidor: 
54195804/ ivoNilsoN fErrEira da silva (aGENtE dE dEfEsa aGro-
PEcUária) / 4,5 diárias / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNtoJa PiMENtEl

Protocolo: 846165
Portaria: 5381/2022 objetivo: dar apoio administrativo durante férias 
de servidor, dando continuidade as atividades da unidade no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: JacarEacaN-
Ga/Pa destino: rUrÓPolis/Pa servidor: 57200968/lEaNdro coUti-
NHo rodriGUEs (tÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diárias / 29/08/2022 a 
31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846179
Portaria: 5379/2022 objetivo: dar apoio nas atividades de vigilância em 
propriedades rurais sob suspeita (Brucelose e/ou tuberculose) e educa-
ção sanitária no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: cacHoEira do arari/Pa destino: saNta crUZ do arari/Pa 
servidor: 3254070/ JoÃo das GraÇas fiGUEirEdo BarBosa ([sEPlad] 
aUXiliar dE oPEraÇÃo E sEGUraNÇa) / 2,5 diárias / 08/08/2022 a 
10/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846173
Portaria: 5380/2022 objetivo: realizar ações educativas continuadas 
do Programa Nacional de Erradicação da Mosca da carambola.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNtE doUrado/Pa 
destino: alMEiriM/Pa servidor: 5948600/ sUliNEidE rocHa dE soUsa 
/ (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 6,5 diárias / 22/08/2022 a 
28/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846175
Portaria: 5384/2022 objetivo: realizar vacinação na modalidade agulha 
Oficial e/ou Assistida nas regiões da Ilha Viçosa, Croari, São Joaquim e Pa-
trimônio, município de Chaves. Justificam-se devido as propriedades fica-
rem distantes da sede do município e a região sofrer a influência da maré, 
não é possível o retorno no mesmo dia para a sede do município.funda-
mento 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) / 14,5 diárias / 16/09/2022 
a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846196
Portaria: 5383/2022 objetivo: realizar saneamento de propriedades 
para aiE no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: cUrioNÓPolis/Pa destino: Eldorado dos caraJás/Pa servi-
dor: 5962049/ davi calEBE dos saNtos (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 
diárias / 29/08/2022 a 02/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo.

Protocolo: 846189
Portaria: 5382/2022 objetivo: realizar vacinação na modalidade agu-
lha Oficial e/ou assistida na região da ilha caviana Grande, município de 
Chaves. As diárias justificam-se devido as propriedades ficarem distantes 
da sede do município e a região sofrer a influência da maré, não é possível 
o retorno no mesmo dia para a sede do município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: cHavEs/Pa destino: cHavEs/Pa servidor: 
57221223/ MarÇal cavalcaNti dE soUZa Barros (fiscal EstadUal 
aGroPEcUário - MÉdico vEtEriNário) / 14,5 diárias / 01/09/2022 a 
15/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846184
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Portaria: 5374/2022 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da 
carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saN-
ta BárBara do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, MaritUBa/Pa servi-
dor: 54186886/ NEstor silva dos rEis (aGENtE fiscal aGroPEcU-
ário) / 2,5 diárias / 29/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 846161
Portaria: 5372/2022 objetivo: realizar fiscalização de trânsito agro-
pecuário nos Portos hidroviários de Belém e cEasa.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tailÂNdia/Pa destino: BElÉM/Pa 
servidor: 5948820/ Maria iara rodriGUEs NoGUEira (tÉcNico aGrÍ-
cola) / 4,5 diárias / 08/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 846158
Portaria: 5373/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4t em bananeiras no município de Medici-
lândia. será realizado o levantamento em 12 propriedades rurais.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: altaMira/Pa destino: 
MEdicilÂNdia/Pa servidor: 54186960/PEdro PaUlo Matos dE araUJo 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias /29/08/2022 a 02/09/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 846159
Portaria: 5368/2022 Objetivo: Realizar fiscalização móvel em evento agrope-
cuário 134º leilão comercial no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: MaraBá/Pa destino: itUPiraNGa/Pa servidor: 54193768/ 
tatiaNa Paiva lEÃo NUNEs (MÉdico vEtEriNário) / 2,5 diárias / 
21/08/2022 a 23/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846153
Portaria: 5369/2022 objetivo: realizar ação de vigilância ativa e captu-
ra noturna de morcegos hematófagos em propriedade, onde tem histórico 
e notificação de espoliação por MH no município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNas/Pa destino: iPiXUNa do 
Pará/Pa servidor: 55585935/ aNa claUdia dE soUZa BEZErra (aGEN-
tE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 29/08/2022 a 30/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846154
Portaria: 5370/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: saNtarÉM Novo/Pa destino: BoNito, PriMavEra, QUatiPUrU/
Pa servidor: 5870283/ JosÉ aMiltoN rEis dE carvalHo (aGENtE dE 
dEfEsa aGroPEcUária) / 2,5 diárias / 24/08/2022 a 26/08/2022.or-
denador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 846155
Portaria: 5371/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: saNtarÉM Novo/Pa destino: saliNÓPolis, sÃo JoÃo dE Pira-
Bas/Pa servidor: 5939071/ JaQUEliNE MENdEs dE MElo (aGENtE fis-
cal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 22/08/2022 a 23/08/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 846156
Portaria: 5367/2022 objetivo: realizar busca aos inadimplentes da 
campanha de vacinação contra febre aftosa 2022 no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tUcUrUÍ/Pa destino: 
PacaJá/Pa servidor: 5869552/ flavio silva dE fiGUEirEdo (aGENtE 
dE dEfEsa aGroPEcUária) / 4,5 diárias / 29/08/2022 a 02/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846151
Portaria: 5362/2022 objetivo: realizar vistoria e averiguação das coor-
denadas de 35 propriedades que apresentam inconsistência na Gerencia de 
santarém nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: saNtarÉM/Pa destino: BEltErra, MoJUi dos caMPos/Pa ser-
vidor: 57218065/ aNdrÉ rEalE siMÕEs (fiscal EstadUal aGroPEcU-
ário - MÉdico vEtEriNário) / 3,5 diárias / 29/08/2022 a 01/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846144
Portaria: 5363/2022 objetivo: realizar Busca de inadimplentes de Bru-
celose nas regiões da comunidade são Pedro da água Branca; comunida-
de Maracaxí; comunidade abacate; comunidade santa luzia; viscinal da 
candiru; vila Novo Paraíso; Estrada do cajueiro; Estrada rio capim; Br 
010 KM 64, 81 e 89. faz-se necessária a solicitação de diárias uma vez que 
a região é distante da sede do municipio.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: iPiXUNa do Pará/Pa destino: iPiXUNa do Pará/
Pa servidor: rG4987828 / aMarildo aNdradE da Mata (aUXiliar dE 
caMPo) / 4,5 diárias / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846145
Portaria: 5364/2022 objetivo: realizar saneamento e primeira coleta de 
sangue em propriedade rural foco de a.i.E no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: aUrora do Pará/Pa destino: aUrora do 
Pará/Pa servidor: 5311841/ HUGo filiPE rodriGUEs MElo (fiscal Esta-
dUal aGroPEcUário - MÉdico vEtEriNário) / 0,5 diária / 26/08/2022 a 
26/08/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846146
Portaria: 5365/2022 objetivo: realizar atividades de sacrifício do positivo e 
coleta de amostras de sangue dos equídeos em contato com o animal positivo 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPi-
tÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NortE/Pa servidor: 1210943/ aNto-
Nio GoMEs dE aGUiar (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 26/08/2022 a 
27/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846148

Portaria: 5366/2022 objetivo: realizar atividades de sacrifício do posi-
tivo e coleta de amostras de sangue dos equídeos em contato com o ani-
mal positivo no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caPitÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NortE/Pa servidor: 
05869560/ aUricElia do socorro soUZa araUJo JaiME (MÉdico vE-
tEriNário) / 1,5 diária / 26/08/2022 a 27/08/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 846149

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 5336 de 29 de aGosto de 2022 – adeParÁ.
 o diretor da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe os artigos 199, 
204, 205 e 211 da lei 5.810/94.
rEsolvE:
tonar sem efeito a Portaria Nº 4732/2022 de 28 de julho de 2022, 
publicado no doE 35.064 em 02 de agosto de 2022, que trata do Processo 
de nº 2021/759047.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUassÚ MacEdo
diretor-Geral

Protocolo: 846373

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 0175/2022
c o N c E d E r a agente operacional odiNEia fUrtado costa - Ma-
trícula nº 54196517/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/EMatEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
Quinquênio: 01/03/2011 à 28/02/2016, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/1035008).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora de recursos Hu-
manos

Portaria 0174/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural l – ricardo Barata PErEira - 
Matrícula nº 55585954/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/EMatEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
Quinquênio: 29/05/2011 à 28/05/2016, que será gozado no período de 
01/09/2022 a 30/09/2022. (PaE: 2022/1077595).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora de recursos Humanos

Protocolo: 846556

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo da cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 005/2022
considerando a tramitação do Processo nº 2022/434848 e depois de cons-
tatada a regularidade dos autos procedimentais e verificada toda a docu-
mentação da Empresa vencedora do certame, o Presidente o sr. rosival 
PossidÔNio do NasciMENto, HoMoloGa o resultado referente à co-
tação Eletrônica nº 005/2022 – EMatEr- Pa, cujo objeto é a contratação 
de Empresa Especializada na PErfUraÇÃo / coNstrUÇÃo do PoÇo ar-
tEsiaNo Na UNidadE didática dE coNcEiÇÃo do araGUaia – Pa, 
conforme descrição, quantitativo e periodicidade constante no item 01 do 
Edital e no anexo i - Projeto Básico, para atender as necessidades desta 
empresa, de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas.
EMPrEsa: aMaZÔNia PrEstadora dE sErviÇos ltda
cNPJ: 04.399.505/0001-21
valor: r$ 39.999,98 (trinta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Nove 
reais e Noventa e oito centavos).
Marituba-Pa, 30 de agosto de 2022.
rosival PossidÔNio do NasciMENto
PrEsidENtE da EMatEr-Pa

Protocolo: 846288

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

  sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 073/2022
BENEficiário (a): aNtoNio carlos alBUQUErQUE daMascENo / Ma-
trÍcUla: 57203868  / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistaÇÃo 
/ MUNicÍPio: caPaNEMa-r / oBJEtivo: cUstEar dEsPEsas dE MaNU-
tENÇÃo adMiNistrativas do rEGioNal dE caPaNEMa/ ProGraMa: 
1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE:0661/dEsPEsa:3390-39 = r$ 3.500,00 
/ valor total r$ 3.500,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 dias / coM-
ProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: alaN PEriclEs aMa-
ral dos saNtos

Protocolo: 846710
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sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 074 / 2022
BENEficiário (a): lEoNardo dEivid foNsEca dE MiraNda / MatrÍ-
cUla: 54196283/carGo oU fUNÇÃo:EXtENsioNista rUral ii/a/MUNi-
cÍPio: Esloc. BraGaNÇa/rEsGioNal/caPaNEMa - r / cUstEar dEsPE-
sas dE MaNUtENÇÃo adMiNistrativas do rEGioNal dE caPaNEMa/ 
ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE:0661/dEsPEsa:3390-39 
= r$ 3.500,00 / valor total r$ 3.500,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 
15 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: alaN 
PEriclEs aMaral dos saNtos

Protocolo: 846715

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 214/2022; BENEficiário: MarcElo rEis 
da silva,  Matrícula Nº 57174816-1; fUNÇÃo: Extensionista rural ii; oB-
JEtivo: para conduzir viatura QXX-1G66 para revisão, manutenção corre-
tiva e preventiva no veículo, e receber equipamentos (notebooks), desti-
nados ao Esloc de Novo Progresso, com  vistas a melhoria na qualidade do 
processo de prestação dos serviços de atEr da Empresa; Nº dE diárias: 
2,5 (duas e meia); PErÍodo: 08/08/2022 à 10/08/2022; dEstiNo: itatai-
tuba; ordENadora dE dEsPEsa: Marialva soUsa costa

Protocolo: 846348

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

reVoGar desiGNaÇÃo
Portaria Nº 01978/2022-GaB/seMas, de 29.08.2022

i – rEvoGar, a contar de 21/08/2022, a Portaria n° 01750/2022-GaB/sE-
Mas de 05/08/2022, publicada no doE n° 35.073 de 09/08/2022, que de-
signou a servidora vaNEssa dos saNtos liMa, matricula nº 5965767/1, 
para responder pelo Núcleo de Governança das águas e do clima-NUGac/
saGrH, em substituição a titular MaitE aZEvEdo BarBosa saUMa.
JosÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 846170
Portaria Nº 01972/2022-saGat/GaB/seMas

a dirEtora dE GEstÃo adMiNistrativa E fiNaNcEira, no uso de suas 
atribuições, considerando a Portaria Nº 01026 de 20 de maio de 2022, 
publicada no Diário Oficial nº 34.982, de 25 de maio de 2022;
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1032145;
r E s o l v E:
I – EXCLUIR, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% (ses-
senta por cento), do servidor abaixo:

MatrÍcULa NoMe carGo/FUNÇÃo a coNtar

57201639/1 diaMaNtiNo MENdoNÇa dE Barros fErrEira 
JUNior tÉc. EM GEstÃo PÚBlica. 31//08/2022

II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% 
(sessenta por cento), do servidor abaixo:

MatrÍcULa NoMe carGo/FUNÇÃo a coNtar
57196802/1 soYaNE dE fátiMa MiraNda GoMEs rocHa tÉc. EM GEstÃo PÚBlica. 31/08/2022

iii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão administrativa e financeira - 
DGAF que, através do setor competente, tome devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
Belém, 29 de agosto de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 846231

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 01954/2022-dGaF/GaB/seMas, de 26/08/2022.
Nome: EricK HENriQUE dE carvalHo
Matrícula: 5905954/1
cargo: assistente administrativo
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 2ª parcela do triênio 08/07/2013 a 07/07/2016
Período de Gozo: 12/09/2022 a 11/10/2022
Processo: 2022/1012101
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 846302
Portaria 01955/2022-dGaF/GaB/seMas, de 26/08/2022.

Nome: victor MENdEs da silva
Matrícula: 57175833/1
cargo: técnico em Gestão de agropecuária
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio

Período aquisitivo: 1ª parcela do triênio 17/11/2006 a 16/11/2009
Período de Gozo: 19/09/2022 a 18/10/2022
Processo: 2022/948256
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 846315

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01992/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 0421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/sEMas, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/989904 - sEMas/Pa;
rEsolvE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 023/2022- sEMas/Pa, Partes: o Estado do Pará, pessoa jurídica 
de direito público interno, por intermédio da sEcrEtaria dE Estado dE 
MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE - sEMas/Pa e a empresa iNstitU-
to EvolUÇÃo, as servidoras: carla alEssaNdra liMa rEis, Matrícula 
nº 6311999/3 como fiscal Titular e TÁTILA BRITO PAMPLONA, matrícula 
nº 54196707/4 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do 
termo, em 18 de agosto de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de agosto de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 846705

errata
.

errata de coNtrato
Nº do coNtrato: 047/2022-seMas/Pa

Nº da Publicação: 846035
Nº do doE: 35.096 de 30/08/2022
onde se lê: “assinatura: 23/08/2022”
Leia-se: “assinatura: 24/08/2022”

Protocolo: 846529
errata de coNtrato

Nº do coNtrato: 051/2022-seMas/Pa
Nº da Publicação: 846030
Nº do doE: 35.096 de 30/08/2022
onde se lê: “vigência: 09/08/2022 a 08/08/2023” e “assinatura: 
09/08/2022”
Leia-se: “vigência: 24/08/2022 a 23/08/2023” e “assinatura: 24/08/2022”

Protocolo: 846531

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 024/2022
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 coNsUltoria E trEiNaMENto ltda – coNsUltrE, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 36.003.671/0001-53.
do oBJEto: contratação da Empresa coNsUltoria E trEiNaMENto 
ltda – coNsUltrE referente à inscrição e participação de 03 (três) ser-
vidores desta semas/Pa no curso “completo de licitação e contratação 
de obras e serviços de Engenharia”, que ocorrerá no período de 30/08 a 
02/09/2022, em são Paulo/sP.
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 2022/897218 de 
14 de julho de 2022, considerando o valor para contratação.
valor EstiMado: r$ 10.773,00 (dez mil, setessentos e setenta e três 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.
data: 30 de agosto de 2022.

Protocolo: 846690

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 024/2022 para contratação 
de valor: r$ 10.773,00 (dez mil, setessentos e setenta e três reais).
Belém/Pa, 30 de agosto de 2022.
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 846691
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diÁria
.

Portaria Nº 1953/2022 - GaB/seMas 26 de aGosto de 2022.
Objetivo: Dar apoio na ação de fiscalização ambiental integrada no PLANO 
EstadUal dE coMBatE ao dEsMataMENto No Pará “oPEraÇÃo aMa-
ZÔNia viva – fasE 25”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: são félix do Xingu/Pa (aPa triUNfo do XiNGU).
Período: 16/08/2022 à 20/08/2022 – 04 e ½ diárias.
servidores:
- 5330157/ 2 – EMErsoN dE alENcar GalvÃo – (sUB tENENtE PM)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 845222
Portaria Nº 1957/2022 - GaB/seMas 26 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar da 3° reunião ordinária do comitê Gestor do sistema 
Estadual sobre Mudanças climáticas coGEs-cliMa, reunião com o núcleo 
NUGac e 2° reunião ordinária do comitê Executivo do fPMa
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Breves/Pa
destino: Belém/Pa.
Período: 12/09 a 16/09/2022 – 4 e ½ diárias
colaborador Eventual:
JosÉ ivaNildo GaMa BrilHaNtE – colaBorador EvENtUal
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 845382
Portaria Nº 1858/2022 - GaB/seMas 17 de aGosto de 2022.
Objetivo: Ação de fiscalização ambiental integrada com o Comando de Gru-
pamento de Patrulha Naval do Norte, no combate a ilícitos ambientais na 
região do Marajó.
origem: Belém/Pa.
destino: curralinho, Bagre, Breves, e Melgaço/Pa.
Período: 15/08 à 21/08/2022 – 06 e ½ diárias.
servidores:
- 5954934/ 1 - GUstavo airEs sarMaNHo – (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57220471/ 2 - PiErrE saBBa dE MElo caldas – (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 841308
Portaria Nº 1917/2022 - GaB/seMas 24 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar de reunião com a Embaixada da Noruega, em Brasília.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 20/09 a 22/09/2022 – 02 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: 844411
Portaria Nº 1928/2022 - GaB/seMas 25 de aGosto de 2022.
objetivo: Participação no curso Programa “formação e aperfeiçoamento de 
Gestores da alta administração - visão sistêmica”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: fortaleza/cE
Período: 28/08 a 02/09/2022 – 05 e ½ diárias
servidora:
- 57175627/ 1 - lUciENE Mota dE lEao cHavEs - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente / diretora)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 844444
Portaria Nº 1942/2022 - GaB/seMas 25 de aGosto de 2022.
objetivo: subsidiar emissão de pareceres e notas técnicas de processos de 
licenciamento ambiental e manutenção das licenças em empreendimentos 
localizados, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: abaetetuba/Pa, Barcarena/Pa, Moju/Pa e igarapé-Miri/Pa
Período: 19/09 a 22/09/2022 – 3 e ½ diárias
servidores:
5141818/ 1 cassilda do socorro dias dE MoraEs - (ENGENHEira 
QUÍMica)
5954978/ 1 -Natália dE farias silva - (tÉcNica EM GEstÃo dE MEio 
aMBiENtE)
5085330/ 1 - isaBEl MorEira dos rEis - (ENGENHEira QUÍMica)
5654831/ 1 - EvaNdro dE soUZa PaEs BarrEto - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 844949

torNar seM eFeito
.

tornar sm efeito a Portaria Nº 01891/2022-GaB/seMas, 
referente a Designação dos fiscais do Termo de Inexigibilidade de Licitação 
nº 023/2022, publicada no doE nº 35.090 do dia 25 de agosto de 2022.

Protocolo: 846724

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº. 616 de 26 de aGosto de 2022
art. 1º - alterar o período de férias do servidor JoBErt aBraHÃo da coN-
cEiÇÃo, matrícula nº 57214625, referente ao período aquisitivo de 
01/04/2021 a 31/03/2022, publicado no doE nº 35.096 de 05/08/2022. 
com a alteração, passará a ser gozada no período de 27/09/2022 a 
26/10/2022 (30 dias).
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 846476

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1534/2022/ccV/GsaGa/seGUP.
Dispõe sobre designação de Fiscal e Suplente para acompanhar e fiscalizar 
a execução do instrumento.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, nomeado pelo decre-
to de 22 de setembro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado n° 
34.708, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de segurança Pública e defesa social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNsidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal nº 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNsidEraNdo a celebração do coNtrato N° 015/2022/ccv/sEGUP/
Pa, celebrado junto a empresa vEctra WorK iNdUstria E coMErcio 
dE UNiforMEs dE ProtEÇÃo iNdividUal ltda, oriundo do Proces-
so Eletrônico n.º 2022/344806, cujo objeto prevê a aquisição de equipa-
mento de Proteção individual de combate a incêndio, qual seja, caPacE-
tEs (Quantidade: 92), com recurso oriundo do convênio n° 891878/2019 
firmado entre a SEGUP/PA e SENASP/MJ, de acordo com as condições e 
especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital; que
rEsolvE:
art. 1°. designar o servidor caP QoBM aNtoNiEl NasciMENto dE soU-
SA, Matrícula Funcional: 57190114-1, como Titular para acompanhar e fis-
calizar a execução do contrato n° 015/2022/ccv/sEGUP;
art. 2°. designar o servidor 3° sGt BM adEliNo JosÉ loUrEiro 
NEto, Matrícula funcional: 57173931-1, para atuar como suplente e em 
substituição ao titular nos casos de ausência, impedimentos e afastamen-
tos legais.
art. 3º. ao fiscal e suplente do respectivo contrato, ora nomeados, ga-
rantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, 
com a devida observância do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:
i. acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações 
pactuadas no referido instrumentosob sua gestão e emitir respectivos re-
latórios;
ii. propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii. controlar, observar e fazer cumprir o prazo de vigênciado contrato sob 
sua responsabilidade;
IV. receber e atestar nota (s) fiscal (is), e encaminhá-las à unidade com-
petente para pagamento;
V. verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-
se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
VI. confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
vii. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do contrato;
viii. manter controle atualizado dos pagamentos efetuados;
iX. comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
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X. solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob 
sua responsabilidade;
Xi. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do instrumento, a 
aplicação de sanções de acordo com as regras estabelecidas no
art. 4º. Em caso de necessidade eventual de substituição será emitida Por-
taria específica para este fim.
art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de agosto de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 846534
Portaria N.º 1569/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP

BeLÉM/Pa, 30 de aGosto de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de Estado de 
segurança Pública e defesa social, PaUlo roBErto dos saNtos liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
coNsidEraNdo o contrato nº 126/2022-sEGUP, celebrado com a em-
presa trUcKvaN iNdÚstria E coMÉrcio ltda, oriundo do Processo n.º 
2022/627671, disposto na ata dE rEGistro dE PrEÇos Nº 05/2021, 
oriundo do PrEGÃo ElEtrÔNico srP 010/2021-dPE, cujo objeto é a aqui-
sição de 01 (um) semirreboque adaptado com instalação, mobiliários e 
equipamentos adaptados para funcionamento de unidade móvel, incluindo 
o fornecimento e instalação de todos os seus equipamentos e acessórios, 
inclusive garantia, visando atender as demandas do projeto “sEGUraNÇa 
POR TODO O PARÁ”, de forma itinerante, conforme as especificações técni-
cas e condições estabelecidas no temo de referência.
CONSIDERANDO o Despacho referente a Comissão fiscalizadora do Contrato 
nº 126/2022 - sEGUP/Pa, o qual solicita a revogação da Portaria Nº 
1566/2022 - ccc/GaB.saGa/sEGUP, para que seja reformulada conforme 
indicação abaixo.
coNsidEraNdo que os servidores foram nomeados, através da Portaria 
n.º 1566/2022 – ccc/GaB.saGa/sEGUP, de 29.08.2022, publicada no dia 
30.08.2022;
rEsolvE:i - revogar os termos da Portaria Nº 1566/2022 – ccc/GaB.
saGa/sEGUP, de 29.08.2022, publicada no dia 30.08.2022, 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;
- luiz alfredo Galiza dos santos, Mf: 54185285/1, 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: 846739
Portaria Nº 1535/2022/ccV/GsaGa/seGUP.

Dispõe sobre designação de Fiscal e Suplente para acompanhar e fiscalizar 
a execução do instrumento.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, nomeado pelo decre-
to de 22 de setembro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado n° 
34.708, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de segurança Pública e defesa social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNsidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal nº 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNsidEraNdo a celebração do coNtrato N° 010/2022/ccv/sEGUP/Pa, 
celebrado junto a empresa rEsGatÉcNica coMÉrcio dE EQUiPaMENtos 
dE rEsGatE, oriundo do Processo Eletrônico n.º 2021/1296103, cujo ob-
jeto prevê a aquisição de equipamento de Proteção individual de combate 
a incêndio, qual seja, Bota Para coMBatE a iNcÊNdio (Quantidade: 212 
pares), com recurso oriundo do Convênio n° 892621/2019 firmado entre a 
SEGUP/PA e SENASP/MJ, de acordo com as condições e especificações do 
termo de referência, anexo i do Edital; que
rEsolvE:
art. 1°. designar o servidor caP QoBM aNtoNiEl NasciMENto dE soU-
SA, Matrícula Funcional: 57190114-1, como Titular para acompanhar e fis-
calizar a execução do contrato n° 010/2022/ccv/sEGUP;
art. 2°. designar o servidor 3° sGt BM adEliNo JosÉ loUrEiro 
NEto, Matrícula funcional: 57173931-1, para atuar como suplente e em 
substituição ao titular nos casos de ausência, impedimentos e afastamen-
tos legais.
art. 3º. ao fiscal e suplente do respectivo contrato, ora nomeados, ga-
rantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, 
com a devida observância do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:
I. acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações 
pactuadas no referido instrumentosob sua gestão e emitir respectivos re-
latórios;
ii. propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii. controlar, observar e fazer cumprir o prazo de vigênciado contrato sob 
sua responsabilidade;

IV. receber e atestar nota (s) fiscal (is), e encaminhá-las à unidade com-
petente para pagamento;
V. verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-
se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
VI. confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
vii. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do contrato;
viii. manter controle atualizado dos pagamentos efetuados;
iX. comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
X. solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob 
sua responsabilidade;
Xi. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do instrumento, a 
aplicação de sanções de acordo com as regras estabelecidas no
art. 4º. Em caso de necessidade eventual de substituição será emitida Por-
taria específica para este fim.
art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de agosto de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 846548

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 1.567/2021-saGa BeLÉM, 30 de aGosto de 2022
o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de Estado de 
segurança Publica e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo: o art. 98 cc a línea a do inciso i do art. 99 da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos servidores Pú-
blicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações Pú-
blicas do Estado do Pará.
coNsidEraNdo: Processo n°2022/1043514
rEsolvE: conceder 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor aNtÔ-
Nio Maria loUriNHo PaNtoJa, técnico em saúde, Mf nº 79634/2, lota-
do no iEsP, referente ao triênio de 2015/2018, no período de 03.10.2022 a 
01.11.2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 846535

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1568/2022-saGa BeLÉM, 30 de aGosto de 2022
o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de Estado de 
segurança Pública e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo: o Processo nº 2022/1091411, e ofício interno nº 
266/2022-GaB.sEc/sEGUP de 24 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo: Portaria nº 1171/2022-saGa de 04.07.2022, publi-
cada no doE nº 35.034 de 05.07.2022, que concedeu férias ao servidor 
Marco roGÉrio sciENZa, chefe de Gabinete do secretário de Estado, 
Mf 57175250/3, 2021/2022, no período de 01.08.2022 a 30.08.2022.
r E s o l v E: designar o servidor UEldEr silva dos saNtos, secretá-
rio de diretoria, Mf: 57173447/2, para responder pelo cargo de chefe de 
Gabinete do secretário de Estado, no referido período
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 846539

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico INTERNACIONAL SRP Nº 11/2022-SEGUP/PA

a secretaria de Estado de segurança Pública e defesa social comunica 
que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, para registro de Preços, na 
forma ElEtrÔNica, do tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento ME-
Nor PrEÇo Por itEM, modo de disputa aBErto.
oBJEto: registro de Preços para eventual aquisição equipamento de me-
nor potencial ofensivo – dispositivo elétrico incapacitante e cartuchos de 
lançamento de dados, para atender as demandas da secretaria de Estado 
de segurança Pública e defesa social do Estado do Pará- sEGUP e órgãos 
pertencentes ao sistema Estadual de segurança Pública-siEds, de acordo 
com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de Refe-
rência, anexo i do Edital.
data da aBErtUra: 27/09/2022
HORA DA ABERTURA: 09:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UasG: 
925801)
oBs: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 30 de agosto de 2022.
luciana cunha da silva
 coordenadora do Núcleo de licitação

Protocolo: 846370
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oUtras MatÉrias
.

o Presidente do conselho estadual de segurança Pública - coNseP, no uso 
de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a lei nº 7.584/2011, 
alterada pela lei nº 8.906/2019, sUsPENdE a assEMBlEia GEral EX-
traordiNária de Eleição para o cargo de ouvidor(a) do siEds, Biênio 
2023 - 2024 que iria ocorrer no dia 31/08/2022, com início previsto para 
10h, na sede da sEGUP – Plenário Paulo celso Pinheiro sette câmara/
rua arcipreste Manoel teodoro, nº 305, a qual será remarcada em data 
oportuna.
Belém/Pa, 30 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
conselheiro Presidente do coNsEP
secretário de Estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 846349

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato adM Nº 008/2022 – dPcPM. oBJEto: aquisição de equipa-
mento portátil detector e avaliador de junção não-linear, acompanhado dos 
respectivos acessórios e treinamento para Polícia Militar do Pará. valor 
total: r$ 432.000,00. data dE assiNatUra: 26/08/2022. viGÊNcia: 
26/08/2022 a 25/08/2023. dotaÇÃo orÇaMENtária: Programa: 1494 - 
defesa da sociedade e Garantia de direito; ação (Projeto/atividade): 8760 
- Governança e Gestão; Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Equipamento 
e Material Permanente; Plano interno: 1000198760E; fonte de recurso: 
0301 – recursos ordinários. EMPrEsa: BErKaNa tEcNoloGia EM sE-
GUraNÇa ltda (cNPJ 07.259.712-0001-79). ordENador: JosÉ dilsoN 
MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM - comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 846381

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 031/2022-ccc/PMPa; EXErcÍcio: 2022; tErMo aditivo: o pre-
sente termo aditivo tem como objeto a altEraÇÃo do itEM 1 presente 
no termo de referência, anexo do Edital do Pregão 009/2022, o valor 
total do termo aditivo é de r$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquen-
ta reais), equivalente ao percentual de 21 %, alterando o valor unitário 
de r$50,00 (cinquenta reais), para r$60,50 (sessenta reais e cinquenta 
centavos), mantendo o quantitativo de 500 (quinhentas) unidades; data 
da assinatura: 30/08/2022; vigência: Permanece do contrato; a despesa 
com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 – Ma-
nutenção de gestão; ação: 26/8338– operacionalização das ações admi-
nistrativas; Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de consumo; Plano 
interno: 4120008338c; fonte do recurso: 0101 (recurso proprio); Em-
presa: Gdd Editora Gráfica ltd; cNPJ nº30.597.675/0001- 20; ordE-
Nador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; 
comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 846191

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 054/2022–ccc/PMPa.  Pelo presente fica apostilado o Con-
trato administrativo nº 054/2022-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a 
Empresa BrENo rafaEl das cHaGas BarBosa, cujo objeto consiste na 
“aquisição de equipamentos de informática (lanterna Ultravioleta) para ser 
empregados na subseção de identificação (ssi) do departamento geral de 
pessoal da Polícia Militar do Pará, conforme tabela abaixo: onde se lê: Pla-
no interno: 4120008238E; leia-se: Plano interno: 4120008338c; Belém/
Pa, 30 de agosto de 2022; JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl 
QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 846436

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 007/2022. oBJEto: “orien-
tação e a capacitação dos estudantes da Educação infantil, 5º e 7º ano 
do ensino fundamental da rede municipal de ensino de vitória do Xingu, 
nas questões referentes ao enfrentamento primário ao uso de drogas por 
meio da metodologia do ProErd”. assiNatUra: 30/08/2022. viGÊNcia: 
30/08/2022 a 29/08/2024. PartEs: PolÍcia Militar do Estado do 
Pará - cEl QoPM JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – comandante 
Geral da PMPa; PrEfEitUra MUNiciPal dE vitÓria do XiNGU – Marcio 
viaNa rocHa – Prefeito de vitória do Xingu/Pa.

Protocolo: 846426

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo doe Nº 34.948, 
de 27/04/2022, ProtocoLo 789714

................
onde se lê:
... Portaria N°052/2021-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 fraNcisco GilBErto cavalcaNtE silva, 
sGt PM rG 24029, cPf 333.824.172-00, Mf 56960031, motorista do 
fasPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática 
890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil 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, 26 de abril 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
Leia-se:
... Portaria N°052/2022-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 fraNcisco GilBErto cavalcaNtE silva, 
sGt PM rG 24029, cPf 333.824.172-00, Mf 56960031, motorista do 
fasPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática 
890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil 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, 26 de abril 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
ordenador em exercício: raul Zênio Gentil silva – cEl QoPM r/r
diretor em exercício do fasPM

Protocolo: 846285

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 015/2022

Exercício: 2022
objeto: fornecimento de materiais diversos
Justificativa: Oferecer aos beneficiários deste Fundo de Assistência Social, 
fornecimento de materiais diversos, de forma que terão a opção de usar os 
serviços reembolsáveis do fasPM, ou obter os descontos diretamente com 
a contratada, inclusive pagamento.
valor: Por demanda, para todas as credenciadas até o limite máximo de 
dotação orçamentária, conforme disposto no item 7, do termo de referên-
cia do Processo licitatório n° 010/2022.
vigência: 22/08/2022 a 21/08/2023
data da assinatura: 22/08/2022
licitação: oriUNdo do ProcEsso N° 010/2022 – fasPM – credencia-
mento N° 002/2022 – cPl/fasPM
Programa: 1502 – segurança Pública
Projeto atividade: 8277 – assistência aos agentes de segurança pública
Elemento de despesa:
339030 – Material de consumo
339032 – Mat. Bens ou serviço de distrib. Gratuita
3339048 – Outros Auxílios financeiros a Pessoa Física
339039 – outros serviços de terceiros Pessoa – Jurídica
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151000000/0351000000
contratada: MUltiMarcas coMErcio ltda, cNPJ: 24.349.061/0001-27
Endereço: av. Pedro Miranda, n° 735, Pedreira, Belém – Pa. cEP: 66085-005
telefone: (91) 98811-1902
ordenador: raUl ZENio GENtil da silva
dirEtor do fasPM.

Protocolo: 846177
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato 001/2022
Exercício: 2022
data da assinatura: 30/08/2022
objeto: o acréscimo de aproximadamente 24,35% (r$ 370.165,32 - tre-
zentos e setenta mil, cento e sessenta e cinco reais, trinta e dois centa-
vos), ao valor global do contrato n°001/2022. o coNtrato somado ao 
1º termo aditivo possui o valor global de r$ 1.909.527,64 (um milhão, 
novecentos e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais, sessenta e quatro 
centavos) e com o referido acréscimo passará a ser de r$ 2.279.692,96 
(dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois 
reais e noventa e seis centavos).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0301000000 – superávit do tesouro.
funcional Programática: 06.182.1502.7563 - adequação de Unidades do 
cBMPa.
Elemento de despesa: 449051 – obras e instalações.
Plano interno: 105ra1GBMBE
valor total da dotação orçamentária: r$ 370.165,32 (trezentos e setenta 
mil, cento e sessenta e cinco reais, trinta e dois centavos).
contratada: atitUdE coNstrUtora EirEli EPP.
cNPJ: 03.478.057/0001-99.
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cEl QoBM.

Protocolo: 846400

diÁria
.

eXtrato da Portaria Nº 148/diÁria/dF 
de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: sGt BM JoNas aUGUsto MEllo riBEiro, Mf: 
57173563, cB BM alEX BarBosa dos saNtos, Mf: 57189137, 06 (sEis) 
diárias de alimentação e 05 (ciNco) diárias de pousada para cada, per-
fazendo um valor total de r$ 2.843,28 (dois Mil E oitocENtos E QUa-
rENta E trÊs rEais E viNtE E oito cENtavos), para seguirem viagem 
de itaituba para aveiro - Pa, no período de 14 a 19 de Novembro de 2021, 
a serviço do 7° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 152/diÁria/dF 
de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: stEN BM JEdalias Barata MoNtEiro, Mf: 
5399394, cB BM toNY dalENo Barros riBEiro, Mf: 57189407, sd BM 
ElsoN JEffErsoN costa liMa, Mf: 5932459, sd BM raYNaN silva das 
NEvEs, Mf: 5932363, 04 (QUatro) diárias de alimentação e 03 (trÊs) 
diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 3.581,76 
(trÊs Mil E QUiNHENtos E oitENta E UM rEais E sEtENta E sEis cEN-
tavos), para seguirem viagem de Belém para Baião - Pa, no período de 03 
a 06 de fevereiro 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 Nº 157/diÁria/dF 
de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: tEN BM saMUEl JoNatHa araUJo da Mota, 
Mf: 5932591, cB BM HoNorico soarEs BitENcoUrt JUNior, 
Mf: 57218244, 05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (QUatro) diárias 
de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 2.409,39 (dois 
Mil E QUatrocENtos E NovE rEais E triNta E NovE cENtavos), para 
seguirem viagem de altamira para Porto de Moz - Pa, no período de 13 a 17 
de fevereiro de 2022, a serviço do 9°GBM do cBMPa. Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 179/diÁria/dF 
de 25 de aBriL de 2022

conceder aos militares: tEN QoBM raiMUNdo fEliPE tavarEs MaciEl 
6397907, 03 (trÊs) diárias de alimentação e 03 (trÊs) diárias de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$ 705,55 (sEtEcENtos E 
ciNco rEais E ciNQUENta E ciNco cENtavos), para seguirem viagem 
de Belém para altamira - Pa, no período de 13 a 16 de abril de 2022, a 
serviço da dal do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 202/diÁria/dF 
de 04 de Maio de 2022

conceder aos militares: sGt BM lEaNdro aUGUsto EstEvEs dE soUZa 
57173607/ 1, cB BM WElliNGtoN EvaNGElista fErrEira 57217773/ 1 
E sd BM claUcio da silva fErrEira 5932409/ 1, 04 (QUatro) diárias 
de alimentação e 03 (trÊs) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 2.695,56 (dois Mil E sEiscENtos E NovENta E ciNco 

rEais E ciNQUENta E sEis cENtavos), para seguirem viagem de Belém 
para a altamira – Pa e tucuruí - Pa, no período de 16 a 19 de abril de 2022, 
a serviço da diretoria de apoio logístico do cBMPa. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 229/diÁria/dF 
de 17 de Maio de 2022

conceder aos militares: sGt BM flavio dE soUZa Barros 5601363/, 
sGt BM carlos EMaNUEl aviZ dE QUadros 57173899/, 01 (UMa) di-
ária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 263,76 
(dUZENtos E sEssENta E trÊs rEais E sEtENta E sEis cENtavos), 
para seguir viagem de Bragança - Pa para capital do Estado, no dia 19 de 
abril de 2022, a serviço do 24º GBM do cBMPa. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 230/diÁria/dF 
de 17 de Maio de 2022

conceder aos militares: stEN BM rUBErval silva dE araUJo 5607728/, 
sGt BM GraciEl soUsa costa 5428467/, sGt BM clEBEr JUNior MEs-
QUita fErrEira 57173898/, sGt BM GlaYdsoN HENriQUE fErNaNdEs 
da silva 57173971/, sGt BM Edivaldo MElo dE olivEira 5601096/, 
sGt BM KENNEd do socorro silva PiNHEiro 5827027/, sGt BM JEaN 
MaUricio araUJo da silva 57173970/, cB BM JUlio cEZar silva crUZ 
57218358/, cB BM adriaNo alvEs liMa 57218033/, sd BM diEriMi 
lUiZ fErrEira da silva 5932414/, 02 (dUas) diárias de alimentação e 
01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
3.908,88 (trÊs Mil E NovEcENtos E oito rEais E oitENta E oito 
cENtavos), para seguirem viagem de Bragança - Pa para viseu - Pa, no 
período que inicia dia 10 a 13 de abril de 2022, a serviço do 24º GBM do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 243/diÁria/dF 
de 19 de Maio de 2022

conceder aos militares: stEN BM JosE EliElsoN Matos dias 5602173/ 
1, cB BM ElsoN caNaviEira MoNtEiro 57189277/ 1, 01 (UMa) diária de 
alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 258,48 (dUZEN-
tos E ciNQUENta E oito rEais E QUarENta E oito cENtavos), para 
seguirem viagem de Barcarena para capital do estado, no dia 24 de Março 
de 2022, a serviço do 6°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 244/diÁria/dF 
de 19 de Maio de 2022

conceder aos militares: tcEl QoBM sHErdlEY rossas caNsaNcao Nova-
Es 5817005/ 1, sGt BM JosE raiMUNdo silva 5421942/ 1, 01 (UMa) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 290,14 (dUZEN-
tos E NovENta rEais E QUatorZE cENtavos), para seguirem viagem de 
canaã dos carajás para Marabá - Pa, no dia 11 de abril de 2022, a serviço do 
16°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 245/diÁria/dF 
de 19 de Maio de 2022

conceder aos militares: sGt BM EdGar sMitH saNtos 5211409/ 1, cB 
BM alUiZio PoMPEU da costa 57218013/ 1, 02 (dUas) diárias de ali-
mentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 775,44 (sEtEcENtos E sEtENta E ciNco rEais E QUarENta 
E QUatro cENtavos), para seguirem viagem de ananindeua para came-
tá - Pa, no período de 13 a 14 de Maio de 2022, a serviço do 22°GBM do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 246/diÁria/dF 
de 20 de Maio de 2022

conceder aos militares: tEN BM avila rodriGo dE soUsa foNsEca 
5932629/ 1, sGt BM JosE liNdoMar dE araUJo viaNa 5421950/ 1, cB 
BM JosiElsoN QUEiroZ liMa 57218382/ 1, cB BM JUvENal alvEs MoN-
tEs 57190648/ 1, sd BM fEliPE MartiNs rEis 5932319/ 1, 01 (UMa) 
diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 652,79 
(sEiscENtos E ciNQUENta E dois rEais E sEtENta E NovE cENta-
vos), para seguirem viagem de Marabá para são Geraldo do araguaia 
- Pa, no dia 2 de Março 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 Nº 252/diÁria/dF 
de 20 de Maio de 2022

conceder aos militares: sGt BM dUval dUtra NasciMENto silva 
5421411/1, cB BM faGNEr cardoZo BriGido 57218558/1, 01 (UMa) 
diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 258,48 
(dUZENtos E ciNQUENta E oito rEais E QUarENta E oito cENta-
vos), para seguirem viagem de santarém para Belterra - Pa, no dia 05 de 
Maio de 2022, a serviço do 4° 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.
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eXtrato da Portaria Nº 256/diÁria/dF 
de 23 de Maio de 2022

conceder aos militares: tEN BM lUcas rodriGUEs da silva 5932582/ 
1, sGt BM JorGE da silva MacHado 57173921/ 1, sGt BM PEtEr Baia 
da costa 57174021/ 1, sGt BM clEilsoN aNdradE liMa 57173999/ 1, 
cB BM HoNorico soarEs BitENcoUrt JUNior 57218244/ 1, 03 (trÊs) 
diárias de alimentação e 02 (dUas) diárias de pousada para cada, perfa-
zendo um valor total de r$ 3.316,75 (trÊs Mil E trEZENtos E dEZEs-
sEis rEais E sEtENta E ciNco cENtavos), para seguirem viagem de 
altamira para Novo repartimento - Pa, no período de 29 de abril a 01 de 
Maio de 2022, a serviço do 9°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 257/diÁria/dF 
de 23 de Maio de 2022

conceder aos militares: stEN BM aNtoNio MEssias PErEira laUrido 
5210135/ 2, cB BM MaicoN faBricio MorEira tEiXEira 57217816/ 1, 
01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 258,48 (dUZENtos E ciNQUENta E oito rEais E QUarENta E oito 
cENtavos), para seguirem viagem de ananindeua para capanema - Pa, 
no dia 18 de abril de 2022, a serviço do csMv/MoP do cBMPa. Esta porta-
ria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 258/diÁria/dF 
de 24 de Maio de 2022

conceder aos militares: sGt BM Marcio lUiZ araUJo BotElHo 5210577/ 
1, sGt BM aNtoNio carlos sENa Batista 5452554/ 1, 03 (trÊs) diá-
rias de alimentação e 02 (dUas) diárias de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 1.318,80 (UM Mil E trEZENtos E dEZoito rEais E 
oitENta cENtavos), para seguirem viagem de ananindeua para Marabá 
- Pa, no período de 10 a 12 de Maio de 2022, a serviço do 5°GBM do cBM-
Pa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 259/diÁria/dF de 24 de Maio de 

2022
conceder aos militares: sGt BM PaUlo lUcilaNio frEirE dE soUZa 
57174200/ 1, sGt BM JorGE da silva MacHado 57173921/ 1, cB BM 
clEBEr silva dE Paiva 57218255/ 1, cB BM MEGido soUZa silva 
57218257/ 1, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 516,96 (QUiNHENtos E dEZEssEis rEais E NovENta E 
sEis cENtavos), para seguirem viagem de altamira para Uruará - Pa, no 
dia 26 de abril de 2022, a serviço do 9°GBM do cBMPa. Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 846213
eXtrato da Portaria Nº 180/diÁria/dF 

de 25 de aBriL de 2022
conceder aos militares: cB BM faBio WaGNEr costa soarEs 57217988, 
sd BM MarcElo MaGalHaEs rEis 5932281, 02 (dUas) diárias de ali-
mentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 759,60 (sEtEcENtos E ciNQUENta E NovE rEais E sEssEN-
ta cENtavos), para seguirem viagem de ananindeua para Paragominas 
- Pa, no período de 13 a 14 de abril de 2022, a serviço do 1°GPa do cBM-
Pa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 181/diÁria/dF 
de 28 de aBriL de 2022

conceder aos militares: tcEl QoBM cElso dos saNtos PiQUEt JUNior 
51855694/ 1, sGt BM alEXaNdrE tENorio do NasciMENto 5826756/ 
1, 03 (trÊs) diárias de alimentação e 02 (dUas) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 1.450,70 (UM Mil E QUatrocEN-
tos E ciNQUENta rEais E sEtENta cENtavos), para seguirem viagem 
de itaituba para a santarém - Pa, no período de 25 a 27 de fevereiro de 
2022, a serviço do 7°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 190/diÁria/dF 
de 28 de aBriL de 2022

conceder aos militares: sGt BM vladiMir daMascENo dE liMa 5430216/ 
1, sGt BM GEZiEl rEis da silva 57173932/ 1, sGt BM lUcival BrUNo 
aNdradE dE MElo 57173413/ 1, 01 (UMa) diária de alimentação para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 395,64 (trEZENtos E NovENta E 
ciNco rEais E sEssENta E QUatro cENtavos), para seguirem viagem 
de salvaterra para a soure - Pa, no dia 08 de Março de 2022, a serviço 
do 18°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 197/diÁria/dF 
de 06 de Maio de 2022

conceder aos militares: sGt BM JosE MarcElo dE frEitas coUtiNHo 
5209501/ 1, sGt BM raiMUNdo NoNato soarEs dos saNtos 5607310/ 
1, sGt BM fErNaNdo olivEira dE soUsa 3242528/ 2, cB BM vaNdEr-
soN dos saNtos olivEira 57190096/ 1, 01 (UMa) diária de alimentação 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 522,24 (QUiNHENtos E viNtE 
E dois rEais E viNtE E QUatro cENtavos), para seguirem viagem de 
redenção para a Xinguara - Pa, no dia 17 de Março de 2022, a serviço do 
10°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 198/diÁria/dF 
de 06 de Maio de 2022

conceder aos militares: sGt BM JosE MarcElo dE frEitas coUtiNHo 
5209501/ 1, sGt BM fraNcisco EdUardo NUNEs filHo 5620651/ 1, cB 
BM HEYdEr valdEri dE olivEira saNtos 57218379/ 1, sd BM adria-
No alvEs dE araUJo 5932302/ 1, 06 (sEis) diárias de alimentação e 
05 (ciNco) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 5.686,56 (ciNco Mil E sEiscENtos E oitENta E sEis rEais E ciN-
QUENta E sEis cENtavos), para seguirem viagem de redenção para a 
são felix do Xingu - Pa, no período de 24 a 29 de Março de 2022, a ser-
viço do 10°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 199/diÁria/dF 
de 06 de Maio de 2022

conceder aos militares: sGt BM fErNaNdo olivEira dE soUsa 3242528/ 
2, sGt BM faBio MoNtEs dE araUJo 54185289/ 1 E cB BM WilliaN da 
silva soUsa 57218235/ 1, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 390,36 (trEZENtos E NovENta rEais 
E triNta E sEis cENtavos), para seguirem viagem de redenção para 
a conceição do araguaia - Pa, no dia 08 de Março de 2022, a serviço do 
10°GBM do cBMPa.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 201/diÁria/dF 
de 28 de aBriL de 2022

conceder aos militares: tEN BM lUcas rodriGUEs da silva 5932582/ 
1, cB BM HoNorico soarEs BitENcoUrt JUNior 57218244/ 1, cB BM 
dENis Boroto cosME 57218254/ 1, 04 (QUatro) diárias de alimentação 
e 03 (trÊs) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 2.760,17 (dois Mil E sEtEcENtos E sEssENta rEais E dEZEssEtE 
cENtavos), para seguirem viagem de altamira para a anapú - Pa, no 
período de 10 a 13 de Março de 2022, a serviço do 9°GBM do cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 205/diÁria/dF 
de 06 de Maio de 2022

conceder aos militares: stEN BM aNtoNio carlos do carMo costa 
5601738/ 1, sGt BM JaMil fraNÇa GaZE 5623570/ 1, 02 (dUas) diárias 
de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 791,28 (sEtEcENtos E NovENta E UM rEais E viNtE 
E oito cENtavos), para seguirem viagem de tucuruí para a capital do 
Estado, no período de 10 a 11 de fevereiro de 2022, a serviço do 8°GBM do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 219/diÁria/dF 
de 16 de Maio de 2022

conceder aos militares: tEN QoBM saMUEl JoNatHa araUJo da Mota 
5932591/ 1, sGt BM carlos MaGNo GoMEs Matos 57174007/ 1 E cB BM 
roBErto BarBosa da silva 57218523/1, 06 (sEis) diárias de alimenta-
ção e 05 (ciNco) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total 
de r$ 4.395,49 (QUatro Mil E trEZENtos E NovENta E ciNco rEais E 
QUarENta E NovE cENtavos), para seguir viagem de altamira para Porto 
de Moz - Pa, no período de 13 a 18 de abril de 2022, a serviço da 9º GBM do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 227/diÁria/dF 
de 16 de Maio de 2022

conceder aos militares: cEl QoBM JoÃo JosÉ da silva JÚNior, Mf: 
5704421, 03 (trÊs) diárias de alimentação e 02 (dUas) diárias de pou-
sada, perfazendo um valor total de r$ 791,30 (sEtEcENtos E NovENta 
E UM rEais E triNta cENtavos), para seguir viagem de Belém para 
Parauapebas - Pa, no período de 17 a 19 de Maio de 2022, a serviço do 
comando operacional do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 846682
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GoVerNo do estado do ParÁ
corPo de BoMBeiros MiLitar do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/cBMPa/2022

editaL N° 14 - cBMPa/sePLad, de 30 de aGosto de 2022
resULtado deFiNitiVo do eXaMe de aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica
o corPo dE BoMBEiros Militar do Pará (cBMPa) e a sEcrEtaria dE 
Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sEPlad), no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, torNaM PÚBlico o rEsUltado dEfiNitivo 
do EXaME dE avaliaÇÃo PsicolÓGica para o coNcUrso PÚBlico 
aberto pelo Edital nº 001/2022, conforme as seguintes disposições:
art. 1º após análise dos recursos impetrados contra o Edital do resultado 
Preliminar do Exame de avaliação Psicológica dos candidatos ao cargo de 
Praça Bombeiro Militar, fica ALTERADO o resultado divulgado em 01 de 
agosto de 2022, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
i - fica divulgada no aNEXo ÚNico deste Edital a relação dos candidatos 
considerados iNdicados no Exame de avaliação Psicológica, conforme 
os critérios estabelecidos no item 12 do Edital de abertura n° 001/2022.
ii – a publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os 
candidatos considerados iNdicados, em obediência ao que preceitua o 
art. 6º da resolução cfP nº 001, de 19 de abril de 2002.
iii - o candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso 
contra o resultado do Exame de avaliação Psicológica no endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br, através do link consultar resposta do 
recurso contra o resultado do Exame de avaliação Psicológica.
iv - as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão 
disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) 
dias, a contar da data de publicação deste edital.
art. 2° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 30 de agosto de 2022.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa
comandante-Geral-corpo de Bombeiros Militar do Pará
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo ÚNico

201 - PraÇa BM

MascUliNo

Nome inscrição

Abel Bonfim Dos Santos Junior 7830036490

abraão alcirley dos reis Pereira 7830051045

adler Yuri ferreira franco 7830006722

adrean Brasil fortes 7830043500

adrielisson souza lopes 7830030482

adryan Henrique de souza Barros 7830033390

adyson Henrique da costa silva Picanço 7830036786

afonso akilla costa viegas 7830006541

airton costa Bastos lopes 7830034242

alan Pereira de Miranda 7830025522

alan roger lima oliveira Junior 7830035043

alan silva santana silva 7830025607

alecsander farias furtado 7830022793

alef de frança reis 7830046501

alessandro Jorge da luz Nascimento 7830050869

alex Yuri Pereira varela 7830031144

alexandre Modesto oliveira dias 7830015223

alexsander carlos da costa costa 7830038590

alexsandro Baia corrêa 7830036110

alison Mateus da silva alves 7830041506

alisson silva de araújo 7830050240

allan Matos de lima 7830055241

allan Patrick da silva vitório 7830041757

allan rodrigo da silva souza 7830052388

allan seabra Bezerra 7830047901

alvaro dias veloso 7830040329

anderson abdon santos da silva 7830040104

anderson felipe de oliveira Barros 7830004811

andre aboim lima Pereira 7830054849

andré lucas saunders Moraes 7830031137

andré luiz Gomes lopes 7830007105

andrey Barbosa Pereira 7830006757

andrey ramon cunha sarah 7830025815

antonio carlos dos reis Pantoja 7830050858

antonio Gabriel de souza santos 7830040325

antonio Jonhson da silva simões filho 7830028019

antonio Jorge santana teles 7830021797

antônio Pedro felipe segundo 7830050724

antonio raiol Palheta Junior 7830050362

antônio sidnei Martins Nunes Júnior 7830036754

ariel Pereira sampaio 7830032887

aroni ferreira Mulatinho Neto 7830032701

arthur Henrique amorim Pereira Pereira 7830032938

arthur laercio correa de Moraes 7830013649

arthur oliveira dos santos 7830050788

arthur Pereira fernandes 7830044366

augusto Jorge rezende Hadad 7830046372

ayrton Barradas da rocha 7830058135

ayrton da rocha cabral 7830053987

Bradley christian sousa da silva 7830036777

Brenno Batista Martins 7830019754

Bruno almeida da silva 7830023029

Bruno andrade Melo 7830015690

Bruno costa Marinho 7830013637

Bruno costa Pereira 7830049078

Bruno dias de souza 7830000842

Bruno fernando duarte lima 7830048205

Bruno ferreira dos santos 7830002345

Bruno Gabriel Martins de carvalho 7830033146

Bruno lobão da silva 7830043313

Bruno sampaio da silva 7830051381

caio césar frança félix 7830036238

caio Matheus silva vale 7830025920

caio vicente Pimenta 7830015296

carlos alberto abdon dos santos Neto 7830005198

carlos alberto Beckman de albuquerque 7830032944

carlos alberto Macedo Baia Neto 7830059319

carlos augusto albuquerque Granado de oliveira 7830019176

carlos augusto rosas rego Barros tabosa 7830001527

carlos Eduardo durans Nogueira 7830027216

carlos Henrique castro da silva 7830058316

carlos Henrique da costa Heidtmann 7830037711

carlos ivan Pinheiro dos santos Junior 7830031999

christian ranieri rocha Moraes 7830026061

claudio Henrique dias damasceno 7830039529

clenilson veiga da costa 7830004930

daniel Bacha lopes 7830049652

daniel lopes ribeiro Gomes 7830011749

danilo charles fontel E silva 7830040812

danilson simeão furtado 7830050476

davi Malheiros Piquet 7830024815

davi Misael do rego Barro 7830014472

david santos da silva 7830025427

denner rocha Quadros 7830017649

dennyson alencar da silva 7830032181

deusdeth oliveira da silva Junior 7830001946

diego augusto da silva rodrigues 7830024781

dilton correa rodrigues 7830015550

diogo Henrique Braga campos 7830031458

douglas araujo oliveira de almeida 7830033812
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douglas de oliveira Pantoja 7830052956

douglas tiago da silva Monteiro 7830010778

Edelcio celio Korell Neto 7830022581

Edinilson tavares ferreira 7830032149

Edivaldo cunha lima 7830039308

Edivaldo soares Gama Junior 7830038342

Elias da silva soares 7830045264

Elias lemos de almeida 7830048734

Elias tiago Pinheiro de souza 7830048047

Eliton lima rocha 7830026941

Elizeu Magalhães ferreira da silva 7830005842

Emerson rodrigues  correa 7830037730

Emivaldo alves da silva filho 7830051134

Enzo vitor feio rodrigues 7830008981

Enzzo felipe dos santos da costa 7830055897

Erick rennan teixeira Peres 7830036970

Erivelton rosário do Nascimento 7830053120

Ewerson Johan alves Waughan 7830029388

Ewerton Kallel cardoso da silva 7830046954

Ewerton valente rodrigues 7830023184

fabio alex silva conduru Junior 7830047571

fabrício da silva Bitencourt 7830008848

felipe andrade fernandes 7830039283

felipe costa da Gama 7830034942

felipe d angelo da silva do vale 7830041856

felipe lopes alves 7830029178

felipe Matheus alves santiago 7830054011

felipe Pinheiro lopes 7830032598

felipe ramos de sousa 7830046828

filipe Bernardo Magno reis dos santos 7830048729

filipe Jamisom Moura de castro 7830056184

flavio lucas Martins cardoso 7830050864

franck antônio Baía Bastos 7830052636

fredson rodrigues Gomes Junior 7830003098

Gabriel Batista Monteiro 7830007190

Gabriel cardoso de Brito 7830002844

Gabriel Kaleb silva do Nascimento 7830034467

Gabriel Mateus Xavier Barbosa 7830006865

Gabriel rocha da silva 7830039814

Gabriel teixeira cabral 7830020081

Geanderson souza reis 7830001390

Geilson Gomes da silva 7830025750

George luis souza santos 7830041750

Geovani da silva Moraes 7830021811

Giamberson Guimaraes damasceno 7830012991

Gilmar Pereira da silva 7830027196

Gilvandro Jessé Moura Pereira 7830025350

Girlan lucas da costa oliveira 7830033262

Guilherme Barbosa vieira 7830058549

Guilherme cauã rodrigues da silva 7830036916

Guilherme lopes tanimoto 7830008238

Guilherme silva ribeiro 7830017963

Gustavo Gaspar rodrigues Nascimento 7830038240

Gustavo silva de Mesquita 7830032749

Gutemberguy oliveira Borba 7830018067

Hadriel ferreira do Nascimento 7830003116

Hector Brenno da silva cagni 7830014814

Helder rodrigues campos 7830016527

Hemerson ruan da silva costa 7830017037

Hendrick allan Gomes dos reis 7830044474

Henrique Pereira de alencar 7830055463

Hittallo de sousa Moura arraz 7830032996

Hugo Jordan Martins Pereira 7830055147

iago andrey Pinto carneiro 7830033132

iago Monteiro albuquerque 7830033369

ian Estevam de Matos silva 7830052345

igor alexandre Pereira Gama 7830019237

igor alves de Melo 7830021226

iran de Jesus sena lucas Junior 7830014361

isaias sousa carvalho 7830047303

israel Baia do Nascimento 7830032617

italo iberno almeida da cruz 7830017397

italo lima da cunha 7830049143

ivan da silva Xavier 7830003003

ivanderson cardoso Mescouto 7830019908

Jackson Quintal de oliveira 7830011182

Jayme Moreira ribeiro filho 7830043116

Jean lucas silva da silva 7830008677

Jean Michel Magalhaes da silva 7830046290

Jefferson Ruan Lopes De Aviz 7830045151

Jerferson Pereira costa 7830004961

Jhemerson lobato dos santos 7830007964

Jhonata Maico Paes Bezerra 7830052822

Jhonatan Benjamim sousa avelino 7830015573

Jó lucindo rodrigues da conceição 7830053587

Joanderson antonio da silva silva 7830027388

João carlos silva de assis 7830018805

João da silva lameira 7830041480

João felipe Bandeira Moraes trindade 7830006479

Joao Henrique Moraes Brito 7830044101

João Henrique vieira dos santos 7830043330

João Marcos silva lopes 7830048110

João Pedro ferreira de carvalho 7830047766

Joao rayel dos santos alpaes 7830030460

João ribeiro Meneses 7830017036

Joao victor cordeiro de castro 7830001184

Joao victor de sa ferreira 7830034978

João victor lima de souza 7830045540

João vitor de oliveira cruz 7830031059

João vítor reis Marques 7830042132

João vitor soares cardoso 7830004008

Joathan de sousa lopes 7830029829

Joel Gouvea de oliveira Júnior 7830015599

Jonathan Geovany Barata cardoso 7830029010

Jonathas ribeiro Barbosa 7830021123

Jorge fernando Neves Nascimento 7830009992

José alax souza Gurjão 7830049996

José américo ribeiro Neto 7830027634

José antônio da silva Júnior 7830019725

José carlos Mendes Jaccoud filho 7830045845

José felipe Gomes de sousa 7830032229

José Gabriel da silva ignácio 7830049747

José Gabriel da silva rodrigues 7830053051

José Henrique silva Brito 7830046807

Jose Marcelino de oliveira Junior 7830040057

José rabelo de sousa Neto 7830012424

Jose rodrigo andrade da silva 7830030769

José victor de andrade costa 7830009519

Josimar dias de sa Neto 7830038702

Kalyander de aquino ramos 7830050470
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Keven Bryan rodrigues do Nascimento 7830003522

Klelton tiago oliveira cavalcante 7830000551

Klelvy Modesto Pinheiro 7830041704

leandro santos lima 7830030834

lee Junfan correa de andrade 7830016739

leon vitor cunha rodrigues 7830035717

leonardo cordeiro Bandeira 7830024819

leonardo da silva sodre 7830006816

leonardo ferreira da silva 7830012572

leonardo Quintela cruz 7830035669

luan Moreira araújo 7830029696

luann lauryto Pinto Paranhos da silva 7830051377

lucas augusto lima dos santos 7830000636

lucas Borges Nunes 7830032660

lucas campos do rosário 7830050719

lucas cardoso Nogueira 7830050699

lucas cezar carvalho da costa 7830016928

lucas daniel ramos E Nunes 7830056130

lucas de aviz oliveira 7830039096

lucas de Matos ribeiro 7830055524

lucas Eugênio Meireles 7830022107

lucas felipe costa de souza 7830042052

lucas fernando ruy secco cintra 7830028214

lucas ferreira tavares 7830041416

lucas Gabriel Martins Moura 7830033361

lucas Hara Melo costa 7830017996

lucas Moraes andrade 7830037370

lucas oliveira santos 7830004950

lucas Pereira andrade 7830048723

lucas ruan de oliveira rodrigues 7830020530

lucas vinicios de oliveira silva 7830045114

lucas vinicius teixeira de abreu 7830003073

luciano da cruz cavalcante 7830030237

luciano sales Pereira 7830007379

luciano soares santos Junior 7830026283

lucio clovis Barbosa da silva Junior 7830055094

luís felipe oliveira rêgo 7830032154

luis fernando de sousa colares 7830040215

luis Pedro de souza Nascimento Neto 7830058901

luiz augusto salgado da silva 7830000840

luiz Henrique Martins Modesto 7830006450

luiz raimundo Mendes da silva 7830051017

Maciel de souza dias 7830007106

Maclean igor da silva almeida 7830013408

Magno vitor Monteiro almeida 7830048355

Maikon Gabriel Homem Matos 7830047567

Maiky Bailão sardinha 7830002982

Manoel alves da silva Junior 7830053749

Manoel Henrique de souza Mendes 7830040055

Manoel venancio Neto 7830054997

Marcelo costa da silva 7830023118

Marcelo Matheus silva dos santos 7830000270

Marcio Kenji rodrigues Naito 7830038408

Márcio roberto Maia Pedreiro 7830001856

Marco Jhonnatan lobato Marques 7830058696

Marco roberto carvalho Bastos filho 7830048831

Marcos alexandre das chagas Guedes 7830013696

Marcos alves da silva 7830041713

Marcos aurelio ribeiro casseb 7830013234

Marcos vinicios Maia da cruz 7830044722

Marcus victor almeida campos 7830044322

Mario Pinheiro Guedes filho 7830033071

Marlo José ramalho lopes 7830055882

Marlon ferreira dos santos silva 7830035158

Marroni souto de oliveira 7830004151

Matanias da silva oliveira 7830000190

Mateus Bentes dos santos 7830041358

Mateus coelho franco 7830057413

Mateus da silva Mendonça 7830027457

Mateus felipe Borges da silva aleixo 7830007552

Mateus leal souza 7830022913

Matheus  Queiroz costa 7830021205

Matheus Bensaba da silva 7830057530

Matheus da silva santos de assis 7830042877

Matheus farias da silva 7830011046

Matheus Henrique da cruz carvalho 7830024952

Matheus Junio ribeiro viana 7830044218

Matheus luis silva Gomes 7830007256

Matheus Pamplona de Matos 7830003667

Matheus Prado sousa 7830013498

Matheus Quaresma rodrigues 7830028779

Matheus rodrigues silva 7830033912

Matheus tavares silva 7830029531

Maurício ferreira serra 7830045495

Mauro cristhian Bras de lima 7830014172

Mauro Gomes de souza 7830039392

Mawilson Pascoal de oliveira Bittencourt 7830056713

Max Miller da silva cavalcante 7830035595

Max vinicius araujo frança 7830042907

Maykon Higino da silva Maués 7830011222

Messias sardinha Goncalves 7830024941

Miguel Pinheiro Neto 7830004130

Murilo araujo costa 7830021759

Murilo dias veloso 7830040295

Natanael Barbosa da costa Júnior 7830039218

Nelson Paulo Martins de Queiroz Junior 7830054289

Newton cavalcante sales Junior 7830006119

Niccolas Moraes Portacio 7830046001

Nickson suan Miranda Pinheiro 7830052790

Nyelsen Paull santos correa 7830010068

odilon Pantoja da luz 7830040165

onecimo augusto Pereira da costa 7830027567

orivan Matos dos santos Junior 7830041030

osias salustiano do Nascimento 7830009174

Pablo Matias Nascimento 7830049804

Paulo andre amaral coutinho 7830038781

Paulo andré Pinto andrade 7830028225

Paulo Kalebe Pontes ramos 7830036102

Paulo thiago Mesquita da silva 7830043068

Paulo vitor durans Nogueira 7830003069

Pedro arthur vitor do vale 7830032892

Pedro coelho alves 7830018037

Pedro felipe alves rocha 7830044162

Pedro Henrique alves avelino 7830000686

Pedro Henrique de Melo carneiro 7830003634

Pedro Henrique ribeiro Marinho 7830005360

Pedro Henrique thomé da silva 7830022621

Pedro lucas Medeiros de Morais 7830009212

Pedro Monteiro cardoso 7830009729

Peterson de souza oliveira 7830031374
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rafael Baia da rocha 7830002035

rafael Martins de lima 7830050031

rafael Miranda da cunha 7830028483

rafael vinicius almeida ribeiro 7830054930

raniere da silva leite 7830022469

raphael Marçal da silva 7830000033

raylone Monteiro dos reis 7830017819

renan amador de assis 7830038926

renan Pinheiro de souza fagundes 7830047856

renato sérgio Barbosa de Brito 7830008898

rivaldo rodrigues Brito 7830029373

roberto de Jesus Pinho 7830048514

robson da silva santana 7830009296

robson dias Pantoja 7830059063

robson lopes da silva 7830018544

robson silva sousa 7830037337

rodrigo cunha lisboa 7830018668

rodrigo do Nascimento souza 7830018082

rodrigo Maia da silva 7830002343

rodrigo Neves Gonçalves 7830038919

rodrigo teixeira Mamede da costa 7830039370

ronald dos santos Brandão 7830020711

samuel de castro silva 7830051052

samuel Guimarães da costa 7830016100

samuel Pinheiro costa 7830029159

sanderson Kildere sozinho carvalho 7830036343

saul vinicius Galvão fernandes de Menezes 7830030995

saulo Henrique da silva farias 7830051941

saulo sales de Matos 7830040254

stanley santiago coelho 7830058431

swamy lemos da fonseca 7830027973

tales vinicius travassos lopes viana 7830050074

talles Miléo santos E silva 7830006960

talmo cunha de sousa 7830004079

tarcisio de araujo Brito 7830039496

tássio lopes da Gama 7830021651

thaigus ribeiro dos santos 7830001538

thailson da silva costa 7830032761

thales sílvio rodrigues do amaral 7830040052

thiago alves Nogueira 7830031915

thiago dos santos cardoso 7830019393

thiago Gabriel Melo da silva 7830019134

thiago vinicius da silva carvalho 7830004899

thierry da silva ferreira 7830041630

tiago silva dias 7830036397

vagner luiz serrão Pantoja 7830008465

vagno Queiroz Martins 7830043406

vinicius alexandre da costa diniz 7830038898

vinicius araújo da luz 7830011801

vinícius Bastos Bezerra 7830019566

vinicius costa da silva 7830043820

vinicius da silva serrao 7830051186

vinicius Pessoa dos santos 7830043645

vinicius santos Borges 7830015165

vitor aragão de Morais 7830012385

vytor dos santos tapajós 7830011262

Wagner Henry cabral Pinto 7830020384

Wagner Willian ferreira Boa Morte 7830028882

Walisson Muniz Miranda 7830040115

Walter Mendes de oliveira Neto 7830026229

Walter Nelci dos santos Moraes Junior 7830053982

Wanderson diego Marinho oliveira 7830047772

Weder Martins de arruda Junior 7830041849

Wendel Bailão rodrigues Júnior 7830044116

Wendel correa dos santos 7830053074

Wender sanches de farias 7830050291

Wheeler souza santos 7830006265

Whenderson Gabriel santos ferreira 7830041656

Wylliam antonio coutinho florêncio 7830034653

Yago Henrique Nunes Batista 7830032015

Ygor Murilo Barbosa oliveira 7830038310

201 - PraÇa BM

fEMiNiNo

Nome inscrição

adriele lorena Gomes Magalhães 7830036232

aleksandra do socorro Marques Barreto 7830036354

aline  santos  abreu 7830001123

amanda Marcely farias da silva 7830007186

ana Beatriz Pereira dos santos 7830010266

ana carolina Maués corrêa 7830046388

ana luiza costa lobo 7830046912

ana Paula santos da rocha 7830047798

aryadne Nunes sousa 7830012229

Beatriz de lima Moura 7830000202

Bianca caroline Garcia Begot 7830004372

Brenda de souza Maia 7830053535

Brenda sabino santos 7830021454

Bruna lorrany rodrigues de souza 7830039892

camily Mirielly Gonçalves Barbosa 7830056709

celyne Eyvi Brasil costa 7830019525

danna Moraes alves 7830020618

Edda oliveira lima 7830003731

Edyvany Karoline cabral silva 7830052787

Elenizy raiany lima de souza 7830039137

Ester Gonçalves ribeiro serra 7830000293

Evelin saemi Monteiro Yoshida 7830027271

Evelyn Kelly da silva Waughan 7830003391

fabianne silva de Jesus chaves 7830047741

fernanda Heloiza silva de Brito 7830047416

fernanda Kelly de Jesus Gomes 7830043826

Gabriela souza de andrade 7830013751

Gabriele de Nazare Pinheiro Pantoja 7830030433

Gabrielle coelho fernandes 7830001724

Giselle vitoria souza lucas 7830023218

ianka cristine Benicio amador 7830027493

Jackline rodrigues ferreira 7830046050

Jamylle rafaelle Matos oliveira 7830035161

Jéssica caporal almeida 7830029226

Jessica Gabrielle Pinheiro rodrigues 7830027075

Josiana viana santos 7830011465

Jullienne Emilia costa dos santos 7830008158

Kamila Nayane imbelloni Martins 7830036848

Kamily da silva santos 7830048445

Karla Karoline seabra Bezerra 7830048258

Kryslla carla Pereira cunha costa 7830038085

larissa Mariana ferreira Pontes 7830000423

lídia rúbia sardinha de souza 7830029313

liriel Waad Patroca 7830017662

lorena Nunes de andrade raiol 7830057421

luciana correa costa 7830038383
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ludmila coque silva 7830023362

Maria luiza Hamábily silva fernandes 7830045776

Meireane oliveira sampaio 7830027076

Micaelen carolaine silva lima 7830024670

Milena Mota de freitas 7830046574

Natália costa lima 7830054974

Nátally said de lima 7830024756

Nathally Karine aviz coelho 7830041932

Nayara Marques rodrigues 7830009107

Patrícia Geandra freire caldas 7830055330

Paula thayna soares lima 7830001768

Priscilla de souza Pamplona 7830042360

Priscilla Jacob andrade 7830003366

raissa Hellen amada carvalho 7830012519

raynara de Nazaré coelho cardoso 7830002632

rita adrielly dos santos conceição 7830037120

rosa Maria cunha alves 7830042230

sara adrielly Muniz figueiredo 7830057561

sarah christine da silva souza 7830033709

sarah Mesquita dos santos 7830058630

sayuri Pereira conceição Martins 7830047311

suzi carolina Moraes rodrigues 7830045594

thaís fonseca de araújo 7830040209

thais luiza de almeida correa lima 7830038838

vanessa da silva costa 7830039472

vivian Minary Uesugi 7830043744

vívian ribas Barros 7830037958

Yrvana Pereira dos santos Brito 7830040349

GoVerNo do estado do ParÁ
corPo de BoMBeiros MiLitar do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo 
de PraÇas – cFP/cBMPa/2022

editaL N° 15 - cBMPa/sePLad, de 30 de aGosto de 2022
coNVocaÇÃo Para o eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde

o corPo dE BoMBEiros Militar do Pará (cBMPa) e a sEcrEtaria dE 
Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sEPlad), no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seu anexo 
e demais disposições legais aplicáveis, torNaM PÚBlico a coNvocaÇÃo 
Para o EXaME dE avaliaÇÃo dE saÚdE para o coNcUrso PÚBlico 
aberto pelo Edital nº 001/2022, conforme as seguintes disposições:
art. 1° ficam convocados os candidatos inscritos ao cargo de Praça 
Bombeiro Militar, relacionados no aNEXo ÚNico deste Edital, para o 
Exame de avaliação de saúde que será realizado entre os dias 21 a 25 
de setembro de 2022, na cidade escolhida pelo candidato no momento da 
inscrição, conforme previsão do Edital de abertura n° 01-cBMPa/sEPlad, 
tabela 2.1, subitens 2.10.1 e 2.10.2, sendo elas: altamira, Belém, itaituba, 
Marabá, redenção e santarém, Estado do Pará.
i - Para conhecer o dia, horário e local de realização do Exame de avaliação 
de saúde, o candidato deverá consultar o cartÃo dE iNforMaÇÃo 
do caNdidato Para o EXaME dE avaliaÇÃo dE saÚdE que estará 
disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir das 
15h do dia 15/09/2022. É rEsPoNsaBilidadE do caNdidato vErificar 
E coMParEcEr ao local Na data E Horários PrÉ-dEtErMiNados, 
sENdo PassÍvEl dE EliMiNaÇÃo EM caso dE atraso.
art. 2º os candidatos deverão apresentar obrigatoriamente à Junta de 
inspeção de saúde o resultado dos seguintes exames complementares e 
laudos especializados realizados nos últimos três meses, relacionados no 
anexo iii do Edital de abertura.
i - o candidato deverá apresentar, os seguintes exames, obrigatoriamente 
acompanhados dos respectivos laudos:
a) Exames de sangue: hemograma, glicemia, ureia, creatinina, vdrl, HBsag 
(antígeno austrália), anti HBs, anti Hcv, sorologia para toxoplasmose, 
mononucleose, chagas e sífilis, Anti-HIV I e II, Anti-HTLV I e II, TGO, TGP, 
colesterol total, Hdl, ldl, triglicerídeos, Beta HcG (candidata feminina).
b) Exame toxicológico laboratorial: baseado em matriz biológica (Queratina/
cabelo/Pelos).
c) os testes toxicológicos deverão ser do tipo de “larga janela de detecção”, 
que acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras 
de dependência química ou psíquica de qualquer natureza, devendo 
apresentar resultados negativos para um período mínimo de 90 (noventa) 
dias, anteriores à data da coleta.
d) O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará 
restrito à Banca Examinadora, que obedecerá ao que prescreve a norma 
referente à salvaguarda de documentos classificados com sigilo, sob pena 
de responsabilidades, conforme legislação vigente.

e) Exame Radiográfico (RX): com seus respectivos laudos para tórax PA e 
perfil I, coluna vertebral cervical, torácica, lombar e sacra em ortostase, 
crânio AP e perfil I.
f) Exame de urina – Eas.
g) Ecocardiograma bidimensional com doppler, com laudo.
h) teste ergométrico com laudo.
i) Eletroencefalograma com laudo.
j) tonometria.
k) Biomicroscopia de fundo.
l) Motricidade ocular extrínseca.
j) senso cromático, com laudo.
m) audiometria tonal, com laudo.
n) citologia oncótica.
m) Ultrassonografia: pélvica e mamária bilateral, para candidatas do sexo 
feminino.
o) Exame Psiquiátrico: emitido por psiquiatra devidamente registrado na 
especialidade junto ao CRM e filiado à Sociedade Brasileira de Psiquiatria.
art. 3º o candidato convocado para o Exame de avaliação de saúde deverá 
observar todo o disposto no item 13 e anexo iii do Edital de abertura, e o 
Edital n° 13 - CBMPA/SEPLAD, de 22 de agosto de 2022 - 3° Retificação.
i - os candidatos convocados para o Exame de avaliação de saúde deverão 
arcar com as despesas de realização dos exames, laudos e imagens 
descritos no item 13 e anexo iii do Edital de abertura, e o Edital n° 13 
- CBMPA/SEPLAD, de 22 de agosto de 2022 - 3° Retificação. Todos os 
exames, laudos e imagens solicitados, ficarão retidos pelo Instituto AOCP 
quando da realização do Exame de avaliação de saúde.
ii - Em todos os exames, além do nome do candidato, deverão constar, 
obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico 
do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a 
inobservância ou a omissão dessas informações.
iii - os exames, laudos e imagens complementares que, porventura, 
sejam solicitados pela banca examinadora, visando dirimir eventuais 
dúvidas e firmar diagnósticos mais precisos, também serão custeados pelo 
candidato.
iv - os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no 
caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para os 
candidatos do sexo feminino.
v - a etapa de Exame de avaliação de saúde realizar-se-á, independente 
das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a 
realização da mesma.
vi - será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, 
na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, 
não se encontrar em condições de saúde compatível para admissão no 
cfP/cBM, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa.
vii - Não haverá segunda chamada para realização do Exame de avaliação 
de Saúde, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o 
atraso ou a ausência. o candidato que não comparecer ao local do Exame 
de avaliação de saúde na data e horário determinados para sua realização 
será automaticamente eliminado do concurso.
viii - Não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora 
do seu horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), 
durante todo o período de realização do Exame de avaliação de saúde, em 
quaisquer dependências do local de realização da fase.
iX - Não será permitida entrada de candidatos no local de realização das 
provas portando armas.
art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 30 de agosto de 2022.
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa
comandante-Geral-corpo de Bombeiros Militar do Pará
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo ÚNico
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MascULiNo

Nome inscrição

Abel Bonfim Dos Santos Junior 7830036490

abraão alcirley dos reis Pereira 7830051045

adler Yuri ferreira franco 7830006722

adrean Brasil fortes 7830043500

adrielisson souza lopes 7830030482

adryan Henrique de souza Barros 7830033390

adyson Henrique da costa silva Picanço 7830036786

afonso akilla costa viegas 7830006541

airton costa Bastos lopes 7830034242

alan Pereira de Miranda 7830025522

alan roger lima oliveira Junior 7830035043

alan silva santana silva 7830025607

alecsander farias furtado 7830022793

alef de frança reis 7830046501
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alessandro Jorge da luz Nascimento 7830050869

alex Yuri Pereira varela 7830031144

alexandre Modesto oliveira dias 7830015223

alexsander carlos da costa costa 7830038590

alexsandro Baia corrêa 7830036110

alison Mateus da silva alves 7830041506

alisson silva de araújo 7830050240

allan Matos de lima 7830055241

allan Patrick da silva vitório 7830041757

allan rodrigo da silva souza 7830052388

allan seabra Bezerra 7830047901

alvaro dias veloso 7830040329

anderson abdon santos da silva 7830040104

anderson felipe de oliveira Barros 7830004811

andre aboim lima Pereira 7830054849

andré lucas saunders Moraes 7830031137

andré luiz Gomes lopes 7830007105

andrey Barbosa Pereira 7830006757

andrey ramon cunha sarah 7830025815

antonio carlos dos reis Pantoja 7830050858

antonio Gabriel de souza santos 7830040325

antonio Jonhson da silva simões filho 7830028019

antonio Jorge santana teles 7830021797

antônio Pedro felipe segundo 7830050724

antonio raiol Palheta Junior 7830050362

antônio sidnei Martins Nunes Júnior 7830036754

ariel Pereira sampaio 7830032887

aroni ferreira Mulatinho Neto 7830032701

arthur Henrique amorim Pereira Pereira 7830032938

arthur laercio correa de Moraes 7830013649

arthur oliveira dos santos 7830050788

arthur Pereira fernandes 7830044366

augusto Jorge rezende Hadad 7830046372

ayrton Barradas da rocha 7830058135

ayrton da rocha cabral 7830053987

Bradley christian sousa da silva 7830036777

Brenno Batista Martins 7830019754

Bruno almeida da silva 7830023029

Bruno andrade Melo 7830015690

Bruno costa Marinho 7830013637

Bruno costa Pereira 7830049078

Bruno dias de souza 7830000842

Bruno fernando duarte lima 7830048205

Bruno ferreira dos santos 7830002345

Bruno Gabriel Martins de carvalho 7830033146

Bruno lobão da silva 7830043313

Bruno sampaio da silva 7830051381

caio césar frança félix 7830036238

caio Matheus silva vale 7830025920

caio vicente Pimenta 7830015296

carlos alberto abdon dos santos Neto 7830005198

carlos alberto Beckman de albuquerque 7830032944

carlos alberto Macedo Baia Neto 7830059319

carlos augusto albuquerque Granado de oliveira 7830019176

carlos augusto rosas rego Barros tabosa 7830001527

carlos Eduardo durans Nogueira 7830027216

carlos Henrique castro da silva 7830058316

carlos Henrique da costa Heidtmann 7830037711

carlos ivan Pinheiro dos santos Junior 7830031999

christian ranieri rocha Moraes 7830026061

claudio Henrique dias damasceno 7830039529

clenilson veiga da costa 7830004930

daniel Bacha lopes 7830049652

daniel lopes ribeiro Gomes 7830011749

danilo charles fontel E silva 7830040812

danilson simeão furtado 7830050476

davi Malheiros Piquet 7830024815

davi Misael do rego Barro 7830014472

david santos da silva 7830025427

denner rocha Quadros 7830017649

dennyson alencar da silva 7830032181

deusdeth oliveira da silva Junior 7830001946

diego augusto da silva rodrigues 7830024781

dilton correa rodrigues 7830015550

diogo Henrique Braga campos 7830031458

douglas araujo oliveira de almeida 7830033812

douglas de oliveira Pantoja 7830052956

douglas tiago da silva Monteiro 7830010778

Edelcio celio Korell Neto 7830022581

Edinilson tavares ferreira 7830032149

Edivaldo cunha lima 7830039308

Edivaldo soares Gama Junior 7830038342

Elias da silva soares 7830045264

Elias lemos de almeida 7830048734

Elias tiago Pinheiro de souza 7830048047

Eliton lima rocha 7830026941

Elizeu Magalhães ferreira da silva 7830005842

Emerson rodrigues  correa 7830037730

Emivaldo alves da silva filho 7830051134

Enzo vitor feio rodrigues 7830008981

Enzzo felipe dos santos da costa 7830055897

Erick rennan teixeira Peres 7830036970

Erivelton rosário do Nascimento 7830053120

Ewerson Johan alves Waughan 7830029388

Ewerton Kallel cardoso da silva 7830046954

Ewerton valente rodrigues 7830023184

fabio alex silva conduru Junior 7830047571

fabrício da silva Bitencourt 7830008848

felipe andrade fernandes 7830039283

felipe costa da Gama 7830034942

felipe d angelo da silva do vale 7830041856

felipe lopes alves 7830029178

felipe Matheus alves santiago 7830054011

felipe Pinheiro lopes 7830032598

felipe ramos de sousa 7830046828

filipe Bernardo Magno reis dos santos 7830048729

filipe Jamisom Moura de castro 7830056184

flavio lucas Martins cardoso 7830050864

franck antônio Baía Bastos 7830052636

fredson rodrigues Gomes Junior 7830003098

Gabriel Batista Monteiro 7830007190

Gabriel cardoso de Brito 7830002844

Gabriel Kaleb silva do Nascimento 7830034467

Gabriel Mateus Xavier Barbosa 7830006865

Gabriel rocha da silva 7830039814

Gabriel teixeira cabral 7830020081

Geanderson souza reis 7830001390

Geilson Gomes da silva 7830025750

George luis souza santos 7830041750

Geovani da silva Moraes 7830021811
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Giamberson Guimaraes damasceno 7830012991

Gilmar Pereira da silva 7830027196

Gilvandro Jessé Moura Pereira 7830025350

Girlan lucas da costa oliveira 7830033262

Guilherme Barbosa vieira 7830058549

Guilherme cauã rodrigues da silva 7830036916

Guilherme lopes tanimoto 7830008238

Guilherme silva ribeiro 7830017963

Gustavo Gaspar rodrigues Nascimento 7830038240

Gustavo silva de Mesquita 7830032749

Gutemberguy oliveira Borba 7830018067

Hadriel ferreira do Nascimento 7830003116

Hector Brenno da silva cagni 7830014814

Helder rodrigues campos 7830016527

Hemerson ruan da silva costa 7830017037

Hendrick allan Gomes dos reis 7830044474

Henrique Pereira de alencar 7830055463

Hittallo de sousa Moura arraz 7830032996

Hugo Jordan Martins Pereira 7830055147

iago andrey Pinto carneiro 7830033132

iago Monteiro albuquerque 7830033369

ian Estevam de Matos silva 7830052345

igor alexandre Pereira Gama 7830019237

igor alves de Melo 7830021226

iran de Jesus sena lucas Junior 7830014361

isaias sousa carvalho 7830047303

israel Baia do Nascimento 7830032617

italo iberno almeida da cruz 7830017397

italo lima da cunha 7830049143

ivan da silva Xavier 7830003003

ivanderson cardoso Mescouto 7830019908

Jackson Quintal de oliveira 7830011182

Jayme Moreira ribeiro filho 7830043116

Jean lucas silva da silva 7830008677

Jean Michel Magalhaes da silva 7830046290

Jefferson Ruan Lopes De Aviz 7830045151

Jerferson Pereira costa 7830004961

Jhemerson lobato dos santos 7830007964

Jhonata Maico Paes Bezerra 7830052822

Jhonatan Benjamim sousa avelino 7830015573

Jó lucindo rodrigues da conceição 7830053587

Joanderson antonio da silva silva 7830027388

João carlos silva de assis 7830018805

João da silva lameira 7830041480

João felipe Bandeira Moraes trindade 7830006479

Joao Henrique Moraes Brito 7830044101

João Henrique vieira dos santos 7830043330

João Marcos silva lopes 7830048110

João Pedro ferreira de carvalho 7830047766

Joao rayel dos santos alpaes 7830030460

João ribeiro Meneses 7830017036

Joao victor cordeiro de castro 7830001184

Joao victor de sa ferreira 7830034978

João victor lima de souza 7830045540

João vitor de oliveira cruz 7830031059

João vítor reis Marques 7830042132

João vitor soares cardoso 7830004008

Joathan de sousa lopes 7830029829

Joel Gouvea de oliveira Júnior 7830015599

Jonathan Geovany Barata cardoso 7830029010

Jonathas ribeiro Barbosa 7830021123

Jorge fernando Neves Nascimento 7830009992

José alax souza Gurjão 7830049996

José américo ribeiro Neto 7830027634

José antônio da silva Júnior 7830019725

José carlos Mendes Jaccoud filho 7830045845

José felipe Gomes de sousa 7830032229

José Gabriel da silva ignácio 7830049747

José Gabriel da silva rodrigues 7830053051

José Henrique silva Brito 7830046807

Jose Marcelino de oliveira Junior 7830040057

José rabelo de sousa Neto 7830012424

Jose rodrigo andrade da silva 7830030769

José victor de andrade costa 7830009519

Josimar dias de sa Neto 7830038702

Kalyander de aquino ramos 7830050470

Keven Bryan rodrigues do Nascimento 7830003522

Klelton tiago oliveira cavalcante 7830000551

Klelvy Modesto Pinheiro 7830041704

leandro santos lima 7830030834

lee Junfan correa de andrade 7830016739

leon vitor cunha rodrigues 7830035717

leonardo cordeiro Bandeira 7830024819

leonardo da silva sodre 7830006816

leonardo ferreira da silva 7830012572

leonardo Quintela cruz 7830035669

luan Moreira araújo 7830029696

luann lauryto Pinto Paranhos da silva 7830051377

lucas augusto lima dos santos 7830000636

lucas Borges Nunes 7830032660

lucas campos do rosário 7830050719

lucas cardoso Nogueira 7830050699

lucas cezar carvalho da costa 7830016928

lucas daniel ramos E Nunes 7830056130

lucas de aviz oliveira 7830039096

lucas de Matos ribeiro 7830055524

lucas Eugênio Meireles 7830022107

lucas felipe costa de souza 7830042052

lucas fernando ruy secco cintra 7830028214

lucas ferreira tavares 7830041416

lucas Gabriel Martins Moura 7830033361

lucas Hara Melo costa 7830017996

lucas Moraes andrade 7830037370

lucas oliveira santos 7830004950

lucas Pereira andrade 7830048723

lucas ruan de oliveira rodrigues 7830020530

lucas vinicios de oliveira silva 7830045114

lucas vinicius teixeira de abreu 7830003073

luciano da cruz cavalcante 7830030237

luciano sales Pereira 7830007379

luciano soares santos Junior 7830026283

lucio clovis Barbosa da silva Junior 7830055094

luís felipe oliveira rêgo 7830032154

luis fernando de sousa colares 7830040215

luis Pedro de souza Nascimento Neto 7830058901

luiz augusto salgado da silva 7830000840

luiz Henrique Martins Modesto 7830006450

luiz raimundo Mendes da silva 7830051017

Maciel de souza dias 7830007106

Maclean igor da silva almeida 7830013408
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Magno vitor Monteiro almeida 7830048355

Maikon Gabriel Homem Matos 7830047567

Maiky Bailão sardinha 7830002982

Manoel alves da silva Junior 7830053749

Manoel Henrique de souza Mendes 7830040055

Manoel venancio Neto 7830054997

Marcelo costa da silva 7830023118

Marcelo Matheus silva dos santos 7830000270

Marcio Kenji rodrigues Naito 7830038408

Márcio roberto Maia Pedreiro 7830001856

Marco Jhonnatan lobato Marques 7830058696

Marco roberto carvalho Bastos filho 7830048831

Marcos alexandre das chagas Guedes 7830013696

Marcos alves da silva 7830041713

Marcos aurelio ribeiro casseb 7830013234

Marcos vinicios Maia da cruz 7830044722

Marcus victor almeida campos 7830044322

Mario Pinheiro Guedes filho 7830033071

Marlo José ramalho lopes 7830055882

Marlon ferreira dos santos silva 7830035158

Marroni souto de oliveira 7830004151

Matanias da silva oliveira 7830000190

Mateus Bentes dos santos 7830041358

Mateus coelho franco 7830057413

Mateus da silva Mendonça 7830027457

Mateus felipe Borges da silva aleixo 7830007552

Mateus leal souza 7830022913

Matheus  Queiroz costa 7830021205

Matheus Bensaba da silva 7830057530

Matheus da silva santos de assis 7830042877

Matheus farias da silva 7830011046

Matheus Henrique da cruz carvalho 7830024952

Matheus Junio ribeiro viana 7830044218

Matheus luis silva Gomes 7830007256

Matheus Pamplona de Matos 7830003667

Matheus Prado sousa 7830013498

Matheus Quaresma rodrigues 7830028779

Matheus rodrigues silva 7830033912

Matheus tavares silva 7830029531

Maurício ferreira serra 7830045495

Mauro cristhian Bras de lima 7830014172

Mauro Gomes de souza 7830039392

Mawilson Pascoal de oliveira Bittencourt 7830056713

Max Miller da silva cavalcante 7830035595

Max vinicius araujo frança 7830042907

Maykon Higino da silva Maués 7830011222

Messias sardinha Goncalves 7830024941

Miguel Pinheiro Neto 7830004130

Murilo araujo costa 7830021759

Murilo dias veloso 7830040295

Natanael Barbosa da costa Júnior 7830039218

Nelson Paulo Martins de Queiroz Junior 7830054289

Newton cavalcante sales Junior 7830006119

Niccolas Moraes Portacio 7830046001

Nickson suan Miranda Pinheiro 7830052790

Nyelsen Paull santos correa 7830010068

odilon Pantoja da luz 7830040165

onecimo augusto Pereira da costa 7830027567

orivan Matos dos santos Junior 7830041030

osias salustiano do Nascimento 7830009174

Pablo Matias Nascimento 7830049804

Paulo andre amaral coutinho 7830038781

Paulo andré Pinto andrade 7830028225

Paulo Kalebe Pontes ramos 7830036102

Paulo thiago Mesquita da silva 7830043068

Paulo vitor durans Nogueira 7830003069

Pedro arthur vitor do vale 7830032892

Pedro coelho alves 7830018037

Pedro felipe alves rocha 7830044162

Pedro Henrique alves avelino 7830000686

Pedro Henrique de Melo carneiro 7830003634

Pedro Henrique ribeiro Marinho 7830005360

Pedro Henrique thomé da silva 7830022621

Pedro lucas Medeiros de Morais 7830009212

Pedro Monteiro cardoso 7830009729

Peterson de souza oliveira 7830031374

rafael Baia da rocha 7830002035

rafael Martins de lima 7830050031

rafael Miranda da cunha 7830028483

rafael vinicius almeida ribeiro 7830054930

raniere da silva leite 7830022469

raphael Marçal da silva 7830000033

raylone Monteiro dos reis 7830017819

renan amador de assis 7830038926

renan Pinheiro de souza fagundes 7830047856

renato sérgio Barbosa de Brito 7830008898

rivaldo rodrigues Brito 7830029373

roberto de Jesus Pinho 7830048514

robson da silva santana 7830009296

robson dias Pantoja 7830059063

robson lopes da silva 7830018544

robson silva sousa 7830037337

rodrigo cunha lisboa 7830018668

rodrigo do Nascimento souza 7830018082

rodrigo Maia da silva 7830002343

rodrigo Neves Gonçalves 7830038919

rodrigo teixeira Mamede da costa 7830039370

ronald dos santos Brandão 7830020711

samuel de castro silva 7830051052

samuel Guimarães da costa 7830016100

samuel Pinheiro costa 7830029159

sanderson Kildere sozinho carvalho 7830036343

saul vinicius Galvão fernandes de Menezes 7830030995

saulo Henrique da silva farias 7830051941

saulo sales de Matos 7830040254

stanley santiago coelho 7830058431

swamy lemos da fonseca 7830027973

tales vinicius travassos lopes viana 7830050074

talles Miléo santos E silva 7830006960

talmo cunha de sousa 7830004079

tarcisio de araujo Brito 7830039496

tássio lopes da Gama 7830021651

thaigus ribeiro dos santos 7830001538

thailson da silva costa 7830032761

thales sílvio rodrigues do amaral 7830040052

thiago alves Nogueira 7830031915

thiago dos santos cardoso 7830019393

thiago Gabriel Melo da silva 7830019134

thiago vinicius da silva carvalho 7830004899

thierry da silva ferreira 7830041630
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tiago silva dias 7830036397

vagner luiz serrão Pantoja 7830008465

vagno Queiroz Martins 7830043406

vinicius alexandre da costa diniz 7830038898

vinicius araújo da luz 7830011801

vinícius Bastos Bezerra 7830019566

vinicius costa da silva 7830043820

vinicius da silva serrao 7830051186

vinicius Pessoa dos santos 7830043645

vinicius santos Borges 7830015165

vitor aragão de Morais 7830012385

vytor dos santos tapajós 7830011262

Wagner Henry cabral Pinto 7830020384

Wagner Willian ferreira Boa Morte 7830028882

Walisson Muniz Miranda 7830040115

Walter Mendes de oliveira Neto 7830026229

Walter Nelci dos santos Moraes Junior 7830053982

Wanderson diego Marinho oliveira 7830047772

Weder Martins de arruda Junior 7830041849

Wendel Bailão rodrigues Júnior 7830044116

Wendel correa dos santos 7830053074

Wender sanches de farias 7830050291

Wheeler souza santos 7830006265

Whenderson Gabriel santos ferreira 7830041656

Wylliam antonio coutinho florêncio 7830034653

Yago Henrique Nunes Batista 7830032015

Ygor Murilo Barbosa oliveira 7830038310

201 - PraÇa BM

FeMiNiNo

Nome inscrição

adriele lorena Gomes Magalhães 7830036232

aleksandra do socorro Marques Barreto 7830036354

aline  santos  abreu 7830001123

amanda Marcely farias da silva 7830007186

ana Beatriz Pereira dos santos 7830010266

ana carolina Maués corrêa 7830046388

ana luiza costa lobo 7830046912

ana Paula santos da rocha 7830047798

aryadne Nunes sousa 7830012229

Beatriz de lima Moura 7830000202

Bianca caroline Garcia Begot 7830004372

Brenda de souza Maia 7830053535

Brenda sabino santos 7830021454

Bruna lorrany rodrigues de souza 7830039892

camily Mirielly Gonçalves Barbosa 7830056709

celyne Eyvi Brasil costa 7830019525

danna Moraes alves 7830020618

Edda oliveira lima 7830003731

Edyvany Karoline cabral silva 7830052787

Elenizy raiany lima de souza 7830039137

Ester Gonçalves ribeiro serra 7830000293

Evelin saemi Monteiro Yoshida 7830027271

Evelyn Kelly da silva Waughan 7830003391

fabianne silva de Jesus chaves 7830047741

fernanda Heloiza silva de Brito 7830047416

fernanda Kelly de Jesus Gomes 7830043826

Gabriela souza de andrade 7830013751

Gabriele de Nazare Pinheiro Pantoja 7830030433

Gabrielle coelho fernandes 7830001724

Giselle vitoria souza lucas 7830023218

ianka cristine Benicio amador 7830027493

Jackline rodrigues ferreira 7830046050

Jamylle rafaelle Matos oliveira 7830035161

Jéssica caporal almeida 7830029226

Jessica Gabrielle Pinheiro rodrigues 7830027075

Josiana viana santos 7830011465

Jullienne Emilia costa dos santos 7830008158

Kamila Nayane imbelloni Martins 7830036848

Kamily da silva santos 7830048445

Karla Karoline seabra Bezerra 7830048258

Kryslla carla Pereira cunha costa 7830038085

larissa Mariana ferreira Pontes 7830000423

lídia rúbia sardinha de souza 7830029313

liriel Waad Patroca 7830017662

lorena Nunes de andrade raiol 7830057421

luciana correa costa 7830038383

ludmila coque silva 7830023362

Maria luiza Hamábily silva fernandes 7830045776

Meireane oliveira sampaio 7830027076

Micaelen carolaine silva lima 7830024670

Milena Mota de freitas 7830046574

Natália costa lima 7830054974

Nátally said de lima 7830024756

Nathally Karine aviz coelho 7830041932

Nayara Marques rodrigues 7830009107

Patrícia Geandra freire caldas 7830055330

Paula thayna soares lima 7830001768

Priscilla de souza Pamplona 7830042360

Priscilla Jacob andrade 7830003366

raissa Hellen amada carvalho 7830012519

raynara de Nazaré coelho cardoso 7830002632

rita adrielly dos santos conceição 7830037120

rosa Maria cunha alves 7830042230

sara adrielly Muniz figueiredo 7830057561

sarah christine da silva souza 7830033709

sarah Mesquita dos santos 7830058630

sayuri Pereira conceição Martins 7830047311

suzi carolina Moraes rodrigues 7830045594

thaís fonseca de araújo 7830040209

thais luiza de almeida correa lima 7830038838

vanessa da silva costa 7830039472

vivian Minary Uesugi 7830043744

vívian ribas Barros 7830037958

Yrvana Pereira dos santos Brito 7830040349

Protocolo: 846748
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3209/2022-GaB/dGPc/aUtoriZaÇÃo
BeLÉM, 29 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 posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNsidEraNdo os termos do PaE Nº 2022/1080940, oriundo da assem-
bleia legislativa do Estado, solicitando a prorrogação de cessão do servi-
dor iPc aMiltoN da silva dias,
r E s o l v E:
i - aUtoriZar, a prorrogação de cessão do servidor iPc aMiltoN da 
silva dias, Matrícula nº 5412250, para a assEMBlEia lEGislativa do 
Estado do Pará, com ônus para o cessionário, a contar de 01/10/2022 
até 30/09/2024;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 846359

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 
de Processo LicitatÓrio

a delegada de Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, 
matrícula 5556740, chefe de Gabinete do delegado-Geral, de acordo com 
a Portaria nº. 182/2020-dG/Pc-Pa, de 28 de outubro de 2020, na qual o 
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará, Walter rezende de al-
meida, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 8º da lei 
complementar nº. 022, de 15 de março de 1994 ,dElEGa competência, 
dentre outras atribuições, a praticar todos os atos atinentes às licitações 
e contratos e baseado no ParEcEr conclusivo exarado pela comissão de 
licitação, rEsolvE:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes termos:
1 - Processo:2022/494826
2 - licitação: convite nº. 002/2022
• Objeto da Licitação: Reforma e Adequação do prédio que abrigou a Dele-
gacia de Polícia de tucumã/Pa.
4 - data da adjudicação: 30/08/2022
5 - data da Homologação: 30/08/2022
6 - Empresa vencedora: NacioNal coNstrUÇÕEs & sErviÇos tÉcNi-
cos ltda, cNPJ. 02.934.270/0001-03,
no valor de r$167.434,44 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e 
trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
Belém, 30 de agosto de 2022
del. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
ordenadora de despesa - Port. 182/2020-dG-Pc/Pa
doE 34.394-04/11/2020

Protocolo: 846588

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 02359/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de aGosto de 2022.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2022/1089123, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaEtE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26/08/2022 
a 29/08/2022;

1. EPc HEroN Karlo corrEia dE liMa - Mat: 54193213
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

2. dPc Mac doWEll fortEs silvEira cavalcaNti filHo - Mat: 57233510
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

3. dPc PaUlo david corrEa raiol - Mat: 54188987
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( dois Mil, cENto E triNta E sEis rEais E QUa-
rENta E dois cENtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02360/2022 - dGPc/od/drf dE 26 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2022/1071004, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 26/08/2022 a 
27/08/2022;

1. dPc EdiNaldo silva dE soUsa - Mat: 5619203
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)
2. dPc JaiME aUGUsto salEs da PaiXao - Mat: 6120854
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatrocENtos E sEtENta E QUatro rEais E sE-
tENta E sEis cENtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02361/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de aGosto de 2022.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2022/1064549, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ-
MIRI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26/08/2022 
a 06/09/2022;

1. iPc Joao fErrEira NEto - Mat: 54189353
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,611.18)

2. iPc daNiEl MENdoNca GoMEs - Mat: 700649
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,611.18)
3. iPc MarNilsoN JosE dE soUsa raBElo - Mat: 5609747
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,611.18)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,833.54 ( sEtE Mil, oitocENtos E triNta E trÊs rEais 
E ciNQUENta E QUatro cENtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02362/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de aGosto de 2022.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 20221077019, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MosQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no perío-
do de 26/08/2022 a 28/08/2022;

1. das HaNNa racQUEl fErrEira sosiNHo - Mat: 5903062
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 2, total: r$ 334.10)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 334.10 ( trEZENtos E triNta E QUatro rEais E dEZ 
cENtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
daNiEla soUsa dos saNtos dE olivEira
dElEGado-GEral adJUNto / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02363/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de aGosto de 2022.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 20221076958, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MosQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no perío-
do de 26/08/2022 a 28/08/2022;

1. iPc JosE oscar da silva MElo - Mat: 8400790
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 2, total: r$ 334.10)
2. PaP EdNa socorro tavarEs da silva - Mat: 61263

(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 2, total: r$ 334.10)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( sEiscENtos E sEssENta E oito rEais E viNtE 
cENtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
daNiEla soUsa dos saNtos dE olivEira
dElEGado-GEral adJUNto / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02364/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de aGosto de 2022.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 20221076508, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Barca-
RENA, a fim de realizar rEaliZaÇÃo dE PEricias icoNoGráficas, no 
período de 26/08/2022 a 27/08/2022;
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1. PaP MarcElo PErEira corrEa - Mat: 5913771
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

2. PaP silvio sErGio loBo sEaBra - Mat: 5119545
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUatrocENtos E sEtENta E QUatro rEais E sE-
tENta E sEis cENtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
daNiEla soUsa dos saNtos dE olivEira
dElEGado-GEral adJUNto / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02365/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de aGosto de 2022.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 20221076659, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saNta 
ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE PERICIAS ICONOGRÁ-
ficas, no período de 26/08/2022 a 27/08/2022;

1. PaP rodriGo sEaBra costa - Mat: 54192361
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 1, total: r$ 167.05)
2. PaP Marcos cEZar caNdido MENEZEs - Mat: 5703891
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 1, total: r$ 167.05)
3. PaP JosE rEiNaldo fErrEira JUNior - Mat: 5157200
(GrUPo: a, valor: r$ 167.05, Qtd: 1, total: r$ 167.05)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENtos E UM rEais E QUiNZE cENtavos ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
daNiEla soUsa dos saNtos dE olivEira
dElEGado-GEral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02366/2022 - dGPc/od/drf dE 26 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 20221072030, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaE-
TETUBA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
26/08/2022 a 02/09/2022;

1. iPc PaUlo HENriQUE silva MacHado - Mat: 54189007
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

2. PaP lUiZa BENtEs farias - Mat: 66559
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

3. PaP raiMUNdo rUY HolaNda dos saNtos - Mat: 5703964
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

4. iPc lUiZ arlaN dE alMEida costa - Mat: 5887054
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

5. PaP roBErto valENtiM NovaEs - Mat: 5704057
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

6. iPc vaNia carla PaMPolHa viEira - Mat: 5410649
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 7, total: r$ 1,661.66)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 9,969.96 ( NovE Mil, NovEcENtos E sEssENta E NovE 
rEais E NovENta E sEis cENtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
daNiEla soUsa dos saNtos dE olivEira
dElEGado-GEral adJUNto / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02367/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de aGosto de 2022.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 2022/1089055, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 27/08/2022 a 28/08/2022;

1. adM KariNa Patricia dE Paiva saNtos - Mat: 5941893
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

2. adM virlaNdE PErEira foNsEca - Mat: 55207958
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

3. adM JoBErto dE JEsUs Brito PErEira - Mat: 54185830
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( sEtEcENtos E doZE rEais E QUatorZE cENtavos 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02368/2022 - dGPc/od/drf dE 26 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 20221085690, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JacUNdá, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 27/08/2022 
a 01/09/2022;

1. das GaBriEl aNtoNio cUNHa Barros - Mat: 5958741
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

2. adM MarGarEtH liMa dE aZEvEdo - Mat: 5540640
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

3. aP Maria cristiNa dias MicHEloN - Mat: 5107458
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( trÊs Mil, QUiNHENtos E sEssENta rEais E 
sEtENta cENtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
daNiEla soUsa dos saNtos dE olivEira
dElEGado-GEral adJUNto / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02369/2022 - dGPc/od/drF 
de 26 de aGosto de 2022.

coNsidEraNdo: o teor do Prot 20221076153, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 27/08/2022 
a 02/09/2022;

1. PaP JosE loUrENco dE alMEida rodriGUEs - Mat: 5127424
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUatrocENtos E viNtE E QUatro rEais 
E viNtE E oito cENtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
daNiEla soUsa dos saNtos dE olivEira
dElEGado-GEral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02370/2022 - dGPc/od/drf dE 26 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 20221075917, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 27/08/2022 
a 02/09/2022;

1. adM fraNcilENE MoUra MaGalHaEs costa - Mat: 5942635
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 6, total: r$ 1,424.28)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUatrocENtos E viNtE E QUatro rEais 
E viNtE E oito cENtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
daNiEla soUsa dos saNtos dE olivEira
dElEGado-GEral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02371/2022 - dGPc/od/drf dE 26 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2022/1093437, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rEdEN-
ÇÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26/08/2022 
a 27/08/2022;

1. iPc ardilEX NaZarENo dos saNtos Barra - Mat: 5331978
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

2. iPc Marcio aNdrE dE soUZa GoNcalvEs - Mat: 5186641
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

3. iPc BrUNo dE castro alvEs - Mat: 57194807
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

4. dPc BrENo rUffEil GoMEs - Mat: 5890041
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUatrocENtos E viNtE E QUatro rEais 
E viNtE E oito cENtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02372/2022 - dGPc/od/drf dE 26 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2022/1092793, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iPi-
XUNA DO PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
28/08/2022 a 30/08/2022;
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1. iPc JosE riBaMar corrEa rodriGUEs - Mat: 5693543
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc ZENilda saNcHEs PUrEZa rodriGUEs - Mat: 5206545
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NovEcENtos E QUarENta E NovE rEais E 
ciNQUENta E dois cENtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02373/2022 - dGPc/od/drf dE 26 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2022/1097065, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 25/08/2022 a 29/08/2022;

1. adM Maria BEtaNia soUZa Barros - Mat: 26778
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NovEcENtos E QUarENta E NovE rEais E 
ciNQUENta E dois cENtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02374/2022 - dGPc/od/drf dE 26 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2022/1092717, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de UrUará, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
29/08/2022 a 02/09/2022;

1. das aNa caroliNa lira dos saNtos aMaNaJas - Mat: 5893614
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. aGartPrat adEMir JosE da silva - Mat: 69833
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oitocENtos E NovENta E NovE rEais 
E QUatro cENtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
daNiEla soUsa dos saNtos dE olivEira
dElEGado-GEral adJUNto / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02375/2022 - dGPc/od/drf dE 29 de agosto de 2022.
coNsidEraNdo: o teor do Prot 2022/1090063, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MocaJU-
BA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 29/08/2022 a 
02/09/2022;

1. EPc MarcUs viNiciUs filGUEiras Matos - Mat: 54183825
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4.5, total: r$ 1,068.21)

2. dPc tHiaGo MENdEs diNiZ - Mat: 5940438
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4.5, total: r$ 1,068.21)

3. iPc roGErio da silva Brito - Mat: 5410606
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4.5, total: r$ 1,068.21)

4. iPc NoE soarEs torrEs da silva - Mat: 5853222
(GrUPo: B, valor: r$ 237.38, Qtd: 4.5, total: r$ 1,068.21)

coNsidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 
149;
rEsolvE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,272.84 ( QUatro Mil, dUZENtos E sEtENta E dois rEais 
E oitENta E QUatro cENtavos ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 846208

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de recoNHeciMeNto de dÍVida
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e 
Nova formalta indústria e comércio de Materiais Militares Eireli - Epp 
cNPJ nº 14.550.838/0001-63. data de assinatura: 26/08/2022. valor: 
R$=92.710,00. Justificativa: O presente Termo de Reconhecimento de Dí-
vida tem como objeto o reconhecimento da dívida vencida referente a N. f. 

Nº 000.000.002, série 2, do contrato nº 091/2021-Pc/Pa, de aquisição de 
Medalhas de Honraria Processo nº 2022/619782 funcional Programática: 
40101. 06.122.1297.8338; Elemento de despesa: 339093; fonte 0101. 
crEdor: Nova formalta indústria e comércio de Materiais Militares Eireli – 
Epp. Endereço: Estrada das figueiras, Qd. 19, lote 7, chácaras rio Petrópolis, 
Município de duque de caxias, Estado do rio de Janeiro, cEP: 25.230-022, 
telefone: (21) 3391-4441. ordenadora: aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs 
ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 846693

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1513/ 2022
roMUlo rossiNE dos saNtos Brito
MatrÍcUla: 5952549
carGo: Perito criminal
cidadE: itaitUBa - Pa
diária: 07 1/2 (sete e meia) PErÍodo: 16/08/2022 a 23/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcias divErsas.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 1611/ 2022
staEl rEJaNE soUsa da silva
MatrÍcUla: 5233070/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 22/08/2022 a 24/08/2022
oBJEtivo: participar de reuniao.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 1636/ 2022
rosaNa cristiaNE da silva MoNtEiro
MatrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/08/2022 a 21/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 1630/ 2022
HEitor caPEla saNJad
MatrÍcUla: 5922805/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 08/08/2022 a 12/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 846331
Portaria N°. 1629/ 2022

MoUrÃo carrEra cardoso JUNior cic: 636.602.882-68
MatrÍcUla: 55588130
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 15/08/2022 a 19/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 1641/ 2022
BrUNo rodriGUEs da silva
MatrÍcUla: 57192600/3
carGo: auxiliar técnico de Perícias
carlos fErNaNdo dE MElo loPEs
MatrÍcUla: 5689376/2
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBas - Pa
diárias: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 16/08/2022 a 26/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 1617/ 2022
Maria da PaZ Matos soUsa
MatrÍcUla: 5940696/2
carGo: auxiliar operacional
oZiEl PiNHEiro alvEs
MatrÍcUla: 5963361/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/08/2022 a 11/08/2022
oBJEtivo: lEvar MatErial BioloGico.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 846335
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FÉrias
.

Portaria N° 250/22-GaB/dGPcP de 29 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.
r E s o l v E:
formalizar de acordo com o art.74 da lei n° 5.810 de 24.01.1994, 30 
(trinta) dias consecutivos de férias para os servidores abaixo, lotados nes-
ta Polícia Científica do Pará:
de: 01.09.2022 a 30.09.2022
rise fonseca de lima - Gerente de Pessoal
de: 05.09.2022 a 19.09.2022
Jorge luiz ferreira de lima - auxiliar operacional
de: 01.10.2022 a 30.10.2022
ana Maria ipiranga oliveira dantas - Perito criminal
alex Wilde salles antunes - Perito criminal
arlindo vilhena santos - Perito criminal
carlos Benedito Bentes santos - Perito criminal
cesar figueiredo cursino - Perito criminal
Erick Nelson costa feio - aux. téc. de Perícias
Herandy do socorro da silva e silva - aux. técnico de Perícias
ivaneide costa de carvalho - Perito criminal
Janio roberto arnaud ferreira - Perito criminal
Joao Nazareno oliveira Melo - Perito criminal
Joilson roberto Guimarães silva - Perito criminal
Jorge luiz conceição rodrigues - Motorista
José augusto Barbosa de andrade - Perito criminal
José Henrique siqueira viana - téc. de Enfermagem
lorena Murrieta Pantoja Pereira - Gerente regional
lúcio araújo Menezes - Perito criminal
Kadyja dayse camara Borges de campos - Perito criminal
Kadyja dayse camara Borges de campos - farmacêutica
Maria do socorro valente Pereira - assistente social
Nilton santos rodrigues ferreira - secretário da diretoria
ramon ataide dos santos de Brito - Perito Médico legista
rubem José dourado da fonseca - Perito Médico legista
silvio andré lima da conceição - Perito criminal
silvio Jorge de oliveira Bentes - Perito Médico legista
simão Pedro Elias dos santos - tec. de Enfermagem
tadeu Barroso de almeida - assistente administrativo
de: 01.10.2022 a 10.10.2022
adriane da silva Pinto - assistente administrativo
Paul William Nascimento saunders - aux. téc. de Perícias
de: 01.10.2022 a 15.10.2022
dicla carolinne Hartuique rodrigues de oliveira - Perito Médico legista
douglas Henrique duque silva - Perito criminal
Edson Jose louzada Batista - Perito criminal
Giovanni lopes de oliveira - Perito Médico legista
reginaldo silva salazar - auxiliar operacional
suellen christtine da costa sanches - Perito criminal
de: 01.10.2022 a 20.10.2022
ana lucia correa rocha Peres - aux. técnico de Perícias - radiologia
divino Mendes de castro - aux. técnico de Perícias - radiologia
Joel rodrigues de souza - aux. técnico de Perícias - radiologia
sidny ricardo Nogueira de araújo - Perito criminal
de: 02.10.2022 a 31.10.2022
danielle silva de andrade lima Guerra - corregedora
de: 03.10.2022 a 17.10.2022
cintia sayaka Kodama - Perito criminal
robson Wendel dos Prazeres cunha - aux. téc. de Perícias
de: 03.10.2022 a 22.10.2022
vanessa Bezerra Maneschy - Perito criminal
de: 05.10.2022 a 24.10.2022
isabella fonseca torres vilaça - Perito criminal
de: 10.10.2022 a 20.10.2022
célia ribeiro Queiroz - assistente administrativo
de: 16.10.2022 a 30.10.2022
chrystianne Pammela alves da costa - aux. técnico de Perícias
daniel alves Jati - Perito criminal
Edson silva Brito - téc Patologia clínica
Marcel luiz rodrigues ferreira - Perito criminal
de: 17.10.2022 a 15.11.2022
Maria das Merces chaves de Paula - Perito criminal
de: 18.10.2022 a 27.10.2022
Eloisa Nassar de alencar rebelo vianna - Perito criminal
rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
PolÍcia ciENtÍfica do Pará, 29 de agosto de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 846317

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 249/22-GaB/dGPcP de 29 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°2022/1095427.

r E s o l v E:
sUsPENdEr o gozo de férias da servidora HEllEN JorGE silva da 
crUZ, assistente administração, matrícula n°57190939/1, no período 
de 01.09.2022 a 30.09.2022, concedida pela Portaria N°226/2022-GaB/
dGPcP de 29.07.2022, publicada no doE nº 35.063 de 01.08.2022, para 
posterior gozo.
rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
PolÍcia ciENtÍfica do Pará, 29 de agosto de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 846314

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3676/2022-dG/cGP, de 26/08/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 200/2022-Gcc-dEtraN, 
de 25/08/2022, e demais despachos no Processo 2022/1086689,
rEsolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato n° 049/2022, 
firmado por este Departamento e a Empresa FF DE ALENCAR EIRELLI, bem 
como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhe a prerrogativa de 
sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar 
os serviços conforme acordado.
titular:
cláudio Pereira da silva, matrícula 57189942/1.
suplente:
luiz carlos Balieiro Pereira, matrícula 5853192/2.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 3675/2022-dG/cGP, de 26/08/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memorando 203/2022-Gcc, de 
25/08/2022, e demais despachos no Processo 2022/1089296
rEsolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 078/2022, firmado entre este Departamento e a Empresa NR PEREIRA 
coMÉrcio dE aGUa EirEli, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à 
sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
titUlar:
dielson cícero de souza rosa, matrícula 5945681/1;
sUPlENtE:
Paulo silva dos santos, matrícula 57194033/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 25/03/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 3673/2022-dG/cGP, de 26/08/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 98/2022-dH-
crv, datado de 17/08/2022, no Processo 2022/1045161,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor raiMUNdo faBio dE Paiva, auxiliar operacional de 
Trânsito, matrícula 57174397/2, para proceder à fiscalização e acompanha-
mento da execução do objeto do termo de credenciamento n° 09/2022, 
firmado por este Departamento e a Clínica VIA TRÂNSITO – CLINICA DE 
MEdiciNa E PsicoloGia do tráfEGo ltda, bem como, dos respectivos 
termos aditivos, competindo-lhe a prerrogativa de sugerir modificações 
que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme 
acordado.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 3678/2022-dG/cGP, de 26/08/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação do servidor João corrêa da silva Júnior, as-
sistente de trânsito, constante do requerimento datado de 30/06/2022, 
protocolado sob o nº 2022/827749, para afastamento das atividades que 
exerce na cirEtraN “B” de Santa Izabel do Pará, a fim de concorrer as 
Eleições/2022,
coNsidEraNdo também, o Parecer 527/2022-ProJUr/cc, e ainda, o que 
determina o art. 77, inciso vii, e caput do artigo 94, da lei 5.810/94-rJU, 
e inciso i, do art. 1º, da lei complementar 64/1990,
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r E s o l v E:
aUtoriZar o afastamento do servidor João corrêa da silva Júnior, as-
sistente de trânsito, matrícula 57176485/1, no período de 01/07 a 
02/10/2022, das atividades que exerce na cirEtraN “B” de santa izabel 
do Pará, a fim de concorrer às Eleições/2022, sem prejuízo de seus venci-
mentos, conforme estabelecido em lei.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/07/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUZa coElHo
diretora Geral

Portaria No 3674/2022-dG/detraN, de 26/08/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNsidEraNdo a Portaria 405/2018 – dG/dEtraN, publicada no diário 
Oficial do Estado no 33561, de 20 de fevereiro de 2018, que estabeleceu 
uma série de medidas administrativas, inclusive a medida cautelar de blo-
queio de prontuários de condutores;
coNsidEraNdo art. 263, §1o da lei 9.503/1997, que obriga esta autar-
quia oportunizar aos candidatos o devido processo legal, com contraditório 
e ampla defesa, na hipótese de constatação de
fraudes na emissão de cNH;
CONSIDERANDO a Portaria 1156/2018, publicada no Diário Oficial do Es-
tado no 33597, de 13 de abril de 2018, que estabeleceu o rito do processo 
administrativo previsto pelo artigo citado;
coNsidEraNdo a solicitação do próprio sr. rafaEl viEira dos saNtos, 
requerendo o cancelamento do seu prontário.
rEsolvE:
art. 1o caNcElar todos os processos de habilitação do condutor rafaEl 
viEira dos saNtos, cPf nº. 370.071.758-05, originados no Estado do 
Pará;
art. 2o dEtErMiNar ao rENacH e a diretoria de tecnologia e informáti-
ca que adotem providências de cancelamento, inclusive junto aos demais 
órgãos de trânsito, na hipótese de condutores que já não estejam mais na 
base do Estado do Pará.
rENata MirElla frEitas G. dE soUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 846219
Portaria 151/2022-cGd/Pad/diVersas 

BeLÉM, 24 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 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 08/2022-cPad, subscrito 
pelo Presidente da comissão Processante, fernando Zanuto ferrari, 
designado pela Portaria Nº 21/2021-cGd/Pad, de 13/08/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.679 de 24/08/2021, no qual 
se fundamenta a necessidade de substituição de dEfENsor “ad Hoc”, 
no que tange a instrução do Processo administrativo Eletrônico (Pad nº 
2021/885392).
r E s o l v E:
i – sUBstitUir o servidor público estável PaUlo WaGNEr alfaia dE 
MENEZEs, ocupante do cargo de Bombeiro Militar, cedido ao dEtraN/
Pa, lotado na cNso, da condição de defensor nomeado pela Portaria 
Nº 91/2022 cGd/Pad/divErsas referente pelo servidor público estável 
MaUrÍcio JosÉ facUNdo coNcEiÇÃo, assistente de trânsito, matrícula 
funcional nº 5149584/2, lotado na Garv, para acompanhamento dos 
atos de instrução processual, realização de diligências e demais atos 
necessários para promoção da defesa da ex-servidora comissionada, c. 
t. G, matrícula nº 57189487/2, no Processo administrativo Eletrônico 
(Pad nº 2021/885392), sendo assegurados o devido Processo legal, o 
contraditório e a ampla defesa;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JUcirENE silva dE araÚJo
corregedora-chefe/dEtraN-Pa

Portaria 150/2022-cGd/Pad/diVersas 
BeLÉM, 24 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 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 05/2022-cPad, de 
24/08/2022 subscrito pela Presidente da comissão Processante, 
Geórgia oliari toso, designado pela Portaria Nº 20/2021-cGd/Pad, 
de 13/08/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.679 de 
24/08/2021, no qual se fundamenta a necessidade de substituição de 
dEfENsor “ad Hoc”, no que tange a instrução do Processo administrativo 
Eletrônico (Pad) nº 2021/766608.
r E s o l v E:
i – sUBstitUir o servidor público estável PaUlo WaGNEr alfaia dE 
MENEZEs, ocupante do cargo de Bombeiro Militar, cedido ao dEtraN/
Pa, lotado na cNso, da condição de defensor nomeado pela Portaria 
Nº 90/2022 cGd/Pad/divErsas pelo servidor público estável MaUrÍcio 
JosÉ facUNdo coNcEiÇÃo, assistente de trânsito, matrícula funcional nº 

5149584/2, lotado na Garv, para acompanhamento dos atos de instrução 
processual, realização de diligências e demais atos necessários para 
promoção da defesa da ex-servidora comissionada, c. t. G, matrícula nº 
57189487/2, no Processo administrativo Eletrônico (Pad) nº 2021/766608, 
sendo assegurados o devido Processo legal, o contraditório e a ampla 
defesa;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JUcirENE silva dE araÚJo
corregedora-chefe/dEtraN-Pa

Portaria Nº 152/2022 – cGd/diVersas 
BeLÉM, 30 de aGosto de 2022.

a corregedora-chefe em exercício do departamento de trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e…
coNsidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dEtraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de sindi-
cância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do Memorando Nº 09/2022 da comissão de 
Processo administrativo disciplinar, de 24/08/2022, tendo como Presidente 
Jefferson Roberto Morais Modesto, por meio do qual solicita e justifica a 
necessidade de recondução do prazo para a conclusão do Processo admi-
nistrativo disciplinar Nº 2020/1008561.
rEsolvE:
i- rEcoNdUZir a comissão instituída pela Portaria Nº 05/2022- cGd/
Pad, de 25/02/2022, publicada no doE em 07/03/2022, para que, no 
prazo de 30 dias, seja dada continuidade à devida conclusão dos trabalhos, 
a partir de 26/08/2022;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
iii- os efeitos desta portaria retroagirão a 26/08/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JUcirENE silva dE araUJo
corregedora-chefe - dEtraN/Pa
Portaria Nº 3353/2022 - dG/cGP

Portaria Nº 153/2022 – cGd/diVersas 
BeLÉM, 30 de aGosto de 2022.

a corregedora-chefe em exercício do departamento de trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e…
coNsidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dEtraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de sindi-
cância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do Memorando Nº 04/2022 da comissão de 
Processo administrativo disciplinar, de 24/08/2022, tendo como Presidente 
Jefferson Roberto Morais Modesto, por meio do qual solicita e justifica a ne-
cessidade de recondução do prazo para a conclusão do Processo adminis-
trativo disciplinar Nº 2019/441498 (anexos 2018/258220, 2018/258215).
rEsolvE:
i- rEcoNdUZir a comissão instituída pela Portaria Nº 50/2022- cGd/
Pad, de 25/02/2022, publicada no doE em 07/03/2022, para que, no 
prazo de 60 dias, seja dada continuidade à devida conclusão dos trabalhos, 
a partir de 26/08/2022;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
iii- os efeitos desta portaria retroagirão a 26/08/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JUcirENE silva dE araUJo
corregedora-chefe - dEtraN/Pa
Portaria Nº 3353/2022 - dG/cGP

Portaria Nº 154/2022 – cGd/diVersas 
BeLÉM, 30 de aGosto de 2022.

a corregedora-chefe em exercício do departamento de trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e…
coNsidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dEtraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de sindi-
cância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do Memorando Nº 05/2022 da comissão de 
Processo administrativo disciplinar de 24/08/2022, tendo como Presidente 
Jefferson Roberto Morais Modesto, por meio do qual solicita e justifica a 
necessidade de recondução do prazo para a conclusão do Processo admi-
nistrativo disciplinar Nº 2018/463824.
rEsolvE:
i- rEcoNdUZir a comissão instituída pela Portaria Nº 03/2022- cGd/
Pad, de 25/02/2022, publicada no doE em 07/03/2022, para que, no 
prazo de 30 dias, seja dada continuidade à devida conclusão dos trabalhos, 
a partir de 26/08/2022;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.;
iii- os efeitos desta portaria retroagirão a 26/08/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JUcirENE silva dE araUJo
corregedora-chefe - dEtraN/Pa
Portaria Nº 3353/2022 - dG/cGP
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Portaria Nº 155/2022 – cGd/diVersas 
BeLÉM, 30 de aGosto de 2022.

a corregedora-chefe em exercício do departamento de trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e…
coNsidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dEtraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de sindi-
cância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do Memorando Nº 04/2022 da comissão de 
Processo administrativo disciplinar de 24/08/2022, tendo como Presidente 
Jefferson Roberto Morais Modesto, por meio do qual solicita e justifica a 
necessidade de recondução do prazo para a conclusão do Processo admi-
nistrativo disciplinar Nº 2022/239023.
rEsolvE:
i- rEcoNdUZir a comissão instituída pela Portaria Nº 04/2022- cGd/
Pad, de 25/02/2022, publicada no doE em 07/03/2022, para que, no 
prazo de 60 dias, seja dada continuidade à investigação e devida conclusão 
dos trabalhos, a partir de 26/08/2022;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato;
iii- os efeitos desta portaria retroagirão a 26/08/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JUcirENE silva dE araUJo
corregedora-chefe - dEtraN/Pa
Portaria Nº 3353/2022 - dG/cGP

Portaria Nº 156/2022 – cGd/diVersas 
BeLÉM, 30 de aGosto de 2022.

a corregedora-chefe em exercício do departamento de trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e…
coNsidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dEtraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de sindi-
cância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do Memorando Nº 09/2022 da comissão de 
Processo administrativo disciplinar de 24/08/2022, tendo como Presidente 
Jefferson Roberto Morais Modesto, por meio do qual solicita e justifica a 
necessidade de recondução do prazo para a conclusão do Processo admi-
nistrativo disciplinar Nº 2022/250544 (cópia do processo 2021/886151).
rEsolvE:
i- rEcoNdUZir a comissão instituída pela Portaria Nº 06/2022- cGd/
Pad, de 25/02/2022, publicada no doE em 04/03/2022, para que, no 
prazo de 30 dias, seja dada continuidade à elaboração do relatório final e a 
devida conclusão dos trabalhos, a partir de 25/08/2022;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato;
iii- os efeitos desta portaria retroagirão a 25/08/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JUcirENE silva dE araUJo
corregedora-chefe - dEtraN/Pa
Portaria Nº 3353/2022 - dG/cGP

Protocolo: 846473
Portaria Nº 3677/2022-daF/cGP, de 26/08/2022

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 08, no Processo 
2019/328222, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
rEtificar na Portaria 2029/2022-daf/cGP, que concedeu ao servidor 
roGÉrio daNtas dE vascoNcElos, vistoriador, matrícula 57231972/1, 
lotado na cirEtraN “B” de Óbidos, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
onde se lê no período de 08/06 a 07/07/2022, leia-se no período de 09/06 
a 08/07/2022, referentes ao triênio 2016/2019, de acordo com a lei nº 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3660/2022-daF/cGP, de 25/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do despacho às fls. 08, do Processo 
2011/317562, reconhecendo o direito da servidora à concessão de licença 
Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora ivaNEidE cardoso dE liMa, auxiliar de trânsi-
to, matrícula 57194018/1, lotada na Gerência de atendimento e registro 
de veículos, 120 (cento e vinte) dias, de licença Prêmio, no período de 
12/08 a 09/12/2022, referentes aos triênios 18.02.2014/2017 (60 dias) e 
18.02.2017/2020 (60 dias) , de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 
de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a  12/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3659/2022-daF/cGP, de 25/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe  foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.04, no Processo 
2022/1016986, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor lEo saNtos KEUffEr, Programador, matrícula 
57175923/1, lotado na coordenadoria de desenvolvimento de sistemas, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 16/08 a 14/09/2022, 
referentes ao triênio 01.12.2009/2012, de acordo com a lei nº 5.810/94-
rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 16/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3658/2022-daF/cGP, de 24/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe  foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.05, no Processo 
2022/795611, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor EdWaldo vENtUriErE PErEira, Programador, 
matrícula 57197155/1, lotado na coordenadoria de registro de veículos, 
60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 20/06 a 18/08/2022, 
referentes aos triênios 30.05.2008/2011 (30 dias) e 30.05.2011/2014 (30 
dias), de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 20/06/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3654/2022-daF/cGP, de 24/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe  foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.06, no Processo 
2022/924722, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor sÉrGio aUGUsto saNtos PaNtoJa, auxiliar ope-
racional de trânsito, matrícula 57189530/1, lotado na coordenadoria de 
registro de veículos, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 
01/09 a 30/10/2022, referentes ao triênio 03.09.2007/2010, de acordo 
com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 01/09/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 846726
Portaria Nº 405/2022 – cceP/dG/detraN, de 04/02/2022.

a dirEtora GEral do dEPartaMENto EstadUal dE trÂNsito – dE-
traN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro 
– ctB;
coNsidEraNdo as disposições da resolução nº 969 - coNtraN, de 20 de 
junho de 2022, que dispõe sobre o sistema de Placas de Identificação de 
veículos (Piv) registrados no território nacional;
coNsidEraNdo as disposições da Portaria Nº 550/2022-dG/dEtraN/
Pa, de 16 de fevereiro de 2022, que regulamenta o credenciamento de 
Empresas Estampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão 
Mercosul;
coNsidEraNdo o requerimento da empresa Marcos aNtÔNio araÚJo 
liMa, cNPJ nº 30.698.606/0001-03, junto a esta autarquia;
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rEsolvE:
art. 1º crEdENciar a Empresa Marcos aNtÔNio araÚJo liMa, cNPJ 
nº: 30.698.606/0001-03, Nome fantasia via BaHia Placas aUtoMoti-
vas, situada na tv. carlos fernão, nº 559, Quadra 331, lote 07, anexo – 
Bairro: vila dos cabanos, cEP: 68447-000, no município de BarcarENa/
Pa, para exercer a atividade de Empresa Estampadora de Placas de iden-
tificação Veicular - EPIV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 (cinco) 
anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rENata MirElla frEitas G. dE soUsa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 846743
Portaria Nº 3719/2022-daF/cGP, de 30 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,
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito a Portaria 892/2022-daf/cGP, que concedeu ao 
servidor lUÍs Mário coNtENtE farias, auxiliar técnico, matrícula 
3216667/1, lotado na coordenadoria de infraestrutura e Manutenção, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 18/04 a 16/06/2022, 
referentes ao triênio 2018/2021, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 
24 de janeiro de 1994.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 846717
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tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 3552/2022-dG/cGP, de 18/08/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo a solicitação de vacância pela servidora cassaNdra dE 
cássia da crUZ rodriGUEs, constante do requerimento datado de 
15/07/2022, às fls. 01 do Processo nº 2022/906376;
coNsidEraNdo o deferimento do pedido de vacância através do Parecer 
557/2022-Nc/ProJUr, por três anos a contar de 27/07/2022, emitido pela 
Procuradoria Jurídica deste departamento;
r E s o l v E:
EXoNErar, a pedido, a servidora cassaNdra dE cássia da crUZ ro-
driGUEs, matrícula 57215015/1, do cargo Efetivo de vistoriador, em vir-
tude de posse em outro cargo inacumulável, nos termos do art. 37, inciso 
Xvi, da constituição federal, e art. 58, caput, Parágrafo Único, inciso ii, da 
lei 5.810/94-rJU, c/c art. 33, viii, da lei 8.112/90.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 27/07/2022.
rENata MirElla frEitas GUiMarÃEs dE soUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 846689

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato:  058/2022

PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e de outro lado a Empresa Hr coMÉrcio E sEr-
viÇos EirEli, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 29.106.687/0001-26.
oBJEto: contratação de empresa para o forNEciMENto dE MatErial 
dE coNsUMo, Por MENor PrEÇo Por lotE ÚNico, visando atender as 
demandas da sede administrativa, Postos de serviços e ciretran’s deste 
departamento de trânsito do Estado do Pará conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas neste instrumento.
valor: o valor do presente termo de contrato é de r$130.000,00 (cento 
e trinta mil).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 66.201 – departamento de trânsito do Estado do Pará;
66.201 – departamento de trânsito do Estado do Pará;
função: 06 segurança Pública;
subfunção: 122 administração Geral; 126 tecnol. de informação;
Programa: 1297 Manutenção da Gestão; 1508 Governança Pública;
Projeto/atividade: 8338 operacionalização das ações administrativas; 
8238 Gestão de tecnologia da informação e comunicação;
Elemento de despesa: 339030.17 Material de Processamento de dados;
fonte de recursos: 0261000000 recursos Próprios;
  0661000000 recursos Próprios – superavit.
viGÊNcia:  início:  11/08/2022  término:  10/08/2023
foro: Belém
data dE assiNatUra:  11/08/2022
ordENador rEsPoNsávEl: rENata MirElla frEitas GUiMarÃEs dE 
soUZa coElHo
rENata MirElla frEitas GUiMarÃEs dE soUZa coElHo
diretora Geral – dEtraN/Pa
(republicado por incorreção)

Protocolo: 846447

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato QUarto terMo aditiVo a coNtrato
NÚMero do coNtrato: 039/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Art. 24, inciso X (Locação de imóvel para fins 
precípuos da administração) da lei n° 8.666/93, com as alterações da lei 
n° 9.648/98.
fUNdaMENto lEGal: disPENsa dE licitaÇÃo, art. 24, inciso X da lei 
n° 8.666/93.
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o sr. lUis otávio PaNtoJa cavalcaNtE, ins-
crito no cPf n° 715.321.107-15.
oBJEto: o presente contrato tem por objeto a locação não residencial, 
referente ao imóvel urbano localizado na rua Quarta, n° 10, Bairro são 
Pedro, Bairro: são Pedro, cep: 68.870-000, Município de soure/Pa, com 
áreas livres lateral, com dimensões inerentes ás instalações de uma visto-
ria de veículos e área livre posterior com dimensões e acesso necessários à 
instalação de pequena area de transição de veículos, destinado ao funcio-
namento da cirEtraN de soure do dEtraN/Pa.
valor: o valor mensal da presente locação é de r$4.100,00 (quatro mil, 
e cem reais, perfazendo um valor global em 12 meses de r$196.800,00 
(cento e noventa e seis mil e oitocentos reais).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 66201 – departamento de trânsito do Es-
tado do Pará;06 – segurança Pública;125 – Normatização e fiscaliza-
ção;1502- segurança Pública; 8830 – implementação das Unidades do dE-
traN;33.90.36 (15) – outros serviços de QUartos – Pessoa física;fonte 
de recursos: 0261000000 – recursos Próprios. 0661000000 - recursos 
Próprios – superavit.
viGÊNcia: início: 18/08/2022 término: 17/08/2023
foro: Belém
data dE assiNatUra: 17/08/2022
rENata MirElla frEitas GUiMaraEs dE soUZa coElHo
diretora Geral
(republicado por incorreção)

Protocolo: 846741

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 15/2022 - detraN/Pa
o departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, através de 
seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico do tipo MENor PrEÇo Por itEM, conforme objeto abaixo:
oBJEto:
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especiali-
zada para a aquisição de material tipo: mobiliários, conforme condições, 
quantidades, especificações e exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório e no termo de referência – anexo i.
aBErtUra: 15/09/2022
Hora: 10h00 – dez horas (Horário de Brasília/df)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UasG: 925447 - departamento 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 15/09/2022.
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.
aNtoNio JorGE silva foNsEca
Pregoeiro
visto:
rENata MirElla frEitas GUiMarÃEs dE soUZa coElHo
diretora Geral
dEtraN/Pa

Protocolo: 846474

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3653/2022-daF/cGP,de24/08/2022
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 2022/1072619;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
João Brasil Monteiro filho, matrícula nº 5833833 /6, no cargo de chefe de 
Grupo, lotado na cirEtraN de Marabá.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, e de pronto pagamento decorrente de atividades diárias de fisca-
lização de trânsito desenvolvidas no municipio de Marabá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.400,00
3339036-r$- 600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 3635/2022-daF/cGP,de24/08/2022
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 2022/1066784;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor Ma-
noel lauro lages de Mendonça Netto, matrícula nº 5958959 /1, no cargo 
de agente fiscal de trânsito, lotado na cirEtraN de Breves.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
300,00 (TREZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de; Portel, conforme Processo de diárias n° 2022/1066614.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 300,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 02 a 16/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 3644/2022-daF/cGP,de24/08/2022
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 2022/1030175;
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rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
antonio francisco de souza Jambo, matrícula nº 55590240 /3, no cargo de 
Gerente, lotado na cirEtraN de almeirim.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir des-
pesas com passagens fluviais para o municipio de Monte Dourado/Almeirim.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 1.500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 29/08 a 09/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 846557
Portaria Nº 3640/2022-daF/cGP,de24/08/2022

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 2022/1031392;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Noélio tavares raiol Junior, matrícula nº 54196638 /3, no cargo de técnico 
de informática, lotado na dti/cst.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergenciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os 
municípios de; Novo repartimento; rurópolis; santarém; oriximiná, con-
forme Processo de diárias n° 2022/992564.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 2.000,00
3339033-r$- 2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 01/09 a 30/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 846558
Portaria Nº 3656/2022-daF/cGP,de24/08/2022

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 2022/1072485;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jeffeson Cardoso Couto, matrícula nº 8400893 /2, no cargo de Chefe de 
Grupo, lotado na cirEtraN de Breves.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, e de pronto pagamento decorrente de atividades diárias de fisca-
lização de trânsito desenvolvidas no municipio de Breves.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.400,00
3339036-r$- 600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 3634/2022-daF/cGP,de24/08/2022
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 2022/1042633;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor luiz 
carlos Margalho de souza, matrícula nº 80845599 /1, no cargo de auxiliar 
operacional de trânsito, lotado na daf/ciM.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUatro Mil rEais) e destina-se à eventuais despesas e 
aquisição de material necessário para as cirEtraN’s dos municípios 
de; salinópolis; são Miguel; Barcarena conforme Processo de diárias n° 
2022/1042433
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 3.200,00
3339036-r$- 800,00

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 08/09/2022 a 29/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 3643/2022-daF/cGP,de24/08/2022
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 2022/1032258;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor Jo-
aquim telmo de Brito Pinon, matrícula nº 5960540 /1, no cargo de Gerente 
cirEtraN a, lotado na cirEtraN de Paragominas.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-4.000,00 
(QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de pequeno vulto, emer-
genciais, e de pronto pagamento que possam vir a ocorrer nas áreas de responsabili-
dade da cirEtraN de Paragominas e de suas gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 2.000,00
3339036-r$- 2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 846554

diÁria
Portaria Nº 3647/2022-daF/cGP, de 24/08/2022

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 2022/1039382;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de oNZE E MEia (11 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MÃE DO RIO – 29/08 a 09/09/2022, a fim de realizar 
visita técnica e administrativa, no referido município.

nome matricula
itamar vieira amaro 5053153/5

vânia raquel Xavier de lima 3159132/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3648/2022-daF/cGP, de 24/08/2022
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 2022/1038994;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias a servidor abaixo 
especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o muni-
cípio de Água Azul do Norte no período de 26 à 31/08/2022, a fim de realizar 
atendimento de habilitação na banca itinerante 1ª fase no referido municipio.

nome matricula
fernando Jorge do carmo 55588473/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846240
Portaria Nº 3637/2022-daF/cGP, de 24/08/2022

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 2022/1054878;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Altamira para o 
município de Novo Repartimento no período de 26 à 31/08/2022, a fim de rea-
lizar atendimento itinerante de 2ª e 3ª fase de cNH, no municipio acima citado.

nome matricula
alexsandro carneiro 57194034/1

José carlos ferreira Guimarães 57195748/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846249
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Portaria Nº 3625/2022-daF/cGP,de23/08/2022
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 2022/1054244;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de dezesseis (16) diárias aos servidores abaixo 
especificades, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de dom Eliseu – 02 à 06/09/2022, tomé-açú – 09 à 12/09/2022, 
Cametá – 16 à 19/09/2022, Jacundá – 23 à 27/09/2022, a fim de realizar 
visita técnica e administrativa nas cirEtraNs dos referidos municipios.

nome matricula

Juliana da silva Matos 5946568 /3
rosa Maria freitas ferreira 57176560 /1

tânia do socorro souza Mendes 3263860 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3646/2022-daF/cGP,de24/08/2022
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 2022/1037010;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Itaituba 
para o município de Belém no período de 25/08 à 01/09/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dto no referido municipio.

nome matricula

Kátia da silva sá 57214238 /2
Kleyton Gemaque Miranda da silva 57227943 /1
Patricia Barbosa lima de Moraes 57224315 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846707
Portaria Nº 3671/2022-daF/cGP,de25/08/2022

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 2022/1038790;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E NovE E MEia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SALINÓPOLIS – 01/09 a 30/09/2022, a fim 
prestar suporte técnico no posto de fiscalização, localizado no Município de 
salinópolis, na Pa-124, em consonância com a coordenadoria de operação 
e fiscalização de trânsito e a programação da dto.

nome matricula
amélia rodrigues Bispo 57196680 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3645/2022-daF/cGP,de24/08/2022
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 2022/1005586;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de BRAGANÇA – 29/08 a 23/09/2022, a fim de prestar aten-
dimento de habilitação no referido município, conforme solicitação.

nome matricula
alan Nascimento valente 55588464/1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846709
Portaria Nº 3623/2022-daF/cGP,de23/08/2022

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 2022/1054826;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificades, referente ao deslocamento do Município de Santarém 

para o município de Óbidos no período de 01 à 06/09/2022, a fim de compor 
a equipe de banca itinerante de cNH de 2ª e 3ª fase, no referido municipio.

nome matricula

Wilmar Gomes freire filho 5932004 /2
Hamilton dos santos carneiro 12688 /1
Emerson Gil dos santos correa 57210032 /2

Elenilson oliveira silva 57196932 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3667/2022-daF/cGP,de25/08/2022
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 2022/1069091;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servidor abaixo 
especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o município 
de Capitão Poço no período de 26 à 31/08/2022, a fim de realizar atendimento de 
cNH durante a ação das bancas itinerantes de 1ª fase nos referidos municipios.

nome matricula
luis Paulo castro Jofre 5964052 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846700
Portaria Nº 3531/2022-daF/cGP,de24/08/2022

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 2022/1066614;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de catorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Breves para os 
municípios de PORTEL – 02/09 a 16/09/2022, a fim de desempenhar suas ativi-
dades funcionais em operação de fiscalização de trânsito, no referido município.

nome matricula

Manoel lauro lages de Mendonça Netto 5958959 /1
rafael carvalho da costa 57219643 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3642/2022-daF/cGP,de24/08/2022
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 2022/1061116;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de acará – 24/08 à 05/09/2022, Mocajuba – 06/09 à 20/09/2022, 
a fim de realizar atendimento itinerate de habilitação nos referidos municipios.

nome matricula

ana Paula farias Brown 80845544/1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846701
Portaria Nº 3622/2022-daF/cGP,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 2022/1063249;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servidores abaixo 
especificades, referente ao deslocamento do Município de Belém para os municípios 
de igarapé-Miri – 14 à 18/09/2022, tailândia – 19 à 24/09/2022, itupiranga/Belém 
– 25 à 29/09/2022, a fim de realizar levantamento de necessidades institucionais 
como cursos e demandas à nivel de relacionamento interpessoal.

nome matricula

vera conceição rebelo Brasil 3267032 /1
Nazaré de fátima Matos oliveira 3156630 /1

otacilio vale de aquino 57229560 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3505/2022-daF/cGP,de16/08/2022
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 2022/973145;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco (25) diárias ao servidor abaixo 
especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o mu-
nicípio de abaetetuba/Belém – 24/09 à 06/10/2022, abaetetuba/Belém – 
20/10 à 01/11/2022, a fim de prover o monitoramento dos serviços do DE-
TRAN, a fim de garantir a disponibilidade dos mesmos em período integral.

nome matricula

adriano ferreira Miranda 57196169 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846696
Portaria Nº 3528/2022-daF/cGP,de17/08/2022

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 2022/1021902;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Mocajuba no período de 14 à 17/09/2022, a fim de re-
alizar assessoria de empresa, corbertura jornalistica e fotográfica da ação 
itinerante de veículos, no referido municipio.

nome matricula
luana taveira dos santos leite 5954771/3

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3641/2022-daF/cGP,de24/08/2022
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 2022/1045885;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 05 à 12/09/2022, a fim de 
realizar campanhas educativas previstas no PPa da coordenadoria de Edu-
cação seguindo a resolução nº 871do coNtraN.

nome matricula
João Batista figueiredo veiga 57196686 /1
lucas Mota aguiar Milhomem 5965194/1

Patrick soares correa 5965197/1
Nayane Mendes da silva Maues 5965217 /1

ailton Maia trindade 5965333 /1
lucas de souza lima 5965334 /1

Wesley Monteiro de oliveira 5965213/1
Maria virgínia Brito de araújo 57176562 /1
Hellem tayla da silva Moura 80845554 /1

arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846703
Portaria Nº 3638/2022-daF/cGP,de24/08/2022

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 2022/1053241;
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 o município de Paragominas no período de 05 à 30/09/2022, 
a fim de catalogar para organizar, bem como a separação de documentos 
produzidos por este departamento para posteriormente iniciar processo de 
digitação e guarda dos mesmos.

nome matricula

francisco de assis de Barros Melres 55585824 /2
olenilson santos Gomes 57174115 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3636/2022-daF/cGP,de24/08/2022
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 2022/1022713;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de QUatro E MEia (04 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de ALTAMIRA – 04/09 a 08/09/2022, a fim de realizar cobertura 
jornalística e fotográfica do encerramento do Curso de Formação para Agentes 
Municipais de fiscalização e operação de trânsito do referido município.

nome matricula

lacênio Nonato Barbosa 5050863 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 846704

FÉrias
Portaria Nº 3715/2022-daF/cGP, de 30 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 547/2022-Gof-
tc”a”, datado de 16/08/2022, protocolado sob o nº 2022/1039589,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor JoÃo PEdro dE olivEira JUNior, agente de fis-
calização de trânsito, matrícula 57214885/2, lotado na cirEtraN “a” de 
santarém, trinta (30) dias de fÉrias, no período de 01.08 a 30.08.2022, 
referentes ao exercício 26.02.2021/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/08/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846394

editaL de iNtiMaÇÃo
editaL de iNtiMaÇÃo ato de iNterroGatÓrio

a Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar nº 
2021/1303338, instituído pela Portaria Nº 256/2021-cGd/Pad/divErsas, 
de 12 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.772, 
de 22 de novembro de 2021, prorrogada pela Portaria Nº 41/2022-cGd/
DIVERSAS, de 16 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 34.871, de 21 de fevereiro de 2022, tendo a comissão sido reconduzida 
pelas Portarias nº 88/2022-cGd/divErsas, de 11 de maio de 2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.976, de 20 de maio de 2022 e 
nº 132/2022-cGd/divErsas, de 04 de agosto de 2022, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 35.071, de 08 de agosto de 2022, todas da lavra do 
corregedor chefe desta autarquia, sr. Marlenilson luiz Pinheiro Miranda, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista o art. 187 e o art. 209 da lei 
5.810/94, INTIMA pelo presente edital por dificuldade em contatar, o Sr. 
MarcElo dE rodriGUEs farias, cPf nº 013.010.547-39, para o ato de 
interrogatório, no dia 16 de setembro de 2022, as 11h, na sala de sindicância 
do dEtraN, cito à rodovia augusto Montenegro, km 03, s/nº – Mangueirão. 
cEP 66.640-000, Belém/Pará, efetivando-se os princípios constitucionais da 
aMPla dEfEsa e do coNtraditÓrio. os autos desse mencionado processo 
podem ser consultados, no horário das 9:00h às 15:00h, na sede deste órgão.
lissaNdra cEcÍlia MartiNs ErEro
Presidente

Protocolo: 846475
eXtrato de coNtrato

NÚMero do coNtrato: 009/2022
ModalidadE dE licitaÇÃo:   ata de registro de Preços 09/2022-sEPlad vincula-
se às regras dispostas no Edital de licitação Pregão Eletrônico N° 024/2021
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e  e de outro lado a empresa ticKEt solUÇÕEs 
HdfGt s/a, c, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 03.506.307/0001-57.
oBJEto:  o presente contrato tem por objeto a contratação de  de empresa 
especializada na prestação do serviços de administração e gerenciamento 
informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis 
e agente redutor líquido automotivo (arla 32), em rede de postos 
credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e 
equipamentos integrantes da frota da administração Pública
valor:No valor global corresponde a r$ 2.346.892,40 (dois milhões, 
trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta 
centavos), para o período de 12 (doze) meses.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
66.201 – departamento de trânsito do Estado do Pará; função: 06 
segurança Pública; subfunção: 122 administração Geral; Programa: 1297 
Manutenção da Gestão; Projeto/atividade: 4668 abastecimento de Unidades 
Móveis do Estado; Elemento de despesa: 339039.03 outros serviços de 
terceiro – Pessoa Jurídica; fonte de recursos: 0261002169 0661002169 
recursos Próprios; recursos Próprios – superavit.  
viGÊNcia: início: 29/08/2022                    término: 28/08/2022
foro: Belém
data dE assiNatUra: 29/08/2022
ordENador rEsPoNsávEl:  rENata MirElla dE soUZa coElHo
rENata MirElla dE soUZa coElHo
diretora Geral dEtraN-Pa

Protocolo: 846746
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1105/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 23 de aGosto de 2022. 

coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa discipli-
nar Nº 7131/2022-cGP/sEaP, em desfavor da servidora M.a.H.s. (M.f.: 
57220727), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou 
funcional, ao assinar indevidamente frequência com data de possível au-
sência do trabalho, conforme relatório de diligência nº 35/2022-cGP/sEaP. 
a servidora incorreu, em tese, nos art. 177, inciso  iv e vi c/c art. 189, 
caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores BrUNo costa 
PiNHEiro dE soUsa (M.f. 55585599)-Presidente; EltoN da costa fEr-
rEira (M.f.:57202521)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira Mar-
QUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 846422
Portaria Nº 1106/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 23 de aGosto de 2022. 

coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa discipli-
nar Nº 7132/2022-cGP/sEaP, em desfavor dos servidores M.a.s. (M.f.: 
5950058), W.s.r. (M.f.: 5950148) e l.a.f. (M.f.: 5950069), objetivando 
apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, ao assinarem in-
devidamente frequência com datas posteriores ao da visita dos servidores 
desta corretiva, conforme relatório de diligência nº 34/2022-cGP/sEaP. os 
servidores incorreram, em tese, nos art. 177, inciso iv e vi c/c art. 189, 
caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa (M.f.: 54196889)-Presidente; EltoN da cos-
ta fErrEira (M.f.: 57202521)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira 
MarQUEs, (M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 846419
Portaria Nº 1124/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 26 de aGosto de 2022.

coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsidEraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
6650/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar denúncia realizada por servido-
ra de empresa prestadora de serviço alimentício ao centro de recupe-
ração regional de Mocajuba- crrMoc, encaminhado por e-mail, no dia 
13/10/2021; bem como, apurar denúncia anônima, encaminhada no dia 
13/10/2021, via e-mail, todas as denúncias referente à conduta funcional, 
supostamente, inadequada do servidor E.c.f. (M.f.: 5907562), diretor do 
centro de recuperação regional de Mocajuba- crrMoc.
coNsidEraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUivaMENto, após análise fática, res-
tou comprovada falta de elementos probatórios de autoria e materialidade 

quanto à denúncia realizada por servidora, bem como denúncia anônima, 
com fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da 
lei n° 8.972.2020;
rEsolvE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar o arQUiva-
MENto, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 846409
Portaria Nº 1123/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 26 de aGosto de 2022.

coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsidEraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
6799/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar denúncia de suposta difamação 
por parte de servidor;
coNsidEraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUivaMENto, tendo em vista  a falta 
de elementos probatório de autoria e materialidade quanto à denúncia de 
suposta difamação por parte de servidor lotado no Nti, com fulcro no art. 
201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rEsolvE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar o arQUiva-
MENto, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 846412
Portaria Nº 1122/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 26 de aGosto de 2022.

coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsidEraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
6585/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar a suposta agressão física as 
PPl’s carlos dias da silva (iNfoPEN 124475) e diEGo da coNcEi-
ÇÃo assis (iNfoPEN 146374), custodiados no centro de recuperação 
Penitenciário do Pará- crPP iii, conforme relatório de ocorrência, datado 
de 24/03/2021;
coNsidEraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUivaMENto, diante da ausência de 
indícios de materialidade e de autoria da prática de infração funcional pelos 
servidores do centro de recuperação Penitenciário do Pará iii- crPP iii, 
com fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da 
lei n° 8.972.2020;
rEsolvE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar o arQUiva-
MENto, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 846414
Portaria Nº 240/2022- GaB/seaP

Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs, secretário de Estado 
de administração Penitenciária da secretaria de Estado de administração 
Penitenciária, no uso de suas atribuições legais, previstas em lei.
coNsidEraNdo as diretrizes trazidas pelo decreto Estadual nº 2.313, dE 
27 dE dEZEMBro dE 2018, no que tange a regulamentação do Portal de 
compras Governamentais do Estado do Pará, compraspará e;
coNsidEraNdo as atribuições conferidas aos órgãos e entidades da ad-
ministração Pública Estadual direta e indireta, elencadas no art. 2º do 
decreto Estadual nº 2.313/2018, dentre elas, a disponibilização, no Portal 
de compras deste Estado, de informações referentes aos procedimentos 
adotados na execução de compras e;
coNsidEraNdo que os servidores, abaixo discriminados, estão lotados 
na diretoria de licitação, contratos e convênios – dlcc - coordenadoria 
de contratos desta secretaria de administração Penitenciária – sEaP/Pa, e 
desenvolvem atividades concernentes a formalização contratual de presta-
ção de serviços e aquisições;
rEsolvE:
art. 1º. designar como responsáveis por realizar todos os atos necessários 
de disponibilização de informações referentes aos procedimentos adotados 
na execução das compras de bens e contratações de serviços, no Portal 
de compras Governamentais do Estado do Pará, os servidores abaixo in-
dicados:
1. PEdro coElHo dE rEZENdE NEto, matrícula 5965747, função: Ge-
rente de contratos.
2. GaBriEla dE fátiMa araÚJo da silva BorGEs, matrícula 5946202, 
função: assistente administrativo.
• BRENDA CAROLINE OLIVEIRA REBELO, matrícula 7565397, Função: As-
sistente administrativo.
art. 2º. determinar à coordenadoria de contratos que tome as providên-
cias necessárias quanto à solicitação de acesso para usuários ao sistema;
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 30 de agosto de 2022.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 846519
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Portaria Nº 238/2022- GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 26 de aGosto de 2022.

Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs, secretário de Estado 
de administração Penitenciária da secretaria de Estado de administração 
Penitenciária, no uso de suas atribuições legais, previstas em lei.
coNsidEraNdo o disposto na lei Estadual nº 6.474, de 06/08/2002 (ins-
titui, no âmbito do Estado do Pará, a modalidade de licitação denominada 
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns), regulamentada pelo 
decreto Estadual nº 534, de 04/02/2020 (regulamenta a modalidade de 
licitação denominada pregão na forma eletrônica no âmbito da administra-
ção Pública Estadual).
rEsolvE:
art. 1º - dEsiGNar o servidor público Marcos roberto de castro Pantoja, 
matrícula 55209584-1, cPf: 769.821.062-68, técnico em Gestão Pública, 
para atuar como Pregoeiro e Membro de Equipe de apoio, junto aos sis-
temas de Pregão Eletrônico que vierem a ser utilizados pela secretaria de 
Estado de administração Penitenciária do Pará – sEaP/Pa.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
possuindo validade de 01 (um) ano.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 26 de agosto de 2022.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária – sEaP/Pa

Protocolo: 846559

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2462/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa 26 de aGosto de 2022.

Nome: Maria dE JEsUs fErrEira cordovil, Matrícula nº 5117054/3; 
cargo: assistente administrativo.
Período aquisitivo: 2008/2011
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846363
LiceNÇa PrÊMio

Portaria Nº 2480/2022 – dGP.seaP 
BeLÉM/Pa, 30 de aGosto de 2022.

Nome: Edvaldo dE araUJo soUZa, Matrícula funcional n.º 54181867/6, 
cargo: diretor
assunto: licença prêmio
Período aquisitivo: 2019 a 2022
Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/10/2022
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846665

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2482/2022/dGP/seaP
BeLÉM, 30 de aGosto de 2022.

o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o disposto na lei n° 8.937, de 2 de dezembro de 2019;
coNsidEraNdo as diretrizes de gestão pública do Governo do Estado do 
Pará;
coNsidEraNdo a Portaria Nº 595/2021-GaB.sEaP, de 08 de junho de 2021;
rEsolvE:
art. 1º - dEsiGNar a servidora Maria sUElY MarQUEs alvEs, Matrícula 
nº. 5941799, para responder pela coordenação administrativa na central 
de triagem Masculina de santarém (ctMs), no período de 1º de setem-
bro de 2022 a 30 de setembro de 2022, em substituição do titular Joao 
Garcia PErEira, Matrícula nº. 5630940 que estará em gozo de férias 
regulamentares.
Art. 2º - PUBLICAR Portaria no Diário Oficial do Estado – DOE junto a As-
sessoria de comunicação social – acs e posterior ao ato, adotar as devidas 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846563

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 2378/2022 – 763325 ctMM

objetivo: Escoltar PPl EM aUdiÊNcia Na coMarca dE roNdoN do 
Pará.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: roNdoN do Pará
servidor (es): aNtÔNio lUis alMEida dos saNtos; aG. PENitENciá-
rio; claUdio NasciMENto carvalHo-aG. PENitENciário; aNtoNio 
aNisio GoNÇalvEs araUJo-Motorista; ErivaN cUNHa silva-aG. PE-
NitENciário.
Período: 21/06/2022 - diária (s): 1 (diária)
ordenador artHUr rodriGUEs dE MoraEs
secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 846356

diÁria
Portaria Nº: 00450/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

objetivo: dEslocaMENto dE UMa GU do GaP, Para o MUNicÍPio dE 
aBaEtEtUBa.
origem: saNta iZaBEl do Pará
destino: aBaEtEtUBa
servidor(es):
5954416 - GENildo liMa da coNcEicao - Policial PENal
5950160 - sHEYssoN coElHo NUNEs - Policial PENal
5940762 - JUNior da silva araUJo - Policial PENal
5949723 - GilciaNo aNdradE do NasciMENto - Policial PENal
Período: 11/08/2022 a 18/08/2022
diária(s): 7 e ½ (sete diárias e meia)
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 846702

.

.

FÉrias
.

FÉrias
Portaria Nº 2475/22/dGP/seaP, de 30/08/22

coNcEdEr 30 (triNta) dias de fÉrias, de acordo com o art. 74 da lei nº 
5.810/94, ao servidor rENaN GoNcalvEs viEira, Matrícula n.º 5963854, 
no período de 08/09/22 a 07/10/22, referente ao exercício de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846508

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 2474/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 29 de aGosto de 2022.

Nome: MarcElo lENo da crUZ saNcHEs, Matrícula: 5895675/3; cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Nojo
Período: 20/08/2022 a 27/08/2022
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846364
LiceNÇa PaterNidade

Portaria Nº 2472/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM, 29 de aGosto de 2022.

Nome: aNdrE ricardo NasciMENto tEiXEira, Matrícula nº 5902531/1; 
cargo: Procurador autárquico
assunto: licença Paternidade
Período: 25/08/2022 a 13/09/2022
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846399
Portaria Nº 2481/2022 – dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 30 de aGosto de 2022.
Nome: JoNildo soUsa olivEira, Matrícula nº 57210960/1 cargo: aux. 
de serviços operacionais.
assunto: licença Paternidade.
Período: 24/08/2022 a 12/09/2022. (20) dias
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846555
LiceNÇa PaterNidade

Portaria Nº 2472/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM, 29 de aGosto de 2022.

Nome: aNdrE ricardo NasciMENto tEiXEira, Matrícula nº 5902531/1; 
cargo: Procurador autárquico
assunto: licença Paternidade
Período: 25/08/2022 a 13/09/2022
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846668

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01817

Processo Nº: 2022/1052838
valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
data da EMissÃo: 25/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/sEcUlt, para atender à programação da 
25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/sEcUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
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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: JosÉ saNtaNa PiNto dE carvalHo JUNior – cPf Nº 
002.650.922-99.
ENdErEÇo: PsG acataUassU NUNEs, 50, Marco, cEP: 66.095-020, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846294

.

.

desiGNar serVidor
.

 Portaria Nº597 de 30.08.2022
Processo nº 2022/ 1059643
servidor: antonio luciano Gomes do rosario
Matrícula: 54185955/ 2
cargo: técnico em Gestão cultural
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT, a ser realizada pelo profissional MAXINIL-
DO SOARES DO NASCIMENTO - GRUPO RODAFLOR, qualificado para Apre-
sentação cultural de Música e dança, no evento: “PrEaMar da cUltUra 
PoPUlar”, no dia 26 de agosto de 2022, nos horários de 09h às 10h30 e 
de 15h às 16h30, na Estação cultural de icoaraci. os efeitos desta Portaria 
retroagem à data do evento.

Protocolo: 846731

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 596 de 30.08.2022
Processo nº2022/1053792
servidor: BrUNo MatEUs PErEira liMa
Matrícula: nº 5945720/ 1
cargo: supervisor Museologico
objeto: designado como fiscal do contrato N° 250/2022-secult celebrado 
entre esta secretaria de Estado de cultura – sEcUlt e a empresa costa 
impressões ltda, representada pela sra. caMila aMoriM daNiN cos-
ta, por meio da ata de registro de Preços nº 005/2022, cujo objeto é a 
prestação de serviços gráficos, a fim de atender às demandas da 25ª Feira 
Pan-amazônica do livro e das Multivozes.

Protocolo: 846720

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 48/2022
a secretaria de Estado de cultura, neste ato representado pelo senhor 
secretário adjunto de Estado de cultura, luiz Maria de Jesus soares Junior, 
no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE autorizar a contratação, mediante iNEXiGiBilidadE dE lici-
taÇÃo, com fundamento no art. 25, iii da lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, no valor r$10.000,00 (dez mil reais), da contratação do pro-
fissional Daniel Monteiro Costa, representado pela empresa DM PROJE-
tos EsPEciais EirEli, inscrita no cNPJ de nº 04.354.934/0001-82, para 
participar de Encontro literário sob o título “ENcontro com cristina serra 
e daniel Mundurucu”, a ser realizado no dia 04 de setembro de 2022, às 
19hrs, evento integrante da 25ª feira Pan-amazônica do livro e das Mul-
tivozes 2022, no Hangar centro de convenções, no município de Belém/
Pa, conforme regular processamento nos autosdo Processo administrativo 
nº 2022/973802.
Belém/Pa, 29 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus soares Junior
secretaria de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 846310
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 047/2022

a secretaria de Estado de cultura, neste ato representada pelo senhor 
secretário adjunto de Estado de cultura, luiz Maria de Jesus soares Junior, 
no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE autorizar a contratação, mediante iNEXiGiBilidadE dE lici-
taÇÃo, com fundamento no art. 25, iii da lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, no valor r$15.000,00 (Quinze mil reais), da empresa, taiNá 
liMa NasciMENto– MEi inscrita no cNPJ: n° 23.502.481/0001-39, para 
participar de Encontro com criola e lenu, a ser realizado no dia 01 de 
setembro de 2022, ás 19:00h, na 25ª feira Pan-amazônica do livro e das 
Multivozes 2022, no Hangar centro de convenções, no município de Belém/
Pa, conforme regular processamento nos autos do Processo administrativo 
nº 2022/ 1083366.
Belém/Pa, 29 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus soares Junior
secretaria de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 846316
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 046/2022

a secretaria de Estado de cultura, neste ato representada pelo senhor 
secretário adjunto de Estado de cultura, luiz Maria de Jesus soares Junior, 
no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE autorizar a contratação, mediante iNEXiGiBilidadE dE licita-
ÇÃo, com fundamento no art. 25, iii da lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, no valor R$10.000,00 (Dez mil reais), do profissional, Milton Reis 

cunha Junior representado pela empresa, Buraco da lacraia Produções 
artísticas ltda inscrita no cNPJ: n° 05.335.458/0001-15, para participar 
de evento sob o título “Encontro com Milton cunha (rJ) e claudia Palheta(-
Pa) “, na qualidade de palestrante, a ser realizado no dia 30 de agosto de 
2022, ás 19:00h evento integrante da 25ª feira Pan-amazônica do livro 
e das Multivozes 2022, no Hangar centro de convenções, no município de 
Belém/Pa, conforme regular processamento nos autosdo Processo admi-
nistrativo nº 2022/ 1049730
Belém/Pa, 29 de agosto de 2022.
luiz Maria de Jesus soares Junior
secretario de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 846206

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 593/22, de 29.08.2022
fundamento legal: art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
servidor: Eduardo Jorge Portal Gonçalves
cargo: supervisor Museologico
Matrícula: 5964591/ 1
Quantidade de diárias: 2 e 1/2 (duas e meia)
origem: cachoeira do arari/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 31.08.2022 a 02.09.2022
objetivo: tratar de assuntos administrativos referentes ao Museu do Mara-
jó e para resolução de pendências com a direção do siMM, com a Gerência 
de operações e serviços e com a coordenadoria de infra-estrutura/siMM.
ordenador: lUiZ Maria dE JEsUs soarEs JUNior/secretário adjunto de 
Estado de cultura.

Protocolo: 846694

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01707

Processo Nº 2022/1045969
valor: r$4.000,00 (quatro mil reais)
data da EMissÃo: 22/08/2022
OBJETO Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/sEcUlt, para atender à programação do 
evento Preamar da cultura Popular.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/sEcUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENto: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 – oUtros sErviÇos dE 
tErcEiros-PEssoa JUrÍdica. PtrEs: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
261961 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
sErvidor iNdicado coMo fiscal: aNtoNio lUciaNo GoMEs do ro-
sário– Matrícula: 54185955/2.
coNtratado: assoc.cUlt.E dEsPortiva trilHas da aMaZoNia – 
cNPJ Nº: 22.386.596-0001/42
ENdErEÇo: tv. dos BErrEdos, 997, cEP: 66.812440, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846218
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01804
Processo Nº: 2022/1063294

valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
data da EMissÃo: 25/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edi-
tal de credenciamento 006/2019/sEcUlt, para atender à programação da 
25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 006/2019/sEcUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 007/2019.
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 JosÉ ailtoN dE carvalHo arNald – cPf Nº 581.402.122-53.
ENdErEÇo: alaMEda Novo HoriZoNtE, 026, PEdrEira, cEP: 66.085-
375, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846277
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01807
Processo Nº: 2022/1060841

valor: r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
data da EMissÃo: 25/08/2022
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: ridllEY PatricK riBEiro dE olivEira – cPf Nº 
021.725.172-24.
ENdErEÇo: travEssa dos tUPiNaMBás, 1613, coNdor, cEP: 66.033-
850, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846271
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01802
Processo Nº: 2022/1064680

valor: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
data da EMissÃo: 25/08/2022
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: 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: WaNdErlEi fErrEira riBEiro – cPf Nº 333769302-44.
ENdErEÇo: tv rio PacaJa sJ P dos Passaros,10 Qd 46, val dE caEs, 
cEP: 66110149, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846268
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01819
Processo Nº: 2022/1043971

valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
data da EMissÃo: 26/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificada nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/sEcUlt, para atender à programação da 
25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 44/2022.
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.
coNtratada: clara NoGUEira MariNHo – MEi – cNPJ Nº 38.324.780-
0001/06.
ENdErEÇo: Q Qc, 1 rUa d, casa 2, (JardiNs MaNGUEiral, cEP: 
71.699-018, Brasilia-df.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846304
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01782
Processo Nº: 2022/1021222

valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
data da EMissÃo: 24/08/2022
oBJEto: contratação da empresa Gidalti olivEira MoUra JUNior 
80442641249, inscrita no cNPJ: n° 34.923.673/0001-35, para participar 
de Encontro literário sob o título: ENcoNtro coM afoNso solaNo E 
Gidalti JUNior, a ser realizado no dia 03 de setembro de 2022 às 19h, 
evento integrante da 25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes 
2022, no Hangar centro de convenções, no município de Belém/Pa, con-
forme regular processamento nos autos do Processo administrativo nº 
2022/1021222.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 40/2022.
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.
coNtratada: Gidalti olivEira MoUra JUNior 80442641249 - cNPJ: 
n° 34.923.673/0001-35.
ENdErEÇo: r cÔNEGo JosÉ NorBErto, 195, aPt 43, Bloco Mosaico, 
vila BrasÍlio MacHado, cEP: 04.288-080, sÃo PaUlo - sP.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846306
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01778
Processo Nº: 2022/1058522

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.

sErvidor iNdicado coMo fiscal: designado pela Portaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNtratada: caMillE BENdaHaN BEMErGUY – cPf Nº 779.614.717-15.
ENdErEÇo: rUa tiMotEo da costa, 600, Bloco 1, aPartaMENto 604, 
lEBloN, cEP:22450-130, rio dE JaNEiro - rJ.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846291
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01806
Processo Nº: 2022/1053709

valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
data da EMissÃo: 24/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificada nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/sEcUlt, para atender à programação da 
25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/sEcUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 0012/2021.
orÇaMENto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039- oUtros sErviÇos 
PEssoa JUridica PtrEs: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 233279 fUN-
cioNal ProGraMática: 13.392.1503-8849.
sErvidor iNdicado coMo fiscal: designado pela Portaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNtratada: rita dE cassia MElEM da silva –MEi – cNPJ Nº 
32.659.160/0001-33.
ENdErEÇo: rod aUGUsto MoNtENEGro, 00311, Bl f3, aPt 105, Ma-
raMBaia, cEP: 66623-590, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846287
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01758
Processo Nº: 2022/1043739

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.
sErvidor iNdicado coMo fiscal: designado pela Portaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNtratada: Eloisa NiNfa da costa olivEira – cPf Nº 354.262.332-68.
ENdErEÇo: av. JosÉ BoNifácio, Pass. PEdrEiriNHa, 272 – GUaMá, 
cEP: 66075-620 BElÉM, Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846323
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01815
Processo Nº: 2022/1040255

valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
data da EMissÃo: 25/08/2022
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: aNtoNio MaUricio dias da costa cPf Nº 455.010.842-87.
ENdErEÇo: r. dos cariPUNas, 1536, cEP: 66033-337, Batista caM-
Pos- BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846388
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01719
Processo Nº: 2022/1055370

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.
sErvidor iNdicado coMo fiscal: designado pela Portaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNtratada: MicHElE cristiNE olivEira silva GoUlart – cPf Nº 
573.998.082-87.
ENdErEÇo: tv. Mariz e Barros, 1223, aP 301-a, Pedreira cEP.: 66080-008, BElÉM, Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846353
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01809

Processo Nº: 2022/1050733
valor: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
data da EMissÃo: 25/08/2022
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: JosÉ dircEU GUErrEiro Brasil – cPf Nº 028.008.892-25.
ENdErEÇo: Ps PriMEiro dE JUlHo, 65, cst BENGUi cEP: 66630-735 
BENGUi - BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846368
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01828
Processo Nº: 2022/1092888

valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
data da EMissÃo: 29/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: 0101000000 (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: aBilio cavalcaNtE daNtas NEto – cPf Nº 001.492.632-60.
ENdErEÇo: tv cUrUZU, 817, casa H E MarQUEs E viscoNdE, cEP: 
66085-431, PEdrEira, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846446
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01825
Processo Nº: 2022/1080326

valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
data da EMissÃo: 29/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificada nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339047 - oUtros sErviÇos 
dE PEssoas JUridica 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: cHristiENE PErEira fraNco QUarEsMa – cNPJ Nº 
40.551.416-0001/12.
ENdErEÇo: tv aPiNaGEs, 989, EdGar ProENca, 0102, f GUilHoN, 
cEP: 66.045-110, JUrUNas, BElEM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846463
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01825
Processo Nº: 2022/1080326

valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
data da EMissÃo: 29/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificada nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339047 - oUtros sErviÇos 
dE PEssoas JUridica 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: cHristiENE PErEira fraNco QUarEsMa – cPf Nº 
40.551.416-0001/12.
ENdErEÇo: tv aPiNaGEs, 989, EdGar ProENca, 0102, f GUilHoN, 
cEP: 66.045-110, JUrUNas, BElEM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846457

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01814

Processo Nº: 2022/1040423
valor: r$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
data da EMissÃo: 26/08/2022
oBJEto: contratação da artista ioNEtE da silvEira GaMa representa-
da pela empresa, aMPlicriativa ProdUÇÕEs ltda, inscrita no cNPJ: 
n°15.449.712/0001-60, para realização do show “Encontro com dona 
onete”, no dia 27 de agosto de 2022, ás 20:00h, evento integrante da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes 2022, no Hangar centro de 
convenções, no município de Belém/Pa, conforme regular processamento 
nos autos do Processo administrativo nº 2022/ 1040423.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 042/2022.
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.
coNtratada: ioNEtE da silvEira GaMa representada pela empresa aM-
Plicriativa ProdUÇÕEs ltda inscrita no cNPJ: n°15.449.712/0001-60.
ENdErEÇo: r BErNal do coUto, 571, UMariZal, cEP: 66.055-080, BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846459
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01814
Processo Nº: 2022/1040423

valor: r$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
data da EMissÃo: 26/08/2022
oBJEto: contratação da artista ioNEtE da silvEira GaMa representa-
da pela empresa, aMPlicriativa ProdUÇÕEs ltda, inscrita no cNPJ: 
n°15.449.712/0001-60, para realização do show “Encontro com dona 
onete”, no dia 27 de agosto de 2022, ás 20:00h, evento integrante da 25ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes 2022, no Hangar centro de 
convenções, no município de Belém/Pa, conforme regular processamento 
nos autos do Processo administrativo nº 2022/ 1040423.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 042/2022.
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.
coNtratada: ioNEtE da silvEira GaMa representada pela empresa aM-
Plicriativa ProdUÇÕEs ltda inscrita no cNPJ: n°15.449.712/0001-60.
ENdErEÇo: r BErNal do coUto, 571, UMariZal, cEP: 66.055-080, BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846461
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01821
Processo Nº: 2022/1066021

valor: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
data da EMissÃo: 26/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificada nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: 13.392.1503-88499.
sErvidor iNdicado coMo fiscal: designado pela Portaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNtratada: siMEi saNtos aNdradE – cPf Nº 198.268.182-91.
ENdErEÇo: rUa aNtoNio BarrEto, 303, aP 201, cEP: 66.065-050, BElEM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846477
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01816
Processo Nº: 2022/1050118

valor: r$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
data da EMissÃo: 25/08/2022
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: osEas costa riBEiro filHo – cPf Nº137.835.642-04.
ENdErEÇo: tv. dr ENÉas PiNHEiro, N: 596, casa: 02 fUNdos, PEdrEi-
ra, cEP: 66.083-156, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846483
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01818

Processo Nº: 2022/1065195
valor: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
data da EMissÃo: 25/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: JoNatHaN da silva cardoZo – cPf Nº 013.222.882-32.
ENdErEÇo: Ps HUMBErto MENdEs, 203 a, PratiNHa, cEP:66816-200, 
BElEM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846486
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01718
Processo Nº: 2022/1054329

valor: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
data da EMissÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificada nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: sUaNNY aNastacia aNdradE MartiNs – cPf Nº 
934.301.912-20.
ENdErEÇo: travEssa BrEvEs, 1487, cidadE vElHa, cEP: 66.030-140, 
BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846495
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01824
Processo Nº: 2022/1069667

valor: r$1.000,00 (um mil reais)
data da EMissÃo: 26/08/2022
oBJEto: contratação da empresa MarcUs HaUrElio fErNaNdEs farias 
– MEi inscrita no cNPJ N° 29.384.467/0001-64, na qualidade de palestran-
te, para participar de “ X ENcoNtro dE cordElistas da aMaZÔNia: 
Pelos Estreitos corredores cordelistas da amazônia”, a ser realizado no 
dia 28 de agosto de 2022, ás 09h:30min, palestra integrante da 25ª feira 
Pan-amazônica do livro e das Multivozes 2022, no Hangar centro de con-
venções, no município de Belém/Pa, conforme regular processamento nos 
autos do Processo administrativo nº 2022/1069667.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 045/2022.
orÇaMENto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (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: MarcUs HaUrElio fErNaNdEs farias 52363678591 – 
cNPJ Nº 29.384.467-0001/64.
ENdErEÇo: r EsPirito saNto, 268, aPt 112 safira, acliMaÇÃo, cEP: 
01.526-020, sÃo PaUlo-sp.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846499
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01829
Processo Nº: 2022/1094750

valor: r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
data da EMissÃo: 26/08/2022
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: 0101000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa:339036- outros serviços de 
terceiros - pessoa fisica 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: ricardo GoMEs rEis – cPf Nº 612.375.402-59.
ENdErEÇo: r. sta Maria, 38, coNd sKY villE aP 101 cEP: 67013-680 
atalaia - aNaNiNdEUa - Pa, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846679

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01800

Processo Nº: 2022/1053735
valor: r$800,00 (oitocentos reais)
data da EMissÃo: 26/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificada nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: NatHalia da costa crUZ – cPf Nº 894.430.982-53.
ENdErEÇo: rodovia Mario covas, 225, coNd via roMa, 225, Bl 07 B 
aP, coQUEiro, aNaNiNdEUa-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846663
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01822
Processo Nº: 2022/1051402

valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e duzentos reais)
data da EMissÃo: 26/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: 0101000000 (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: EvaNildo do socorro MErcEs dE cristo – cPf Nº 
689.731.792-68.
ENdErEÇo: tv. loPo dE castro, 1098, aPto.108, cEP: 66.000-000, 
BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846552
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01827
Processo Nº: 2022/1083418

valor: r$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
data da EMissÃo: 26/08/2022
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: 0101000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa:339036- outros serviços de 
terceiros - pessoa fisica 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: raiMUNda viEira frEirE dE carvalHo – cPf Nº 
486.702.432-53.
ENdErEÇo: rua Principal – vila silva, 22. vila silva Bairro: cEP.: : 68760-
000, Marapanim, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846734
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01832
Processo Nº: 2022/1068610

valor: r$ 800,00 (oitocentos reais)
data da EMissÃo: 26/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificado nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: 0101000000 (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: MartoN sErGio MorEira MaUEs – cPf Nº 127.206.312-72.
ENdErEÇo: tv Gil dE vila Nova frEi , 207 , E o dE alMEida E MaNoEl 
Barat, cEP: 66010-050 caMPiNa - BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846735
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01753

Processo Nº: 2022/1036145
valor: r$ 1.000,00 (um mil reais)
data da EMissÃo: 23/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificada nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: MarlEY aNtoNia silva da silva – cPf Nº 877.567.062-34.
ENdErEÇo: tv dr MoraEs 780, aP.102 , 66035125 - NaZarE - BElEM - Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 846728
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01803
Processo Nº: 2022/1064923

valor: r$7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
data da EMissÃo: 25/08/2022
OBJETO: Contratação de grupo profissional qualificada nos termos do Edi-
tal de credenciamento 05/2021/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: GEovaNa Natália BarBosa rEis – cPf Nº 019.945.072-25.
ENdErEÇo: coNJUNto PErola, QUadra 2, N° 6, icUi GUaJará, cEP: 
67.125-003, aNaNiNdEUa-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 846697

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1725 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 
nº2022/1076495.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscaisda atividade Oficina “MA-
NUtENÇÃo dE acErvo” referente à iN 1237/2022– fcP, fiscal titUlar, 
o (a) servidor (a)JosÉ tadEU dE Brito NUNEs matrícula nº: 5417511; 
cargo: tEcNico EM GEstÃo cUltUral, e como fiscal sUBstitU-
to, o (a) servidor (a)aNdrEi MiralHa PadilHa dUartE, matrícula nº: 
54186059; cargo: tEcNico EM GEstÃo cUltUral.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 846200

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 66/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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

contratada: GErNo GUiMarÃEs da silva, inscrito no cPf sob o nº 
371.429.322-91, com endereço na Pass. HortiNHa 405
data de assinatura: 04/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846472
coNtrato: 59/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: Hta sHaMaXY soarEs liMa, inscrita no cPf sob o nº 
018.864.932-86, com endereço na rua c 143, atalaia - ananindeua.
data de assinatura: 11/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846458
coNtrato: 65/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: JosÉ riBaMar dE olivEira costa, inscrito no cPf sob o nº 
092.824.592-68, com endereço na av. antônio Jerônimo, 126 – inussun 
- capanema
data de assinatura: 18/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846460
coNtrato: 64/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: MErYaN lEÃo PErEira, inscrita no cPf sob o nº 793.786.682-
91, com endereço na rua são Judas tadeu, 129, Àguas lindas.
data de assinatura: 09/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846455
coNtrato: 58/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: JoHNataN rYdEr Barata dE soUsa, inscrito no cPf sob o 
nº 010.275.092-07, com endereço na rua são brás, nº 355 – Bairro ara-
PiraNGa
data de assinatura: 04/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846464
coNtrato: 63/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
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dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: JaMillE JEssica BilBY BaiMa rEis, inscrito no cPf sob o nº 
016.512.072-08, com endereço na rUa MarcÍlio dias – vila 3 irMÃos 
MaraMBaia
data de assinatura: 09/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846466
coNtrato: 60/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: GilENo Marco fUrtado foiNQUiNos, inscrito no cPf sob o nº 
440.860.322-87, com endereço na av. sENador lEMos, 1027 - UMariZal
data de assinatura: 09/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846469
coNtrato: 61/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: YUrE lEE alMEida MartiNs, inscrita no cPf sob o nº 
928.212.512-20, com endereço na rua carlos Gomes, 19, apt 306 - caMPiNa.
data de assinatura: 04/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846450
coNtrato: 62/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: taYNara cHristiNNE carvalHo Garcia, inscrita no cPf 
sob o nº 036.418.852-99, com endereço na passagem são José, 12 f, 
telegrafo.
data de assinatura: 18/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846453
coNtrato: 48/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: EdirlEY MarUZo silva da costa, inscrita no cPf sob o 
nº 884.126.023-45, com endereço na rua quarenta a, nº 22 – conjunto 
Promorar
data de assinatura: 10/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846440

coNtrato: 47/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: adaMor loBato riBEiro, inscrita no cPf sob o nº 
011.067.322-00, com endereço na av, Bernardo sayão, 3203 – coNdor 
– 66033-190.
data de assinatura: 09/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846445
coNtrato: 54/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: aMaNda HEllEN MElo fUrtado, inscrita no cPf sob o nº 
016.744.542-10, com endereço na rodovia augusto Montenegro, residen-
cial rio d’ouro, setor 1, bloco 4-B – apto 107.
data de assinatura: 09/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846442
coNtrato: 50/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: PENEloPE loPEs dE liMa, inscrita no cPf sob o nº 
020.769.522-92, com endereço na travessa campos sales, nº 603 caM-
PiNa.
data de assinatura: 09/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846420
coNtrato: 55/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: olivar NasciMENto PaEs BarrEto, inscrita no cPf sob o nº 
303.784.942-87, com endereço na av. serzedelo corrêa, nº 15, aP 2304.
data de assinatura: 18/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846425
coNtrato: 52/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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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
contratada: JEffErsoN lUiZ MoNtEiro cEciM, inscrita no cPf sob o 
nº 297.686.162-53, com endereço na tv. WE 42, nº 172 – cidadE Nova
data de assinatura: 08/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846432
coNtrato: 49/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: WaldEtE Brito silva dE frEitas, inscrita no cPf sob o 
nº 148.323.802-49, com endereço na av. Gentil Bitencourt, nº 2535. ap 
403 – cremação.
data de assinatura: 09/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846406
coNtrato: 53/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: saMia olivEira MoraEs dE soUZa, inscrita no cPf sob o 
nº 011.698.022-22, com endereço na tv. Benjamin constant, nº 1053. 
reduto.
data de assinatura: 09/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846407
coNtrato: 56/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: raidol torrEs saldaNHa NEto, inscrita no cPf sob o nº 
031.279.872-50, com endereço na rua dos mundurucus, nº 2442.
data de assinatura: 10/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846411
coNtrato: 51/2022
Pae: 2022/275806

referente: Edital 005/02 de maio de 2022 – Edital “PaUta livrE – 
aPoio À ProdUÇÃo artÍstica 2022”.
objeto: PrEMiaÇÃo aos GaNHadorEs do Edital Nº 005/2022 (PaUta 
livrE).
vigência: da data de sua assinatura até a data de realização do evento.
valor total: r$ 15.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8842.0000; Plano 
interno: 103.000.8842 c; Natureza de despesa: 339031; fonte de recur-
so: 0101; ação: 260036
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
contratada: rafaEl da silva MiraNda, inscrita no cPf sob o nº 
885.481.042-87, com endereço na travessa Barão do triunfo, nº 1783, 
fundos - PEdrEira.
data de assinatura: 18/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 846416

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
 aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Pe 010/2022 – srP Nº 004/2022 – FcP
a fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, através de seu Prego-
eiro, comunica aos interessados a reabertura do PrEGÃo ElEtrÔNico PE 
010/2022 – srP nº 004/2022 – fcP, que tem como objeto o rEGistro dE 
PrEÇos Para a fUtUra oU EvENtUal aQUisiÇÃo dE UNidadE BiBlio-
tEca ModUlar, coMPosta Por MoBiliário, EQUiPaMENto, livros 
E softWarE. diMENsioNado EM No MÍNiMo 100M², coMPosta Por 
MÓDULOS HABITÁVEIS, NÃO PODENDO SER CONTAINER MARíTIMO, a fim 
de atender às necessidades da fUNdaÇÃo cUltUral do Pará, conforme 
descritivo constante no termo de referência.
Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a data de abertura do certame
UasG: 925489
data de abertura: 11 de setembro de 2022
Hora de Abertura: 11h00min (horário oficial de Brasília/DF)
local da sessão: www.gov.br
Entrega do Edital:  www.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 845523
PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022 – FcP

a fundação cultural do Estado do Pará – fcP, por meio de seu Pregoei-
ro comunica que realizará o certame licitatório na modalidade Pregão, na 
forma Eletrônico, do tipo menor preço global, modo de disputa “aberto”, 
conforme abaixo:
oBJEto: aquisição de peça de reposição recondicionada para projetor da 
marca Barco, modelo dP2K-20c, instalado na sala de projeção do cine 
Líbero Luxardo. A peça deve ser entregue de acordo com as especificações.
Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a hora e data de abertura do certame
UasG: 925489
data dE aBErtUra: 13 de setembro de 2022
HORA DE ABERTURA: 09h30min (horário oficial de Brasília/DF)
local da sessão: https://www.gov.br/compras/pt-br/
Entrega do Edital:  https://www.gov.br/compras/pt-br/
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
dotação orçamentária: Programa de trabalho1339215038843; Elemento 
de despesa: 339039; fonte:0101
ordenador: Guilherme relvas d´oliveira

Protocolo: 846375

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1237/2022

Pae: 2022/1076495
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: MANUTEN-
ÇÃo dE acErvo
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 935/2022– 
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): MarcElo GoNZaGa loBato, inscrito(a)no cPf de nº 328. 
208. 602 -49
valor total: r$ 4.200,00
data: 29/08/2022
ordenador: GUilHErME rElvas d’olivEira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 1237/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1237/2022, 
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: 846198

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1723 - 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 ainda o pro-
cesso nº 2022/1091358 – sEBP/ daf/ cGP/ fcP de 25/08/2022.
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rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que realizarão visita técnica às futuras instalações 
da Biblioteca Pública de viseu/ Pa, e na oportunidade aos espaços das 
Bibliotecas Públicas dos municípios de augusto correa/ Pa, curuçá/ Pa, 
Bragança/ Pa e tracuateua/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

MariNildE cHavEs BarBosa 57193519/1 GErENtE/ tÉcNica EM GEstÃo 
cUltUral 01 à 

03/09/2022
 

2 ½
 

JosÉ JUlio silva BEZErra 5892295/1 Motorista

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 846471

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 747 de 30 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. nº2022/1101251/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se
deslocará para o município de Belterra no dia 31 de agosto de 2022,
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: clayton dos santos conceição
MatricUla: 5951685
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNtEiro Passos
secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Portaria Nº 748 de 30 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. nº2022/1101200/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se
deslocará para o município de Belterra no dia 31 de agosto de 2022,
para cobertura de pauta jornalística 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.

Protocolo: 846712

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 216/2022, de 30 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 Parecer da aJUr de 01/18/2022, e
manifestação da Presidência, contidos nos autos do Processo nº
2022/949918, de 27 de julho de 2022;
r E s o l v E:
i – dEMitir a pedido, JUliaNNa fErNaNdEs dE soUZa, matricula
57234094/1, do cargo de MUltiMÍdia Para WEB.
ii – a demissão tem caráter consensual conforme previsto no art. 484 –
a. “o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado
e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas
trabalhistas: (incluído pela lei nº 13.467, de 2017)”.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 846274

coNtrato
.

coNtrato Nº 028/2022
Processo Nº 2022/543452

PreGÃo eLetrÔNico N° 016/2022
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na PrEstaÇÃo dE 
sErviÇo dE traNsMissÃo dE siNais dE áUdio E vÍdEo (No PadrÃo 
Hd) EM fiBra ÓPtica aPaGada Na cidadE dE BElÉM.
fundamento legal: lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 
2000, decreto federal n. º 5.450 de 2005, decretos Estaduais n.º. 877 e 
878, de 31 de março de 2008, lei Estadual nº. 2.069 de 20 de fevereiro 
de 2006, lei complementar federal n.º. 123/2006, subsidiariamente, a 
lei federal n° 8.666/93 e demais legislações correlatas aplicadas subsi-
diariamente.
valor Global: r$ 1.590.000,00 (um milhão e quinhentos e noventa mil 
reais)
data de assinatura: 26 de agosto de 2022
vigência: 08/10/2022 à 08/10/2023
fiscal de contrato(a): PaUlo roBErto Batista Barros de Matricula nº 
54196946/2
suplente de contrato(a):Nadia do socorro saloMao cassEB de Ma-
tricula nº 5613655/2
funcional Programática: 65.201.24.126.1508.8238
Elemento de despesa: 339040
fontes recurso: 0101; 0261
Plano interno (Pi): 412.000.8238c
ação nº: 260.201
funcional Programática: 65.201.24.126.1503.8423
Elemento de despesa: 339040
fontes recurso: 0301
Plano interno (Pi): 103EvENoUtr
ação nº: 260.163
contratada: radio PoiNt sErviÇos dE tElEcoMUNicaÇÕEs ltda
cNPJ: 05.604.512/0001-80
Endereço: av. Nazaré, n.º 532, sala 117, Bairro: Nazaré
cEP: 66.035-135 – Belém/Pa
ordenador: HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 846260

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 001/2022
coNtrato Nº 020/2022

Processo Nº 2021/1421933/FUNteLPa
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 001/2021

objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a alteração quantitativa 
na unidade de diária dos equipamentos presentes do contrato original nº 
020/2022 e, por consequência, a modificação do valor global do contrato.
valor Global: r$ 2.410.060,00 (dois milhões, quatrocentos e dez mil, ses-
senta reais).
data de assinatura: 29/08/2022
data de vigência: 29/08/2022 à 05/05/2023
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.392.1503.8423
Elemento: 33.90.39
fonte: 0301
Pi: 103EvENoUtr
contratado (a): MÍdia cENtEr sErviÇos dE ProdUÇÃo MUsical, ciNE-
MatoGráfica E EvENtos EirEli
cNPJ n°: 07.072.916/0001-04
Endereço: avenida duque de caxias, n.º 1133, Bairro do Marco
cEP 66.093-026 – Belém/Pa
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 846186
terMo aditiVo Nº 006/2022

Processo Nº 2020/68256
coNtrato Nº 080/2019

objeto: o presente tErMo aditivo tem por objeto a devolução de 02 
(dois) carro tipo HatcH e a locação de 01 (um) carro tipo EXEcUtivo, im-
plicando em um acréscimo contratual, aproximadamente, de 3,524% (três 
vírgula quinhentos e vinte e quatro por cento);
data de assinatura: 25/08/2022
valor Global: r$ 151.310,40 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e dez 
reais e quarenta centavos)
fundamento legal: da alteração contratual, com acréscimo: art. 65, inciso 
i, alínea “b” c/c § 1º da lei nº. 8.666/93. dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.33
fonte: 0101006355
Plano interno (Pi): 4200008338c
contratado: crEdicar locadora dE vEÍcUlos ltda
cNPJ: 22.257.109/0001-41
Endereço: rua cristiano Moreira sales, n° 42 – bairro Estoril.
cEP 30.494-360 - Belo Horizonte,/MG
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 846187
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 111/2022 - GaB/saeN
dispõe sobre a implantação do Programa de formação continuada “tra-
vessias”, no âmbito da secretaria de Estado de Educação.
a sEcrEtária adJUNta dE ENsiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNsidEraNdo a Portaria nº 008 de 21 de janeiro de 2022, que dispõe 
sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos adminis-
trativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria de 
Estado de Educação – sEdUc;
coNsidEraNdo o art. 206, e o inciso v da constituição federal, que es-
tabelece o princípio da valorização dos profissionais da Educação Básica;
coNsidEraNdo a contínua necessidade de formação e aperfeiçoamento 
dos servidores públicos estaduais nos termos da lei de diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, ldB nº 9.394/1996 e do capítulo iii da constituição 
da república federativa do Brasil.
coNsidEraNdo as disposições da lei nº 13.005, de 25 junho de 2014, 
que aprovou o Plano Nacional de Educação - PNE;
coNsidEraNdo as disposições da lei nº 8.186/2015 que aprovou o Plano 
Estadual de Educação - PEE;
coNsidEraNdo a resolução cNE/cP nº 1, de 27 de outubro de 2020 - 
BNc-formação continuada;
coNsidEraNdo a resolução nº 769, de 20 de dezembro de 2018 - docu-
mento curricular do Estado do Pará (dcE-Pa);
coNsidEraNdo a resolução nº 148/2021, de 12 de agosto de 2021– 
cEE/Pa;
coNsidEraNdo a resolução nº 001/2014-Gs/sEdUc que institui o cen-
tro de Formação dos Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará 
(cEfor);
coNsidEraNdo os objetivos estabelecidos pela secretaria de Estado da 
Educação e o compromisso de promover o desenvolvimento de competên-
cias profissionais necessárias para a melhoria dos indicadores educacionais 
da rede estadual de ensino;
coNsidEraNdo a necessidade de implementação da política de valoriza-
ção dos profissionais da Educação Básica do Estado do Pará;
CONSIDERANDO a necessidade de alcançar níveis satisfatórios de eficiên-
cia, eficácia e efetividade da gestão da educação no âmbito da rede esta-
dual de ensino do Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º - instituir no âmbito da secretaria de Estado de Educação o Progra-
ma de formação continuada “travessias”.
Art. 2º - Cabe ao Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica 
do Estado do Pará (cEfor-Pa), responsável pela elaboração do Programa, 
promover o processo de implementação e o planejamento estratégico, a 
fim de atender às diretrizes estabelecidas no Programa “Travessias”.
art. 3º – o Programa “travessias” tem como principais objetivos:
i – Promover formação continuada, em serviço, com vistas à criação, ex-
pansão e implementação de políticas educacionais aos profissionais da 
Rede Estadual de Ensino, possibilitando à reflexão da própria prática pe-
dagógica em seus aspectos teóricos e metodológicos a partir de evidências 
e por meio da interação com outros educadores, fortalecendo uma rede 
colaborativa, compartilhando experiências e contribuindo para a melhoria 
do processo de aprendizagem na rede estadual de ensino.
II – Construir espaços de reflexão, participação para a autoformação do-
cente, estimulando os profissionais à coletividade e ao intercâmbio, ao 
compartilhamento de experiências e saberes;
iii – criar estratégias de ensino e aprendizagem com base na metodologia 
da formação
por evidências que convergem à produção de conhecimentos múltiplos, 
relacionais, éticos
com vistas ao exercício da cidadania;
iv – Elaborar planos e projetos voltados para a formação continuada, em 
serviço, na perspectiva das diretrizes, objetivos, metodologia, metas e 
proposições do Programa travessias, conjugando-os aos princípios da teo-
ria e prática, do trabalho colaborativo e da gestão do ensino e da aprendi-
zagem à realidade do Estado do Pará.
art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa cElli saNtos alvEs
secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 846157
Portaria Nº 853/2022-GaB/siNd 

BeLÉM, 26 de aGosto de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os fatos constantes nos autos do Processo nº 
2022/247102 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNsidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1005/2022 exarada pela 
assessora Especial i - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;

r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de siNdicÂNcia ProcEssUal em des-
favor da servidora P.l.c.l., matrícula nº 554316-4, pelo cometimento de 
transgressões, em tese, ao que dispõe o art. 177, iv e vi e art. 178, Xiv, 
da lei 5.810/1994;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GÓEs araÚJo, matrícula nº 57202717-1, lUciaNa GoMEs caraMElo, 
matrícula nº 5786061-2 e KEltoN MoNtEiro dE MENEZEs, matrícula nº 
57224108-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria Nº854/2022-GaB/Pad 
BeLÉM, 26 de aGosto de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/517416 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  a Manifestação nº 1284/2022 exarada pela consultora 
Jurídica - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março 
de 2021;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo dis-
ciPliNar siMPlificado em desfavor do servidor r.s.s., matrícula nº 
57212329-1, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de 
abandono de cargo, de acordo com o previsto no art. 178, iv c/c art.190, 
ii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores alciNEtE do so-
corro liMa da costa, Mat. nº 57211696-1 e fEliPE tEiXEira rEZEN-
dE, Mat. nº 54197224-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem no 
prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por até 
15 (quinze) dias úteis por conveniência e necessidade da administração 
Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria de arQ. Nº 855/2022-GaB/siNd. 
BeLÉM, 26 de aGosto de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de siNdicÂNcia ProcEssUal instaurada através da 
Portaria Nº 46/2019-GaB/siNd, de 10/09/2019, publicada no doE 
edição nº 33.978 de 12/09/2019.
r E s o l v E:
i – arQUivar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 
5.810/94, a sindicância Processual supracitada, em vista das razões ex-
postas pelo colegiado em questão, por não restar provada a ocorrência 
de infração disciplinar, imputada às servidoras N.d.s.c., matrícula nº 
57215826-2, E.r.s.B., matrícula nº 57229216-2 e r.c.r.N., matrícula nº 
57191684-2;
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria de arQ. Nº 856/2022-GaB/Pad 
BeLÉM, 29de aGostode 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
Portaria Nº 112/2018-GaB/Pad, de 03/05/2018, publicada no doE 
edição nº 33.611 de 07/05/2018.
r E s o l v E:
i – arQUivar com fundamento no art. 221, § 1º (primeira parte), da lei 
Estadual nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado, 
uma vez comprovado nos autos do Processo o óbito do servidor r.s.c., 
matrícula nº 57212997-1, sendo forçoso reconhecer, portanto, que a ad-
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ministração Pública perdeu seu direito de punição, por se tratar este evento 
de uma causa extintiva de punibilidade;
ii – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria Nº 857/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de aGosto de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/878704 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo em des-
favor do servidor J.r.G., matrícula nº 5441714-2, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, vi, 178, v, Xvii c/c 
art. 190, iv, X (1ª parte), Xiii e XiX, da lei 5.810/1994;
ii – coNstitUir comissão composta pelas servidoras cristiaNE dE Na-
ZarÉ silva carvalHo, matrícula nº 57212403-1, Maria JosÉ silva do 
NasciMENto, matrícula nº 5090580-4 e GEorGiNa sarMaNHo siQUEi-
ra, matrícula nº 301973-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria Nº 858/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de aGosto de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/879602 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo em desfa-
vor do servidor c.d.M.a., matrícula nº 57188485-1, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, vi, 178, v, Xvii c/c 
art. 190, iv, X (1ª parte), Xiii e XiX, da lei 5.810/1994;
ii – coNstitUir comissão composta pelas servidoras aMÉlia das Gra-
Ças caNtÃo siMÕEs, matrícula nº 57229140-2, NatHalia dE NaZarE-
tH fErrEira MoNtEiro, matrícula nº 5897320-1 e JoaNilcE carNEi-
ro PErEira, matrícula nº 454745-1, para, sob a presidência da primeira, 
apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria Nº 859/2022-GaB/Pad 
BeLÉM,30 de aGosto de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo dis-
ciPliNar em desfavor dos servidores a.E.a., matrícula nº 5192277-3, 
B.s.M.B.s, matrícula nº 57212135-1, B.s.G., matrícula nº 3225968-2 e 
B.s.N., matrícula nº 5752620-3, pelo cometimento de transgressão, em 
tese, ao que dispõem os arts. 178, vii c/c 190, Xiv da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelas servidoras aMÉlia das Gra-
Ças caNtÃo siMÕEs, matrícula nº 57229140-2, NatHalia dE NaZarE-

tH fErrEira MoNtEiro, matrícula nº 5897320-1 e JoaNilcE carNEi-
ro PErEira, matrícula nº 454745-1, para sob a Presidência da primeira, 
apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
• REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria Nº 860/2022-GaB/Pad 
BeLÉM,30 de aGosto de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo disci-
PliNar em desfavor dos servidores a.l.s.s., matrícula nº 6333877-2, 
a.c.c.c, matrícula nº 5952065-1, a.H.s.f., matrícula nº 57217596-1 e 
a.s.f.v, matrícula nº 5949689-1, pelo cometimento de transgressão, em 
tese, ao que dispõem os arts. 178, vii c/c 190, Xiv da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelas servidoras aMÉlia das Gra-
Ças caNtÃo siMÕEs, matrícula nº 57229140-2, NatHalia dE NaZarE-
tH fErrEira MoNtEiro, matrícula nº 5897320-1 e JoaNilcE carNEi-
ro PErEira, matrícula nº 454745-1, para sob a Presidência da primeira, 
apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
• REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria Nº 861/2022-GaB/Pad 
BeLÉM,30 de aGosto de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo disciPli-
Nar em desfavor dos servidores d.c.s.c., matrícula nº 5942034-1, d.r.f, 
matrícula nº 5923735-2, d.s.s., matrícula nº 423017-1 e E.c.l, matrícula 
nº 54187349-2, pelo cometimento de transgressão, em tese, ao que dis-
põem o art. 178, vii c/c art. 190, Xiv da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelas servidoras cristiaNE dE Na-
ZarÉ silva carvalHo, matrícula nº 57212403-1, Maria JosÉ silva do 
NasciMENto, matrícula nº 5090580-4 e GEorGiNa sarMaNHo siQUEi-
ra, matrícula nº 301973-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
• REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria Nº 862/2022-GaB/Pad 
BeLÉM,30 de aGosto de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
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coNsidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo disci-
PliNar em desfavor dos servidores E.M.f., matrícula nº 5534747-1, E.f.s, 
matrícula nº 5750261-2, E.B.M., matrícula nº 57212094-1 e E.M.s, matrí-
cula nº 5896259-1, pelo cometimento de transgressão, em tese, ao que 
dispõem o art. 178, vii c/c art. 190, Xiv da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelas servidoras cristiaNE dE Na-
ZarÉ silva carvalHo, matrícula nº 57212403-1, Maria JosÉ silva do 
NasciMENto, matrícula nº 5090580-4 e GEorGiNa sarMaNHo siQUEi-
ra, matrícula nº 301973-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
• REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria Nº 863/2022-GaB/Pad 
BeLÉM,30 de aGosto de 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo disci-
PliNar em desfavor dos servidores B.r.P.s., matrícula nº 57188699-1, 
E.f.M.s., matrícula nº 5401895-2, e E.c.f., matrícula nº 5942740-1, pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem o art. 178, vii c/c 
art. 190, Xiv da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelas servidoras cristiaNE dE Na-
ZarÉ silva carvalHo, matrícula nº 57212403-1, Maria JosÉ silva do 
NasciMENto, matrícula nº 5090580-4 e GEorGiNa sarMaNHo siQUEi-
ra, matrícula nº 301973-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
• REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria de arQ. Nº864/2022-GaB/siNd. 
BeLÉM, 30 de aGostode 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de siNdicÂNcia iNvEstiGatÓria instaurada através 
da Portaria Nº 848/2021-GaB/siNd, de 17/06/2021, publicada no doE 
edição nº 34.614 de 18/06/2021.
r E s o l v E:
i – arQUivar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 5.810/94, 
por não restar provada nos autos a existência de elementos comprobató-
rios ensejadores de responsabilização por parte de servidores ou ex-servi-
dores desta secretaria de Estado de Educação;
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria de arQ. Nº865/2022-GaB/siNd. 
BeLÉM, 30 de aGostode 2022.

o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de siNdicÂNcia iNvEstiGatÓria instaurada através 
da Portaria Nº 358/2022-GaB/siNd, de 23/03/2022, publicada no doE 
edição nº 34.905 de 24/03/2022.

r E s o l v E:
i – arQUivar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 5.810/94, 
por não restar provada nos autos a existência de elementos comprobató-
rios ensejadores de responsabilização por parte de servidores ou ex-servi-
dores desta secretaria de Estado de Educação;
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Protocolo: 846229

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria Nº 187/2022-cPsP
término de vínculo: 08/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: orlEY PErEira saraiva
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs

Protocolo: 846525

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 845326
terMo de aPostiLaMeNto Nº 013/2013– sedUc/ 

MissioNÁria de saNta tereZiNHa
onde se Lê
vigência: até 30/06/2023
Leia-se:
vigência: até 30/07/2023
Publicado no doe de nº 35.094 em 29/08/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 846670

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 221/2022
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica especializada no forne-
cimento de MatErial dE EXPEdiENtE, para atender em todo o território 
estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará (se-
cretária de Estado de Educação), conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no termo de referência, anexo do Edital..
Pregão Eletrônico: sEPlad/dGl/srP nº011/2021
o valor Global do termo de contrato: é de r$ 1.760,00 (um mil, setecentos 
e sessenta reais).
fonte:0102 ação: 231016 função Programática: 16101.12 122.1297 Pro-
jeto/atividade: 8338 Produto: 2795 Natureza de despesa: 309030.
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, tenoné, Belém/Pa.
contratado: Neo Brs comércio de Eletrodomésticos ltda. 
cNPJ:07.041.480/0001-88, situada á PsG Nossa senhora aparecida, 164, 
cEP: 67.645-455, castanheira Belém/Pa.
data de assinatura: 29/08/2022
vigência: 29/08/2022 a 29/08/2023
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/secretária de Estado de Educação

Protocolo: 846560
coNtrato: 223/2022

objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica especializada no forne-
cimento de MatErial dE EXPEdiENtE ,, para atender em todo o território 
estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará (se-
cretária de Estado de Educação), conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no termo de referência, anexo do Edital..
Pregão Eletrônico: sEPlad/dGl/srP nº 011/2021
o valor Global do termo de contrato: é de r$ 670,00 (seiscentos e setenta 
reais).
fonte:0102 ação: 231016 função Programática: 16101.12 122.1297 Pro-
jeto/atividade: 8338 Produto: 2795 Natureza de despesa: 309030.
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, tenoné, Belém/Pa.
contratado: vs delgado comércio de artigo de Escritório Eireli, 
cNPJ:12.665.218/0001-44, situada na r. do fio, 22, cEP: 67.010-550, 
Guanabara, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 29/08/2022
vigência: 29/08/2022 a 29/08/2023
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/secretária de Estado de Educação

Protocolo: 846551
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terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo:1
coNtrato: 109/2021

objeto do contrato: Prestação de serviços eventuais de manutenção pre-
dial, preventiva e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra 
e equipamentos, para os órgão e entidades do Poder Executivo Estadual.
objeto do termo aditivo: visando alterar cláusula décima Quarta - do pre-
ço, visando o acréscimo financeiro no valor estimado de R$ 3.751.949,50 
(três milhões, setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e 
nove reais e cinquenta centavos), aproximadamente 24,32% ao quantita-
tivo do contrato original, justificado pelo acréscimo de serviços.
Pregão Elet. sEPlad/dGl/srP nº 010/2020
ata de registro de Preços nº 09/2021
dotação orçamentária:
fonte: 0102 Produto: 3008 ação: 246.531 funcional Programática: 
16101.12.122.1416 Projeto/atividade: 7674 Natureza de despesa: 
3390.39
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné – Belém/Pa.
contratada: construtora Brilhante ltda/cNPJ. 04.529.815/0001-13, com 
sede em Manaus, à av. Paraíba, nº 548, são francisco, cEP: 69.079-265, 
Manaus/aM.
data de assinatura: 29/08/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/ secretária de Estado de Educação

Protocolo: 846545
terMo aditiVo: 11
coNtrato:182/2018

objeto do contrato: Prestação de serviços para manipulação, preparo e 
distribuição de alimentos escolar nas unidades escolares.
objeto do aditivo: visando alterar cláusula décima: da vigência do con-
trato original, prorrogando-a por mais 12 (doze) meses.
Pregão Eletrônico srP Nº 006/2016-Nlic/sEdUc.
fonte:0102006360 Produto: 2227 ação: 232118 funcional Programáti-
ca: 16101.12 361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
339037.
fonte:0102006360. Produto: 2227 ação: 232325. funcional Programáti-
ca: 16101.12 362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 
3390.37.
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação. cNPJ. Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro - Km 10, s/n, cEP: 66.820-000, 
tenoné, Belém-Pa.
contratada: diamond serviços de limpeza e Mão de obra Eireli, com 
cNPJ: nº08.538.011/0001/31, com sede na Passagem dalva, nº505, cEP: 
66.615-080, Marambaia, Belém/Pa.
data as assinatura: 29/08/2022.
vigência: 18/09/22 a 17/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/secretária de Estado de Educação.

Protocolo: 846570
terMo aditiVo: 7

coNtrato: 048/2019
objeto do contrato: reforma geral e ampliação da EEEM avertano rocha, 
no município de Belém/Pa
objeto do aditivo: alterar da cláusula décima Primeira – da vigência do 
contrato original, prorrogando sua vigência por mais 120 (cento e vinte) 
dias.
regime diferenciado de contratação Nº 019/2018-cEl/Nlic/sEdUc
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: Engevel construções e serviços Eireli, com cNPJ/Mf. Nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. rômulo Maiorana, nº 700, Edif. 
Torre Vitta Office, Sala 1608, CEP.: 66.093-605, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 26/08/2022
vigência: 27/08/2022 a 25/12/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/secretária de Estado de Educação

Protocolo: 846582
terMo aditiVo: 8

coNtrato: 053/2019
objeto do contrato: reforma geral e ampliação para adequação ao tempo 
integral na EEEfM. visconde de souza franco, Belém/Pa.
objeto do aditivo: alterar da cláusula décima Primeira – da vigência do 
contrato original, prorrogando sua vigência por mais 90 (noventa) dias.
rdc Nº 005/2018-cEl/Nlic/sEdUc
Partes:
contratante: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: Engevel construções e serviços Eireli, com cNPJ/Mf. Nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. rômulo Maiorana, nº 700, Edif. 
Torre Vitta Office, Sala 1608, CEP.: 66.093-605, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 26/08/2022
vigência: 27/08/2022 a 25/11/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/secretária de Estado de Educação

Protocolo: 846597

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
terMo de aPostiLaMeNto

contrato: 098/2016 – Prestação de serviços técnicos Especializados em 
gerenciamento para apoio ao Escritório de Projetos.
recurso oriundo da fonte tEsoUro – fonte 0102
Justificativa: alteração de fonte pagadora do contrato
valor: r$ 3.855.013,67 (três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, 
trezes reais e sessenta e sete centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0102 - tEsoUro Produto: 2795 ação: 231016 funcional Programá-
tica: 16101.12.122.1297 Projeto/atividade: 8338. Natureza da despesa: 
339039
data de assinatura: 30/08/2022
contratada: coNsÓrcio PrÓ EdUcaÇÃo
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga - secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 846526
aPostiLaMeNto

terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 105/2021 – contratação de consultor individual para apoiar o 
Escritório de Projetos na inserção de dados financeiros e no monitoramento 
de informações concernentes a Gestão financeira e orçamentária do pro-
grama no sistema de gestão-GEsPro
recurso oriundo da fonte tEsoUro – fonte 0102
Justificativa: alteração de fonte pagadora do contrato
valor: r$ 64.860,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0102 - tEsoUro Produto: 2795 ação: 231.016 funcional Progra-
mática: 16101.12.122.1297 Projeto/atividade: 8338. Natureza da despe-
sa: 339035 Natureza da despesa: 339047
data de assinatura: 30/08/2022
contratada: iraNEidE viEira da silva
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga - secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 846518
terMo de aPostiLaMeNto 2022

coNtrato: 006/2015 – ceNtro edUcacioNaL JoÃo PaULo ii
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 008/2015 - NLic/sedUc

objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEf. João 
Paulo ii no município de Bragança/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 16.621,02 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e um 
reais e dois centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 199.452,24 (cento e noventa e 
nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 29/08/2022
vigência: a partir de 01/07/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 846617

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54764/2022
oBJEtivo: Participação na 25ª feira Pan-amazônica do livro e Multivozes.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
MaraBa/BElEM/30/08/2022-31/08/2022 Nº diárias: 1
BElEM/MaraBa/31/08/2022-31/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: adilENE aiKrEPEiti riBEiro airoMPoKrE
MatrÍcUla: 5907669
cPf: 81032323272
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor NivEl MEdio / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846524
Portaria de diarias No. 54771/2022

oBJEtivo: Participação na 25ª feira Pan-amazônica do livro e Multivozes.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
MaraBa/BElEM/02/09/2022-03/09/2022 Nº diárias: 1
BElEM/MaraBa/03/09/2022-03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Katia silENE da costa valdENilsoN
MatrÍcUla: 8401052
cPf: 29642078287
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor NivEl MEdio / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846526
Portaria de diarias No. 54666/2022

oBJEtivo: Participação na XXv feira Pan-amazônia do livro e das Multi-
vozes, para divulgação do projeto aluno repórter de Bragança e região do 
rio caeté.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BraGaNca/BElEM/02/09/2022-04/09/2022 Nº diárias: 2
BElEM/BraGaNca/04/09/2022-04/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: diEGo fErNaNdo riBEiro E silva
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MatrÍcUla: 5899896
cPf: 73359580249
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846520
Portaria de diarias No. 54667/2022

oBJEtivo: Participação na XXv feira Pan-amazônia do livro e das Multi-
vozes, para divulgação do projeto aluno repórter de Bragança e região do 
rio caeté.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BraGaNca/BElEM/02/09/2022-04/09/2022 Nº diárias: 2
BElEM/BraGaNca/04/09/2022-04/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: carlos roBErto aMoriM da silva
MatrÍcUla: 5838690
cPf: 02734946785
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846522
Portaria de diarias No. 54772/2022

oBJEtivo: Participação na 25ª feira Pan-amazônica do livro e Multivozes.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
MaraBa/BElEM/02/09/2022-03/09/2022 Nº diárias: 1
BElEM/MaraBa/03/09/2022-03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PENPKoti HoMPKYti valdENilsoN
MatrÍcUla: 5944192
cPf: 00154505200
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor NivEl MEdio / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846540
Portaria de diarias No. 54762/2022

oBJEtivo: Participação na 25ª feira Pan-amazônica do livro e Multivozes.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
MaraBa/BElEM/30/08/2022-31/08/2022 Nº diárias: 1
BElEM/MaraBa/31/08/2022-31/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoPraMrE raraKrE JoKUMti ParKatEJE
MatrÍcUla: 5943781
cPf: 93920970268
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor BacHarElado / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846533
Portaria de diarias No. 54777/2022

oBJEtivo: Participação na 25ª feira Pan-amazônica do livro e Multivozes.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
caPitao Poco/BElEM/02/09/2022-03/09/2022 Nº diárias: 1
BElEM/caPitao Poco/03/09/2022-03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria JoiciElE PiNHEiro da silva
MatrÍcUla: 57223020
cPf: 73546496272
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846338
Portaria de diarias No. 54778/2022

oBJEtivo: Participação na 25ª feira Pan-amazônica do livro e Multivozes.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
toME-acU/BElEM/02/09/2022-03/09/2022 Nº diárias: 1
BElEM/toME-acU/03/09/2022-03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE MoisEs dE olivEira silva
MatrÍcUla: 5953084
cPf: 05829949423
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor NivEl sUPErior lP / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846342
Portaria de diarias No. 54790/2022

oBJEtivo: Participação na Etapa Nacional dos Jogos da Juventude 2022, 
que acontecerá em aracaju/sE.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM/sErGiPE 30/08/2022-06/09/2022 Nº diárias: 7
sErGiPE/BElEM 06/09/2022 - 06/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarclEY MoNtEiro liMa
cPf: 65602030263
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846343
Portaria de diarias No. 54791/2022

oBJEtivo: Participação na Etapa Nacional dos Jogos da Juventude 2022, 
que acontecerá em aracaju/sE.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM/sErGiPE/30/08/2022-18/09/2022 Nº diárias: 19
sErGiPE/BElEM/18/09/2022-18/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Joao alBiNo alEiXo PacHEco
MatrÍcUla: 448877
cPf: 12185833200
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846347

Portaria de diarias No. 54677/2022
oBJEtivo: EXEcUÇÃo do ProJEto dE MaPEaMENto da aGricUltUra 
faMiliar do ProGraMa dE aliMENtaÇÃo Escolar das Escolas Es-
tadUais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 01/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 1
BarcarENa / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: daNiEllE da costa loBato
MatrÍcUla: 54187317
cPf: 65221001268
carGo/fUNÇÃo:
NUtricioNista / ativ NivEl sUPErior
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 846611
Portaria de diarias No. 54763/2022

oBJEtivo: Participação na 25ª feira Pan-amazônica do livro e Multivozes.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
MaraBa/BElEM/30/08/2022-31/08/2022 Nº diárias: 1
BElEM/MaraBa/31/08/2022-31/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HoraKraKtarE JoKUrEKrE JaKaNKrati
MatrÍcUla: 54182001
cPf: 81530749204
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor NivEl MEdio / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846562
Portaria de diarias No. 54776/2022

oBJEtivo: Participação na 25ª feira Pan-amazônica do livro e Multivozes.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
iGaraPE-Miri/BElEM/02/09/2022-03/09/2022 Nº diárias: 1
BElEM/iGaraPE-Miri/03/09/2022-03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alcioNE MoNtEiro rodriGUEs
MatrÍcUla: 57198348
cPf: 65769384204
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846578
Portaria de diarias No. 54773/2022

oBJEtivo: Participação na 25ª feira Pan-amazônica do livro e Multivozes.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
caPitao Poco/BElEM/29/08/2022-30/08/2022 Nº diárias: 1
BElEM/caPitao Poco/30/08/2022-30/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GEaNE JErE rEis PaiXao tEMBE
MatrÍcUla: 57218709
cPf: 90156463253
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor NivEl sUPErior lP / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846544
Portaria de diarias No. 54775/2022

oBJEtivo: Participação na 25ª feira Pan-amazônica do livro e Multivozes.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
castaNHal/BElEM/02/09/2022-02/09/2022 Nº diárias: 0
BElEM/castaNHal/02/09/2022-02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do PErPEtUo socorro raMos XaviEr
MatrÍcUla: 6319075
cPf: 08400024249
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor NivEl sUPErior lP / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846547
Portaria de diarias No. 54774/2022

oBJEtivo: Participação na 25ª feira Pan-amazônica do livro e Multivozes.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
caPitao Poco/BElEM/29/08/2022 30/08/2022 Nº diárias: 1
BElEM/ caPitao Poco/30/08/2022-30/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcilENE tEMBE
MatrÍcUla: 5924020
cPf: 01564246221
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor NivEl MEdio / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 846553

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
Pelo presente Edital, fica a servidora MariZEtE do socorro Bri-
to liMa, Mat. 55586096/1, notif icada acomparecer na saGEP/
sEdUc, no prazo de 15 dias , a contar da data de publicação des-
te edital, a fim de regularizar sua situação funcional, mediante lota-
ção para retorno ás atividades.
clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
secretária adjunta de Gestão de Pessoas-saGEP/sEdUc

Protocolo: 846250
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torNar seM eFeito
.

ato: Portaria Nº 189/2022-cPsP
Motivo: tornar sem Efeito contrato administrativo nº 407/2022
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: lUiZ fEliPE PoNtEs dias
cargo: Professor
Município: BrEU BraNco
d.o.E. 35.030 de 01.07.2022
obs: Processo nº 2022/1079987
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs

Protocolo: 846564

oUtras MatÉrias
Portaria Nº 188/2022-cPsP

a secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência que 
lhe foi delegada pela Portaria nº. 008/2021-Gs de 21/01/2021, e conside-
rando os autos do processo nº 2022/194886.
rEsolvE:
Art. 1º Retificar para 31.01.2021 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1-rosana reis de Queiróz araújo – 5339499-2 - Professor
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 29 de agosto de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846543
cedÊNcia

Portaria N.º:7589/2022 de 25/08/2022
de acordo com o Processo nº 764265/2022
ceder ao triBUNal dE coNtas dos MUNicÍPios do Estado do Pará , 
o servidor PaUlo sÉrGio loPEs PiNto , matricula nº 54189414/4, técni-
co em Gestão de infra- Estrutura, lotado nesta secretaria, sem ônus para 
o Órgão de origem, no período de 31/08/2022 a 29/08/2024.

desiGNar
Portaria Nº.:7608/2022 de 26/08/2022

de acordo com o Processo nº 1072770/2022
designar Karla cristiNa MENdEs cardoso, Matrícula nº 5889467/1, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de vi-
ce-diretor (GEd-2) da EEEfM antonia Paes da silva/Belém, a contar de 
30/08/2022.

Portaria Nº.:7617/2022 de 26/08/2022
de acordo com o Processo nº 1002367/2022
designar KEila rEGiaNE fErrEira dE alMEida aMaral, Matrícula nº 
54181172/2, Espec. em Educação, para responder interinamente pela fun-
ção de vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Prof leonardo Negrão de sousa/
abaetetuba, a contar de 30/08/2022.

Portaria Nº.:7607/2022 de 26/08/2022
de acordo com o Processo nº 941447/2022
designar Jair fraNcisco da costa fraZao, Matrícula nº 6016260/3, 
Professor, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEfM Pro-
fº deusarina Nascimento de sousa/Benevides, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 01/09/2022 a 15/10/2022.

disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 7616/2022 de 26/08/2022

de acordo com o Processo nº 1071862/2022
dispensar, a pedido, carMEN vaNEssa GUarita rodriGUEs dE alMEi-
da, Matrícula Nº 5890128/1 , Espec. em Educação, da função de diretor 
ii (GEd-3.1) da EEEfM Prof Jorge lopes raposo/icoaraci/Belém, a contar 
de 30/08/2022.

Portaria Nº.: 7614/2022 de 26/08/2022
de acordo com o Processo nº 814509/2022
dispensar fraNcisca daMiaNa tavarEs dE liMa, Matrícula nº 
57210364/1, Espec. em Educação, da função de vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM desembargador augusto olimpio (anexo i)Nova timboteua, a contar 
de 15/08/2022.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 7609/2022 de 26/08/2022

Nome:lUcilEia dUartE da silva
Matrícula:377589/1cargo:Professor
lotação:EE dr agostinho Monteiro/ananindeua
Período:01/10/22 a 29/11/22
triênios:30/07/09 a 29/07/12

Portaria Nº. 7610/2022 de 26/08/2022
Nome: raiMUNda dE assis silva
Matrícula: 6317405/1cargo:Professor
lotação:EE luiz Paulino Martires/Bragança
Período:06/09/22 a 04/11/22 – 05/11/22 a 03/01/23
triênios:04/06/90 a 03/06/93 – 04/06/93 a 03/06/96

Portaria Nº. 7611/2022 de 26/08/2022
Nome:raNolfo sacraMENto caldas
Matrícula:5255341/1cargo:Professor
lotação:EE Presid tancredo de almeida Neves/ananindeua
Período:01/08/22 a 29/09/22 – 30/09/22 a 28/11/22
triênios:14/02/01 a 13/02/04 – 14/02/04 a 13/04/07

Portaria Nº.7601/2022 de 26/08/2022
Nome:Mara JaNE silvEstrE dE liMa
Matrícula:5189551/1cargo:Esc. datilografo
lotação:EE. Profª Mª Gabriela ramos de oliveira/icoaraci
Período:30/09/22 a 28/11/22
triênios:12/03/00 a 11/03/03

Portaria Nº.7599/2022 de 26/08/2022
Nome:JosÉ adElsoN da silva
Matrícula:475475/1cargo:Professor
lotação:EEEM. Profª. odila de souza/altamira
Período:30/09/22 a 28/11/22
triênios:28/03/17 a 27/03/20

Portaria Nº.7597/2022 de 26/08/2022
Nome:MariaNa fErrEira foNsEca
Matrícula:5770505/2cargo:Professor
lotação:centro de Ed. Jovens e adultos Profª Mª oscar. silv./abaetetuba
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:23/05/06 a 22/05/09

Portaria Nº.7595/2022 de 26/08/2022
Nome:alBENi liMa dE fraNÇa
Matrícula:380709/1cargo:vigia
lotação:EE. inácio Moura sede/stº. antônio do tauá
Período:01/09/22 a 30/10/22 – 31/10/22 a 29/12/22
triênios:03/05/89 a 02/05/92 – 03/05/92 a 02/05/95

Portaria Nº.7596/2022 de 26/08/2022
Nome:MarlENE do socorro dos saNtos E silva
Matrícula:5244811/1cargo:ass. administrativo
lotação:EE. Presid. castelo Branco sede/Paragominas
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:20/02/15 a 19/02/18

Portaria Nº.7598/2022 de 26/08/2022
Nome:JiNivaldo costa olivEira
Matrícula:5891385/1cargo:ass. administrativo
lotação:EE. Júlia Passarinho/cametá
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:13/07/11 a 12/07/14

Portaria Nº.7613/2022 de 26/08/2022
Nome:Maria aParEcida NavEs fErrEira
Matrícula:5278325/2cargo:Esp. em Educação
lotação:EE. satélite frei Gil de vila Nova/conceição do araguaia
Período:01/09/22 a 30/10/22 – 31/10/22 a 29/12/22
triênios:11/11/11 a 10/11/14 – 11/11/14 a 10/11/17

Portaria Nº.7590/2022 de 26/08/2022
Nome:BENJaMiN saNtos dE alcaNtara
Matrícula:57214632/1cargo:vigia
lotação:EE. inocêncio soares sede/Primavera
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:16/12/14 a 15/12/17

Portaria Nº.7593/2022 de 26/08/2022
Nome:alEssaNdro dE MElo liMa
Matrícula:5901388/1cargo:servente
lotação:EEEf santa terezinha/Bragança
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:18/06/12 a 17/06/15

Portaria Nº.7592/2022 de 26/08/2022
Nome:ricardo WilKEr MoUtiNHo dE soUsa
Matrícula:57212066/1cargo:ass. administrativo
lotação:EEEf. raimundo vera cruz/ananindeua
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:04/02/09 a 03/02/12

Portaria Nº.7653/2022 de 29/08/2022
Nome:aNa dE soUZa fErrEira
Matrícula:5189748/1cargo:Esc. datilógrafo
lotação:EE. dep. raimundo ribeiro de souza/tucuruí
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:12/03/00 a 11/03/03

Portaria Nº.7654/2022 de 29/08/2022
Nome:PEdro fUrtado fErrEira
Matrícula:57211178/1cargo:aux. operacional
lotação:EEEfM. Pitágoras/ananindeua
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:26/01/12 a 25/01/15

Portaria Nº.7651/2022 de 29/08/2022
Nome:Maria fEitosa dE olivEira GoMEs
Matrícula:456446/1cargo:datilografo
lotação:EEEf Nossa senhora do rosário/Marituba
Período:01/09/22 a 30/10/22 – 31/10/22 a 29/12/22
triênios:03/04/09 a 02/04/12 – 03/04/12 a 02/04/15

Portaria Nº.7652/2022 de 29/08/2022
Nome:sÔNia Maria MartiNs dE alMEida
Matrícula:5488630/2cargo:Professor
lotação:centro de Educ. de Jov. E adul. Profº luiz octavio Per./Belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:20/05/10 a 19/05/13
licENÇa MatErNidadE

Portaria Nº.:7647/2022 de 29/08/2022
conceder licença Maternidade, a BrUNa MartiNs GoMEs, matricula nº 
5924005/1, Professora, lotada na EEEM. Brigadeiro Haroldo coimbra velo-
so/Jacareacanga, no período de 11/06/2022 a 07/12/2022.
licENÇa PatErNidadE

Portaria Nº.:7648/2022 de 29/08/2022
conceder licença Paternidade, a fáBio PErEira ModEsto, matrícula nº 
57208459/1, Especialista em Educação, lotado na EE. cabanagem/Belém, 
no período de 25/06/2022 a 14/07/2022.
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aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:1054/2022 de 25/08/2022

Nome: caMila NasciMENto silva
Matrícula:5957053/1 Período:01/10/22 à 15/10/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM Gonçalo ferreira/curuça

Portaria Nº.:161/2022 de 26/08/2022
Nome: valMiclEidE dE JEsUs rodriGUEs
Matrícula:5896502/1 Período:17/10/22 à 15/11/22Exercício:2020
Unidade:16 UrE/tucurui

Portaria Nº.:162/2022 de 26/08/2022
Nome: Elias PortilHo Barroso
Matrícula:57175143/4 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM severo alves/Breu Branco

Portaria Nº.:30/2022 de 24/08/2022
Nome:Maria dE NaZarÉ alvEs aMoriM
Matrícula:203327/1 Período:30/09/22 à 29/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. rui Barbosa/tucuruí

Portaria Nº.:01/2022 de 29/08/2022
Nome:JoaNicE MartiNs BraGaNÇa
Matrícula:6024904/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. João fárias Barros/stª. cruz do arari

Portaria Nº.:035/2022 de 26/08/2022
Nome :EliaNo do socorro GEMaQUE viEira
Matrícula:57210325/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº delgado leão-sede/cachoeira do arari

Portaria Nº.:037/2022 de 26/08/2022
Nome:ElEN daNiElY avElar
Matrícula:5918801/2 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. chipaiá/cachoeira do arari

torNar seM eFeito
Portaria Nº.:7600/2022 de 26/08/2022

tornar sem efeito a Portaria nº 7423/2022 dE 19/08/2022, que concedeu 
30 dias de licença Especial, no período de 30/09/2022 a 29/10/2022, re-
ferente ao triênio de 13/03/2000 a 11/03/2003, a servidora Mara JaNE 
silvEstrE dE liMa , matricula nº 5189551/1, Escrevente datilografo, 
lotada na EE. Profª. Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci.

Protocolo: 846676

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria ordiNatÓria N° 3150/2022, 23 de aGosto de 2022.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 28/2022-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ e a empresa
roBsoN cÍcEro silva MENdEs - aBa Gráfica E coMUNicaÇÃo visUal
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUsUla 
QUiNta, relativo ao contrato nº 28/2022-UEPa (PaE
Nº 2022/923519–UEPa), rEsolvE:
art. 1° - Nomear o servidor, Prof. dr. Higson rodrigues coelho, diretor da 
dGP/UEPa, Matrícula nº 57193315-2, para exercer o cargo de fiscal do 
Contrato nº 28/2022, firmado entre UEPA e a empresa ROBSON CíCERO 
silva MENdEs - aBa Gráfica E coMUNicaÇÃo visUal. Na ausência ou 
impedimento do titular outro servidor será nomeado para ficar responsável 
pela fiscalização da execução do contrato.
art. 2º o objeto do referido contrato é a contratação de Empresa para 
prestação de serviços de produção de itens de premiação, para atender o 
Projeto de Gestão do Esporte Universitário no Estado do Pará, aprovado no 
t.E.d. nº 011/2021 sEctEc/UEPa. o prazo de vigência do contrato será 
de 12 (doZE) meses corridos, contados a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 23 de agosto de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 846443
rescisÃo coNtratUaL

Protocolo: 2022/1082198
Portaria N° 3524/22, de 29 de aGosto de 2022

RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) daNiEl da rocHa lEitE JUNior, id. 
funcional nº 5946394/ 1, cargo de tEcNico a, lotado(a) no(a) GaBiNEtE 
da rEitoria, a contar de 31.08.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 846448

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/982165

Portaria N° 3525/22, de 29 de aGosto de 2022.
dEtErMiNar ao(a) servidor(a) Maria dE loUrdEs raBElo saldaNHa, 
id. funcional nº 3184684/ 1, na função de aUXiliar dE sErvico, lota-
do(a) no(a) coordENadoria adMiNistrativa do caMPUs iii, goze de 
30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela Portaria nº 
3240, de 12.11.2015, referente ao triênio de 01.03.2008 a 28.02.2011, no 
período de 01.09.2022 a 30.09.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/877193

Portaria N° 3526/22, de 29 de aGosto de 2022
dEtErMiNar ao(a) servidor(a) GiovaNa cHaGas siQUEira, id. funcio-
nal nº 57201590/ 1, na função de tEcNico B, lotado(a) no(a) coordENa-
doria adMiNistrativa do caMPUs ii, goze de 30(trinta) dias restantes 
de licença Prêmio, concedido pela Portaria nº 3155, de 19.10.2018, refe-
rente ao triênio de 05.08.2014 a 04.08.2017, no período de 01.11.2022 
a 30.11.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1074858

Portaria N° 3528/22, de 29 de aGosto de 2022
dEtErMiNar ao(a) servidor(a) alEXaNdrE JorGE MENdEs do Nasci-
MENto, id. funcional nº 5091942/ 1, na função de aUXiliar adMiNis-
trativo, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNistrativa do caM-
PUs i, goze de 30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela 
Portaria nº 3081, de 24.07.2014, referente ao triênio de 10.07.1995 a 
09.07.1998, no período de 01.09.2022 a 30.09.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1074858

Portaria N° 3529/22, de 29 de aGosto de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) alEXaNdrE JorGE MENdEs do NasciMEN-
to, id. funcional nº 091942/ 1, na função de aUXiliar adMiNistrati-
vo, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNistrativa do caMPUs i, 
60 (sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 10.07.1998 a 
09.07.2001, no período de 01.10.2022 a 29.11.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1084389

Portaria N° 3530/22, de 29 de aGosto de 2022.
dEtErMiNar ao(a) servidor(a) Maria soNia soarEs dE ataidE, id. 
funcional nº 3153967/ 1, na função de assistENtE adMiNistrati-
vo, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNistrativa do caMPUs ii, 
goze de 30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela Por-
taria nº 0027, de 04.01.1990, referente ao quinquênio de 30.01.1981 a 
29.01.1986, no período de 03.10.2022 a 01.11.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/978059

Portaria N° 3555/22, de 29 de aGosto de 2022
dEtErMiNar ao(a) servidor(a) JosiNEidE da silva NatividadE, id. 
funcional nº 54195943/ 3, na função de aUXiliar dE laBoratorio, lo-
tado(a) no(a) coordENadoria adMiNistrativado caMPUs ii, goze de 
30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela Portaria nº 
984,de 17.03.2020, referente ao triênio de 09.12.2011 a 08.12.2014, no 
período de 01.11.2022 a 30.11.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 846454

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
Protocolo: 2022/1090568
laUdo nº 3184180
NoME do sErvidor: WalNElia BENiGNo MaGalHaEs carriJo
MatrÍcUla: 5739730/ 2
carGo: tEcNico c
orGÃo: UNivErsidadE do Estado do Pará
PErÍodo: 31.07.2022 a 28.10.2022

Protocolo: 846456

.

.

coNtrato
.

coNtrato
Pae 2022/923519 - UePa

Nº do coNtrato/EXErcÍcio: 28/2022 – UEPa
classificaÇÃo: outros
oBJEto: contratação de Empresa para prestação de serviços de produção 
de itens de premiação, para atender o Projeto de Gestão do Esporte Uni-
versitário no Estado do Pará, aprovado no t.E.d. nº 011/2021 sEctEc/
UEPa.
valor GloBal EstiMado r$ 47.020,00 (Quarenta e sete mil e vinte reais).
data dE assiNatUra: 27/08/2022
iNÍcio da viGÊNcia: 27/08.2022
tÉrMiNo da viGÊNcia: 26/08/2023
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foro: BElÉM/Pa
licitaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 29/2022-UEPa
ModalidadE: disPENsa dE ProcEsso licitatÓrio
orÇaMENto
funcional Programática: 48101 19 364 1506 8866
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0124 e 0324
rEcUrso: EstadUal
coNtratado
EMPrEsa: roBsoN cÍcEro silva MENdEs – aBa Gráfica E coMUNi-
caÇÃo visUal,
PErsoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ: 21.119.196/0001-08
ENdErEÇo: av. dalva, 364,
Bairro: Marambaia
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.615-580
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas

Protocolo: 846438

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
editaL de toMada de PreÇo N°002/2021

a Universidade do Estado do Pará, através da comissão Especial de lici-
tação, avisa as empresas interessadas, que se encontra aberto o Edital de 
Licitação abaixo especificado:
toMada dE PrEÇo: Nº 002/2021-cEl/UEPa Proc. 2022/441727
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na EXEcUÇÃo dE 
sErviÇos dE coNclUsÃo da coNstrUÇÃo QUadra PoliEsPortiva 
do caMPUs vii – coNcEiÇÃo do araGUaia, localizado na av. araguaia, 
s/n – vila cruzeiro – conceição do araguaia – Pará cep: 68540-000
valor Estimado: r$ 993.610,77 (Novecentos e noventa e três mil, seiscen-
tos e dez reais e setenta e sete centavos).
fundamento legal: lEi 8.666/93
data da abertura: 15 de setembro de 2022.
Hora: 8:30 horas (Horário local)
local : sala do coNsUN/UEPa - rua do Una, 156, bairro: telégrafo – cep 
66050-540 Belém– Pará. Edital: disponível no site www.compraspara.
pa.gov.br e www.uepa.br e na cEl/comissão Especial de licitação.
ordenador responsável: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
Belém, 30 de agosto de 2022.
sUElY aNdradE
cPl/coMissÃo EsPEcial dE licitaÇÃo
Port. Nº nº2256/2021/-UEPa, de 08 de novembro de 2021

Protocolo: 846308

diÁria
.

coNcessÃo de diarias.
Portaria N° 3570/2022, de 30 de aGosto de 2022.

E – Protocolo nº 2022/1041126.
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, 1,5 (uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de são Miguel 
do Guamá/Pa no período de  18/08/2022 a 19/08/2022, para conduzir o 
Magnifico Reitor.

Portaria N° 3571/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/104132.
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, 1,5 (uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragomi-
nas/Pa no período de  22/08/2022 a 23/08/2022, para conduzir o Magni-
fico Reitor.

Portaria N° 3572/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/104136.
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 Barcarena/Pa no 
dia  de  30/08/2022, para Conduzir o Magnifico Reitor.

Portaria N° 3573/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/901158.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria GorEtti soUsa laMEira, id.funcio-
nal nº 55586669/2, no cargo de ProfEssor aUXiliar, lotado (a) no (a) 
campus de tucurui, cPf: 612.328.822-91, 9,5 (nove e meia) diárias, de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Parauapebas/Pa no 
período de 26/08/2022 a 04/09/2022, para ministrar disciplina pelo for-
Ma Pará

Portaria N° 3574/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/996100.
coNcEdEr ao servidor (a) siMoNE dE larocQUE cardoso, id.funcio-
nal nº 5312957/4, no cargo de ProfEssor assistENtE, lotado (a) no (a) 
departamento de Ginástica arte corporal recreação, cPf: 137.729.962-
72, 6,5 (seis e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de Parauapebas/Pa no período de 18/08/2022 a 20/08/2022, 
para ministrar disciplina.

Portaria N° 3575/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/980847.
coNcEdEr ao servidor (a) fEliPE GiordaNo aZEvEdo da silva, id.
funcional nº 57174484/2, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado 
(a) no (a) Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 004.487.812-
55, 18,5 (dezoito e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa 
ao município de igarapé-açu/Pa no período de 01/08/2022 a 19/08/2022, 
para ministrar disciplina.

Portaria N° 3576/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/968117.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria MadalENa fEliNto PiNHo raMos, 
id.funcional nº 5949873/2, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado 
(a) no (a) dEPartaMENto dE liNGUa E litEratUra, cPf:476.618.102-
63, 19,5 (dezenove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/
Pa ao município de são Miguel do Guamá/Pa no período de 21/08/2022 a 
09/09/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3577/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/847906 .
coNcEdEr ao servidor (a) adilsoN MENdEs dE fiGUEirEdo JUNior, id.
funcional nº 5888574/2, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) 
no (a) dEPartaMENto dE ENfErMaGEM HosPitalar, cPf:843.248.302-
82, 10,5 (dez e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de curuça/Pa no período de 18/08/2022 a 28/08/2022, para 
ministrar disciplina.

Portaria N° 3578/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/865683.
coNcEdEr ao servidor (a) darci aUGUsto MorEira, id.funcional nº 
57193213/1, no cargo de ProfEssor assistENtE, lotado (a) no (a) de-
partamento de Engenharia de Produção, cPf: 402.488.952-49, 14,5 (qua-
torze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Paragominas/Pa no período de 15/08/2022 a 29/08/2022, para minis-
trar disciplina.

Portaria N° 3579/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1026625.
coNcEdEr ao servidor (a) roNaldo PiMENtEl riBEiro, id.funcional nº 
5055962/2, no cargo de ProfEssor aUXiliar, lotado (a) no (a) dEPar-
taMENto dE ciÊNcias NatUrais, cPf:224.114.292-15, 13,5 (treze e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de alta-
mira/Pa no período de 11/09/2022 a 24/09/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3580/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/962221.
coNcEdEr ao servidor (a) faBiaNo dE olivEira BriNGEl, id.funcional 
nº 54191681/3, no cargo de ProfEssor assistENtE, lotado (a) no (a) 
Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 599.656.062-34, 2,5 
(duas e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de altamira/Pa no período de 25/08/2022 a 27/08/2022, para ministrar 
disciplina.

Portaria N° 3581/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/913365.
coNcEdEr ao servidor (a) BrUNa rafaEla lEitE dias, id.funcional nº 
80015588/1, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) no (a) de-
partamento de Enfermagem de comunitária, cPf: 025.382.542-30, 9,5 
(nove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao municí-
pio de curuça/Pa no período de 08/08/2022 a 17/08/2022, para ministrar 
disciplina.

Portaria N° 3582/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1040389.
coNcEdEr ao servidor (a) ilMa PastaNa fErrEira, id.funcional nº 
5429137/2, no cargo de vicE-rEitora, lotado (a) no (a) vice-reitoria, 
cPf:145.869.162-49,1,5 (uma e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa aos municípios de são Miguel do Guamá e cametá/Pa no pe-
ríodo de 18/08/2022 a 19/08/2022, para cerimonia de 24 anos do campus 
e assinatura de contrato de construção.

Portaria N° 3583/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1020628.
coNcEdEr ao servidor (a) rosiNaldo KoUrY GoEs, id.funcional nº 
57188236/6, no cargo de tEcNico a lotado (a) no (a) dirEtoria dE ad-
MiNistracao dE sErvico, cPf:115.244.132-91, 0,5 (meia) diária, de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa no dia 
22/08/2022, para fiscalizar obras no campus e verificação de rede elétrica.

Portaria N° 3584/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/901176.
coNcEdEr ao servidor (a) MEssias fUrtado da silva, id.funcional nº 
5719739/2, no cargo de tEcNico c lotado (a) no (a) Pro rEitoria dE 
GradUacao, cPf:442.997.882-49, 10,5 (dez e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Parauapebas/Pa no período 
de 26/08/2022 a 05/09/2022, para ministrar disciplina pelo forMaPará.

Portaria N° 3585/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1021780.
coNcEdEr ao servidor (a) Natalia Kiss NoGUEira da silva, id.fun-
cional nº 5924404/2, no cargo de coordenador de apoio a Pos Graduação  
pesquisa e extensão (a) no (a) coordenadoria administrativa do campus 
ii, cPf: 008.885.612-70, 26,5 (vinte e seis e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Parauapebas/Pa no período de 
01/09/2022 a 27/09/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3586/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1100339.
coNcEdEr ao servidor (a) claY aNdErsoN NUNEs cHaGas, id.funcional 
nº 55590110/3, na função de rEitor lotado (a) no (a) GaBiNEtE da rEi-
toria, cPf: 582.136.862-68, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa no dia 30/08/2022, para ceri-
monia de assinatura de contrato para construção de auditório.
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Portaria N° 3587/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1008168.
coNcEdEr ao servidor (a) alcidEs iNacio soUsa siMiÃo, id.funcional 
nº 5942364/1, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) no (a) 
departamento de Educação Especializada, cPf :247.131.552-68, 18,5 (de-
zoito e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Barcarena/Pa no período de 30/08/2022 a 17/09/2022, para ministrar 
disciplina.
NEivaldo fialHo do NasciMENto
ordENador

Protocolo: 846507
coNcessÃo de diarias/coLaBoradoe eVeNtUaL.
Portaria N° 3588/2022, de 30 de aGosto de 2022.

E-Protocolo nº 2022/1069706
coNcEdEr ao servidor (a) JosE MatEUs costa da crUZ, cPf: nº: 
020.502.022-45, 2.5 (duas e meia), diárias, como colaBorador EvEN-
tUal, 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 carreta da Gastronomia.

Portaria N° 3589/2022, de 30 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1069705.
coNcEdEr ao servidor (a) GlEicEaNE corrEa Garcia, cPf: nº: 
223.376.522-20, 2.5 (duas e meia), diárias, como colaBorador EvEN-
tUal, 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 carreta da Gastronomia.
NEivaldo fialHo do NasciMENto
ordENador.

Protocolo: 846510

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico
Número: 22/2022
objeto: aquisição de Material de Higiene Pessoal, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPrasNEt
UasG: 925872
data da abertura: 14/09/2022
Hora da abertura: 08:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43104/ 87101
fonte: 0166/ 0107
Programa de trabalho: 08.241.1505.8865/ 08.244.1505.8860
Elemento de despesa: 339030
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 846658
PreGÃo eLetrÔNico

Número: 07/2022
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios não perecíveis, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPrasNEt
UasG: 925872
data da abertura: 13/09/2022
Hora da abertura: 08:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 430101/ 43104/ 87101
fonte: 0101/0301/ 0166/ 0107 /0139002243/ 0301
Programa de trabalho: 08.122.1297.8338/ 08.241.1505.8865/ 
08.244.1505.8860
Elemento de despesa: 339030
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 846646

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria: 451- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 30/08/202
oBJEtivo: cobrir despesas com Material de consumo, com aquisição de 
Óculos, em atendimento a Jovem custodiado na UasE BENEvidEs  (Proc. 
1099004/2022 - Mem  580/2022)
ProGraMa dE traBalHo: 08.243.1505.8393
ProJEto atividadE: 68-8393  - aÇÃo: 183322
foNtE dE rEcUrso: 0101
NatUrEZa da dEsPEsa: 339030 – r$ 650,00-(coNsUMo)

sErvidor: JorGE lUis dE soUsa BarBosa
MatricUla: 5848350/ 2 - carGo: MoNitor
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dEsPEsa aPartir da oB:40 dias
PraZo PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
PrEsidENtE da fasEPa: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 846516
Portaria 452– do dia 30/08/2022

oBJEtivo : realizar visita de inspeção técnica e constatar necessida-
des das instalações físicas no ciaM MaraBá (Proc. 1087066/2022-Mem. 
066/2022-GaB)
sErvidor : JoHN GrEYK GoMEs fErrEira
carGo: cHEfE dE GaBiNEtE  -  MatricUla: 55208100/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dEstiNo : MaraBá/Pa
PEriodo da viaGEM: 08 a 10/09/2022 – diaria –2,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 846517
Portaria Nº 453, de 30 de aGosto de 2022.

Processo nº 1091372/2022.
oBJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescentes, custodiados no csEBa, conforme termos do processo.
oriGEM: saNtarÉM/Pa - dEstiNo: itaitUBa/Pa.
PErÍodo: 13/09/2022 a 16/09/2022. – (3,5) diárias
sErvidorEs: aldiENE Maria fErrEira soUsa, assistENtE social, 
Matricula 5103355/4, JaNaiNa fErNaNdEs raBElo, PsicÓloGa, Matricula 
8400923/2, e GilfraNK soUsa NUNEs, Motorista, Matricula 5956394/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 846666
Portaria Nº 454, de 30 de aGosto de 2022.

Processo nº 1100704/2022.
oBJEtivo: realizar visita técnica para constatar necessidades das insta-
lações físicas e acompanhar obas em andamento nas UasEs do csEBa e 
CSS, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dEstiNo: saNtarÉM/Pa.
PErÍodo: 02/09/2022 a 03/09/2022. – (1,5) diária
sErvidorEs: fáBio BarBosa NasciMENto, GErENtE ii, Matricula 
55208521/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 846688
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria N° 556 de 22 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 2021/1053870.
r E s o l v E:
coNcEdEr dUas E MEia diárias, em favor dos servidores desta sEJUdH, 
abaixo identificados, Realizar Capacitação em Direitos Humanos e Direitos 
da Juventudes, no município de santa Maria do Pará/Pa, no período de 05 
a 07/09,2022
 

Nome cargo Matrícula
flavio MorEira dE PaUla Gerente/GPdJ 5956831/1
JEaNEtE da silva GoMEs assistente social 54188359/3

aNtÔNio EUclidEs do NasciMENto Motorista 5898164/1

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos,
22 dE aGosto dE 2022
valBEtÂNio MilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 846351
Portaria N° 557 de 22 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 2022/1053870.
fUNdaMENto lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E s o l v E:
coNcEdEr dUas E MEia diárias em favor do colaborador Eventual,, abaixo 
identificado, para realizar Capacitação em Direitos Humanos e Direitos da Juven-
tude, no município de santa Maria do Pará/Pa, no período de 05 a 07/09/2022.

Nome cargo Matrícula
doUGlas PEssoa dos saNtos colaborador Eventual sem matrícula

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 22 dE 
aGosto dE 2022
valBEtÂNio MilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 846357
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 086/2022–GGa/ sedeMe - 
BeLÉM, 26 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;
i - conceder suprimento de fundos a servidora roBErta tavarEs frEirE 
da silva arrUda, identidade funcional nº 5929570/1, ocupante do cargo 
de assessor ii, portador da carteira de identidade nº 2679222, ssP/Pa e 
inscrito no cPf sob o nº 373.712.152-49;
ii - o valor do suprimento corresponde a r$ 2.950,00 (dois mil novecentos 
e cinquenta reais) para atender à despesa eventual com o fornecimento 
de duas portas em vidro temperado de 10mm para demanda emergencial;
iii - a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recur-
sos próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
• 22.122.1297.8338 – 33.90.30 – R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cin-
quenta reais) – Material de consumo.
o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
• Aplicação no período de 30 (trinta) dias contados da data de emissão da 
ordem bancária; e
• Prestação de Contas de 05 (cinco) dias após a data final do prazo de 
aplicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNadElia diviNa saNtos
secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 846736

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 123/2022, GaB/iMetroParÁ, 
30 de aGosto de 2022.

dispõe sobre designação de servidor.
o Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMEtroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNsidEraNdo a Portaria de nº 106/2022, GaB/iMEtroPara de 05 de 
agosto de 2022. Publicada no doE n° 35.069 de 04 de agosto de 2022.
rEsolvE:
art. 1º – dEsiGNar a servidora daNiElE Patricia silva E silva, matrí-
cula nº 5956111/4, ocupante do cargo de Gerente de orçamento, para res-
ponder pela diretoria de administração e finanças, durante o impedimento 
do titular, no período de 01/09/2022 à 30/09/2022.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 30 de agosto de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMEtroPará

Protocolo: 846390
Portaria Nº 124/2022, GaB/iMetroParÁ, 

30 de aGosto de 2022.
dispõe sobre designação de servidor.
o Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMEtroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNsidEraNdo a Portaria de nº 123/2022, GaB/iMEtroPara de 30 de 
agosto de 2022.
rEsolvE:
art. 1º – dEsiGNar o servidor saUlo EMÍlio MartiNs fiGUEirEdo, 
matrícula nº 5898357/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para responder pela Gerência de orçamento, durante o impedimento da 
titular, no período de 01/09/2022 à 30/09/2022.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 30 de agosto de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMEtroPará

Protocolo: 846397

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 24/2022
Pae Nº 2022/954799

cLÁUsULa QUiNta – do oBJeto
5.1. o presente contrato tem como objeto o registro de Preços para con-
tratação futura de empresa para prestação de serviço de agenciamento de 
viagens compreendendo sistema de gestão para solicitação de passagens e 
o fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, terrestres 
e fluviais, com remessa, emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, 
ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou eletrônico) e/ou ordens de 
passagens, emissão de seguro de assistência em viagem internacional, e 
quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao 
completo alcance da locomoção via aérea, fluvial e terrestre, de servidores, 
em âmbito nacional ou internacional dos órgãos e entidades do Governo 
do Estado Pará, a fim de atender as necessidades dos órgãos e entidades 
do poder executivo estadual, de acordo com os termos e regras instituídos 
no edital e seus anexos.
cLÁUsULa dÉciMa terceira – da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
13.1. os recursos orçamentários necessários para atender às despesas 
decorrentes deste contrato constam do orçamento aprovado da JUcEPa 
para o exercício de 2022, como a seguir especificado:
13.1.1. Para o valor de r$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais):
72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso ao registro Mercantil
Natureza da despesa: 339033.00 Passagens e despesas com locomoção
fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios)
Pi: 2070008783c
13.1.2. Para o valor de r$ 492.939,02 (quatrocentos e noventa e dois mil 
e novecentos e trinta e nove reais e dois centavos):
72201.23.128.1508.8887 capacitação de agentes Públicos
Natureza da despesa: 339033.00 Passagens e despesas com locomoção
fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios)
Pi: 4120008887c
valor anual estimado da contratação: r$ r$ 1.522.939,02 (um milhão, qui-
nhentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e dois centavos).
contratada: NortE tUrisMo ltda - EPP, empresa estabelecida nesta ca-
pital, na trav. Padre Prudêncio, nº 43-B, cEP 66010-150, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 05.570.254.0001-69.
vigência: 30/08/2022 a 29/08/2023
data da assiNatUra: 30/08/2022
ordenador responsável: vilson Joao schuber - Presidente em exercício da 
Junta comercial do Estado do Pará - JUcEPa

Protocolo: 846214

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 275/2022 de 29/08/2022. art. 1º coNcEdEr 2,5 
(duas e meia) diárias ao servidor faBrÍcio vascoNcElos dE olivEi-
ra, Procurador fundacional, matrícula nº 55588100/1; para a reunião de 
Procuradores e secretários-gerais de Juntas comerciais, nos dias 15 e 16 
de setembro, na sede da Junta comercial do Estado do Espirito santo, na 
cidade de vitória/Es, com saída de Belém no dia 14/09/2022 e retorno 
nos dias 16/09/2022, conforme processo nº 2022/1086059. vilsoN JoÃo 
scHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 846248

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 273/2022 de 29/08/2022. art. 1º EstaBElEcEr a pro-
gramação de férias do mês de oUtUBro/2022 dos servidores da JUNta 
coMErcial do Estado do Pará - JUcEPa, referente aos exercícios de 
2020/2021 e 2021/2022, conforme processo nº 2022/1072479 e relação 
abaixo.

Nº NoMe MatricULa PerÍodo
aQUisitiVo

PerÍodo
de GoZo

1 adair sarges de Melo e silva 2021790/1 02/01/2021 a 
01/01/2022

03/10/2022 a 
22/10/2022

2 otávio de Brito lima 5897126/1 12/01/2021 a 
11/01/2022

20/10/2022 a 
18/11/2022

3 Maria cristina cordeiro lopes Pontes 54186875/2 01/12/2020 a 
30/11/2021

06/10/2022 a 
05/11/2022

4 Márcia cristina alves da silva 5942272/1 05/06/2020 a 
04/06/2021

10/10/2022 a 
08/11/2022

vilsoN JoÃo scHUBEr – Presidente em exercício.
Protocolo: 846239
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aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 272/2022 de 29/08/2022. art. 1º iNtErroMPEr as 
férias, por necessidade do serviço público, da servidora rENata BElo 
da silva BorGEs, matrícula nº 5898267/1, para retorno às atividades 
a partir do dia 01/09/2022, que estava programada para 09/08/2022 a 
07/09/2022, conforme o processo nº 2022/1086327. vilsoN JoÃo scHU-
BEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 846192

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo 01/2022
Processo n° 2022/1110466
oBJEto: contrato de Prestação de serviço Público de Energia Elétrica para
consumidores titulares de Unidades consumidoras do Grupo B
PartEs coNtrataNtEs: Núcleo de Gerenciamento do Programa de Micro-
crédito - NGPM credcidadão, cNPJ nº 19.513.382/0001-85, estabelecido na 
rua dos Mundurucus, nº 3852, esquina com a trav. 3 de Maio, cEP 66.040-
033, cremação, Belém/Pará, representado por seu diretor Geral, JoÃo 
MarcEl cavalcaNtE da costa, rG 4193241, cPf nº 697.245.802-10 e 
Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a, cNPJ nº 04.895.728/0001-
80, inscrição Estadual nº 15.074.480-3, estabelecida na rodovia augusto 
Montenegro-Km 8.5, cEP 66823-010, Belém/Pa, representada por sErGio
ricardo dE aNdradE olivEira, cPf nº 002.848.035-02 – diretor co-
mercial e Haroldo NoBrE da cUNHa, cPf nº 427.810.272-00 - Gerente 
de relacionamento.
fUNdaMENto lEGal: inciso XXii do art. 24 da lei 8.666/93.
valor total da coNtrataÇÃo: 80.000,00 (oitENta Mil rEais).
dotaÇÃo orÇaMENtária: Uo 960101/11.122.1297.8338.10
Natureza da despesa: 339039; fonte: 0101002156
ordenador responsável: Maria do rosário fátima da costa-diretora adm. 
e financeira
data: 30/08/2022.

ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 01/2022
o diretor Geral do NGPM credcidadão, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto Estadual publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, com base na proposição administrativa e parecer da assessoria 
Jurídica do Órgão, Processo nº 2022/1110466, concorda na contratação do 
objeto e ratifica o ato de dispensa de licitação, com fulcro no inciso XXii 
do art. 24 da lei 8.666/93.
Assim, determina a publicação do presente ato, na Imprensa Oficial do 
Estado, em cumprimento à disposição legal para que produza os efeitos 
previstos citada lei.
Belém/Pa, 30 de agosto de 2022.
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral NGPM credcidadão.

Protocolo: 846674

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1130/2022, de 26 de aGosto de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1043620, de 17/08/2022, 
e Memorando nº 522/2022 de 17/08/2022 - difis/sEdoP.
r E s o l v E:
i - dEsiGNar o servidor MarcUs viNiciUs aNGEliM dE aZEvEdo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convê-
nio celebrado entre a secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – sEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

81/2022 Prefeitura Municipal de cachoeira 
do arari

orla do rio arari ( 1ª Etapa – Muro de arrimo), no Municí-
pio de cachoeira do arari/Pa.

ii – dEsiGNar o servidor JosÉ soMBrEiro da silva NEto, Matrícula nº 
5897265/3, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 846267
Portaria Nº.1112/2022, de 25 de aGosto de 2022.

o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/1059260, de 19/08/2022, e 
Memorando 528/2022, de 19/08/2022– difis/sEdoP.
r E s o l v E: 
i - rEvoGar a Portaria nº 0500/2022, de 17/05/2022, publicada no doE 
nº 34.973, de 18/05/2022, referente à  designação de fiscal do contrato 
nº 59/2022.
ii – dEsiGNar o servidor MarcUs viNiciUs aNGEliM dE aZEvEdo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contra-
to celebrado entre a secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – sEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

59/2022 B&M construtora ltda construção do canil nas novas instalações do Gsd- BE 
ala 09, em Belém/Pa.

iii – dEsiGNar o servidor JoEsNaM PErEira MENdEs, Matrícula nº 
5965142/1, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 846270
Portaria Nº.1128/2022, de 26 de aGosto de 2022.

o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/1059126, de 19/08/2022, e 
Memorando 527/2022, de 19/08/2022– difis/sEdoP.
r E s o l v E: 
i - rEvoGar a Portaria nº 0388/2022, de 22/04/2022, publicada no doE 
nº 34.946, de 26/04/2022, referente à  designação de fiscal do contrato 
nº 102/2021.
ii – dEsiGNar o servidor láZaro cÉZar da silva liMa JÚNior, Ma-
trícula nº 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras 
e Conformidade, como fiscal do contrato celebrado entre a secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sEdoP e a Empresa 
abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

102/2021 consórcio arena santarém. reforma e ampliação do Estádio Jader Barbalho, no 
Município de santarém/Pa.

iii – dEsiGNar o servidor fraNcisco dEMÉtrio dE carvalHo NEto, 
Matrícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, aci-
ma descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 846276

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 71/2022 – cV Nº 08/2022
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Marajó Meio ambiente Eireli– cNPJ 42.749.257/0001-90
objeto do contrato:  Elaboração dos estudos geológicos, ambientais e de-
mais estudos para obtenção das outorgas de direito real de uso que autori-
zam a captação de água dos poços artesanais já existentes nos municípios 
de Primavera (ponteira com 17 poços), Quatipuru (9 poços) e tracuateua 
(4 poços),.
Justificativa: Prorrogação de prazo e replanilhamento de serviços com re-
flexo financeiro, cfe. art. 57, §1º, IV e art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93.
vigência: 22/08/2022 a 21/10/2022
valor do acréscimo: r$ 47.230,46
data da assinatura: 22/08/2022
ordenador responsável: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 846340
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5º tac Nº 42/2019 – cP Nº 02/2019
PartEs:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
terraplena ltda – cNPJ 14.698.658/0001-23
oBJEto: Execução dos serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
vias Urbanas na região de integração do Guajará – lote 8, neste Estado.
JUstificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, ii da lei nº 
8.666/93.
viGÊNcia: 27/08/2022 a 27/12/2022
data da assiNatUra: 26/07/2022
ordENador rEsPoNsávEl: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 846542

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

3º terMo aditiVo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 13/2019
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: apoio técnico na revisão do Plano diretor Municipal.
JUstificatica: Prorrogação de prazo.
viGÊNcia: 22/08/2022 a 22/02/2023
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: 846537

diÁria
.

Portaria Nº. 1129/2022, de 26 de aGosto de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1081517 de 24/08/2022 
– GaB/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: valdir Parry acatauassú, Matrícula n°. 5946384/1; cargo/função: 
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJEtivo: acompanhar o senhor secretário em visita às obras concluídas 
no Programa asfalto por todo o Pará e assinatura da ordem de serviço, no 
distrito de Mosqueiro, no Município de Belém/Pa.
dEstiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 26/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 846269
Portaria Nº. 1123/2022, de 26 de aGosto de 2022.

o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1087320 de 25/08/2022 
– GaB/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: valdir Parry acatauassú, Matrícula n°. 5946384/1; cargo/função: 
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJEtivo: Participar da Mesa de abertura do Evento “Gestão sustentável 
de resíduos sólidos Urbanos: Propostas para a região do Baixo tocantins” 
no Município de cametá/Pa.
NoME: andreson rannyery lima de sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com o servidor desta sEdoP, ao referido 
Município.
dEstiNo: cametá/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 01 a 02/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 846263
Portaria Nº. 1136/2022, de 30 de aGosto de 2022.

o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,

coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1087270, de 25/08/2022– 
GaB/sEdoP;
r E s o l v E:
i- coMPlEMENtar de acordo com as bases legais vigentes 01 (uma) di-
ária ao servidor BENEdito rUY saNtos caBral, Matrícula: 5946678/1, 
cargo/função: secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, anteriormente concedida através da Portaria nº 1118/2022, de 
25/08/2022, publicada no doE nº 35.092, de 26/08/2022, permaneceu no 
Município de colares/Pa no dia 27/08/2022, devido alteração da agenda 
do secretário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 846439
Portaria Nº. 1134/2022, de 30 de aGosto de 2022.

o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE dEsENvolviMENto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1105251, de 29/08/2022 
– GaB/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJEtivo: assinatura da ordem de serviço para construção da Ponte so-
bre o furo da laura no Município de colares/Pa.
dEstiNo: colares/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 30/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 846433
Portaria Nº. 1135/2022, de 30 de aGosto de 2022.

o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto UrBaNo E oBras PÚ-
Blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1105269 de 29/08/2022 
– GaB/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJEtivo: acompanhar o sr. secretário na assinatura da ordem de ser-
viço para construção da Ponte sobre o furo da laura no Município de co-
lares/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com o sr. secretário Benedito ruy santos 
cabral, ao referido Município.
dEstiNo: colares/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 30/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdito rUY saNtos caBral/crEa 8430d Pa
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 846434
Portaria Nº. 1137/2022, de 30 de aGosto de 2022.

o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto UrBaNo E oBras PÚ-
Blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1087591, de 25/08/2022 
– GaB- sEdoP;
r E s o l v E: 
i - coMPlEMENtar, 1,0 (uma) diária para os servidores aNdrÉia ro-
cHa dE alMEida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/função: assessor ii, 
e alMir NElsoN araÚJo dE olivEira, Matrícula nº. 3211339/1; car-
go/função: Motorista, anteriormente concedida através da Portaria nº 
1117/2022, de 25/08/2022, publicada no doE nº 35.092, de 26/08/2022, 
em acompanhamento ao sr. secretário de Estado desta sEdoP ao distrito 
e Mosqueiro/Pa, com retorno no dia 27/08/2022, por motivo de alteração 
na agenda do secretário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdito rUY saNtos caBral/crEa 8430d Pa
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 846452
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 129/2022 - Presi
o dirEtor PrEsidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNsidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/ 1031679, que 
trata do gozo de férias do diretor Presidente desta companhia, sr. orlaN-
do rEis PaNtoJa, matrícula nº 5959153/1, no período de 05.09.2022 a 
04.10.2022.
r E s o l v E:
1. dEsiGNar, o diretor do Programa Especial de Moradia – diPEM, sr. lUis 
aNdrE HENdErsoN GUEdEs dE olivEira, matrícula nº 80845416/2 para 
responder pela Presidência desta companhia, na ausência do titular, no 
período acima discriminado, cumulativamente.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 24 de agosto de 2022.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 846282
Portaria N.º 130/2022 - Presi

o dirEtor PrEsidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNsidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/1031552, que 
trata do gozo de férias do diretor administrativo e financeiro-diafi, desta 
companhia, sr. Erico BraNdÃo PiMENta, matrícula nº 5954576/1, no 
período de 12.09.2022 a 11.10.2022.
r E s o l v E:
1. dEsiGNar a diretora de Política Habitacional, sra. MoNiQUE aNtUNEs 
da costa, matrícula nº 5900141/, para responder pela diafi, na ausência 
do titular, no período acima discriminado, cumulativamente.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 24 de agosto de 2022.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 846283

.

.

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 16/2022
objeto: aquisição de materiais de limpeza para a reposição do almoxarifa-
do desta companhia de Habitação do Estado do Pará
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 05/2022
valor do contrato original: r$ 27.505,00 (vinte e sete mil, quinhentos e 
cinco reais).
dotação orçamentária: 16.122.1297.8338, P. interno: 412.000.8338 - c, 
fonte: 0261 - Natureza da despesa: 33.90.30,
vigência: 01.08.2022 a 31.07.2024
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x PNs sEaBra - ME
data da assinatura: 30.08.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 846722
Nº do coNtrato: 17/2022

objeto: aquisição de materiais de limpeza para a reposição do almoxarifa-
do desta companhia de Habitação do Estado do Pará
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 05/2022
valor do contrato original: r$ 3.935,00 (três mil, novecentos e trinta e 
cinco reais).
dotação orçamentária: 16.122.1297.8338, P. interno: 412.000.8338 - c, 
fonte: 0261 - Natureza da despesa: 33.90.30.
vigência: 01.08.2022 a 31.07.2024
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x BoM BoNs E dEs-
cartávEis EirEli
data da assinatura: 30.08.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 846723
Nº do coNtrato: 15/2022

objeto: aquisição de materiais de limpeza para a reposição do almoxarifa-
do desta companhia de Habitação do Estado do Pará
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 05/2022
valor do contrato original: r$ 19.911,70 (dezenove mil, novecentos e 
onze reais e setenta centavos).
dotação orçamentária: 16.122.1297.8338, P. interno: 412.000.8338 - c, 
fonte: 0261 - Natureza da despesa: 33.90.30,

vigência: 01.08.2022 a 31.07.2024
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Papel & cia. Produtos 
de Papelarias Eireli
data da assinatura: 30.08.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 846719
Nº do coNtrato: 14/2022

objeto: aquisição de materiais de limpeza para a reposição do almoxarifa-
do desta companhia de Habitação do Estado do Pará
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 05/2022
valor do contrato original: r$ 4.759,50 (quatro mil, setecentos e cinquen-
ta e nove reais e cinquenta centavos).
dotação orçamentária: 16.122.1297.8338, P. interno: 412.000.8338 - c, 
fonte: 0261 - Natureza da despesa: 33.90.30,
vigência: 30.08.2022 a 30.08.2024
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x r. N representação 
e comércio de Produtos de limpeza Eireli
data da assinatura: 30.08.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 846716
Nº do coNtrato: 13/2022

objeto: aquisição de materiais de limpeza para a reposição do almoxarifa-
do desta companhia de Habitação do Estado do Pará
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 05/2022
valor do contrato original: r$ 1.698,00 (um mil, seiscentos e noventa e 
oito reais).
dotação orçamentária: 16.122.1297.8338, P. interno: 412.000.8338 - c, 
fonte: 0261 - Natureza da despesa: 33.90.30,
vigência: 30.08.2022 a 30.08.2024
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x MEdPriME distribui-
dora de Medicamentos e insumos Hospitalares ltda
data da assinatura: 30.08.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 846714

.

.

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 026/2022 – GaB/aGtraN
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE traNsPortE MEtroPoliNo – aG-
traN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11º, Xiv, 
da lei Estadual 9.049 de 29 de abril de 2020 e conforme decreto de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.375 de 16/10/2020.
rEsolvE:
torNar sEM EfEito, a Portaria nº 018/2022-GaB/aGtraN, publicada no 
doE nº 35.064, Protocolo nº 834351, em 02 de agosto de 2022, que con-
cedeu 30(trinta) dias de licença prêmio a servidora clÉlia Maria silva 
E MElo aNdradE, id. fUNc. 5189268, ocupante do cargo de diretora 
administrativa e financeira, nesta aGtraN.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aGÊNcia dE traNsPortE MEtroPlitaNo – aGtraN/Pa.
Belém, 30 de agosto de 2022
EdUardo dE castro riBEiro JÚNior
dirEtor GEral

Protocolo: 846222
Portaria Nº 027/2022 – GaB/aGtraN

o dirEtor GEral da aGÊNcia dE traNsPortE MEtroPoliNo – aG-
traN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11º, Xiv, 
da lei Estadual 9.049 de 29 de abril de 2020 e conforme decreto de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.375 de 16/10/2020.
rEsolvE:
torNar sEM EfEito, a Portaria nº 023/2022-GaB/aGtraN, publicada no 
doE nº 35.079, Protocolo nº 840535, em 17 de agosto de 2022, que desig-
nou a servidora NatasHa silva NoroNHa, id. fUNc. 593184, ocupante 
do cargo de coordenadora financeira, orçamentária e contábil, para res-
ponder pela direção administrativa e financeira, no período de 01 a 30 de 
setembro de 2022, nesta aGtraN.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aGÊNcia dE traNsPortE MEtroPlitaNo – aGtraN/Pa.
Belém, 30 de agosto de 2022
EdUardo dE castro riBEiro JÚNior
dirEtor GEral 

Protocolo: 846224
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 035/2022 – sectet / PreFeitUra MUNiciPaL de 

LiMoeiro do aJUrU
coNVÊNio Nº 035/2022

Protocolo: 2022/496602
objeto: o presente convênio de cooperação técnica tem como objetivo 
realizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos 
necessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas identifi-
cadas de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a 
oferta de vagas em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades 
definidos em legislação federal, incluindo o ensino superior, ensino tec-
nológico, ensino médio técnico, os itinerários profissionais, certificação 
por competência profissional, formação inicial e continuada e qualificação 
profissional no âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – 
Intitulado Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Intitulado 
forma Pará no município de limoeiro do ajuru, região de integração to-
cantins, no estado do Pará.
valor: o presente convênio de cooperação técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefei-
tura Municipal de limoeiro do ajuru e garantir em seus orçamentos anuais 
as obrigações estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de tra-
balho aprovado, âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica 
– Intitulado Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado 
forma Pará.
data de assinatura: 30/08/2022
Período de vigência: 30/08/2022 a 30/08/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e  tecnológica – sEctEt (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru (cNPJ nº 05.105.168/0001-85)
ordenadora: EdilZa JoaNa olivEira foNtEs, secretária de Estado.

Protocolo: 846660

diÁria
.

Portaria Nº 804 de 29 de aGosto de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1103498;
r E s o l v E:
i - aUtoriZar o servidor daNiEl JosÉ BarBosa sidÔNio, identidade 
funcional nº 54186791/4, ocupante do cargo de coordenador, lotado na 
secretaria adjunta – sEcad, a viajar ao município de salvaterra-Pa, no 
período de 30/08 a 01/09/2022, a fim de realizar lançamento do Programa 
Empodera Marajoara, financiamento do Governo do Estado, a partir da 
sEctEt, em parceria com a UEPa.
ii - coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 29 de agosto 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 846166
Portaria Nº 805 de 30 de aGosto de 2022

o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1088950;
r E s o l v E:
i – autorizar os servidores EdivaNildo GoNÇalvEs caMarÃo, identida-
de funcional nº 57213982/2, ocupante do cargo de técnico em Gestão de 
desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, 
lotado na diretoria de ciência e tecnologia – dct, a viajarem ao município 
de Altamira/PA, no período de 05 a 09/09/2022, a fim de realizar a Fisca-
lização do convenio 015/2017 referente a implantação de incubadora de 
cacau no Xingu; e MaX rUssUEl lEitE dE soUsa, identidade funcional 
nº 54195916/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de 
administração e finanças – daf, que conduzirá o servidor da dct ao re-
ferido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 30 de agosto de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 846487

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 140, de 29 de aGosto de 2022 - EMEN-
ta: designa colaboradora substituta interina, para função comissionada 
de Gerente de divisão da divisão de desenvolvimento de Pessoas - ddP, 
subordinada à Gerência de Pessoas - GPE/daf. o PrEsidENtE da Pro-
dEPa – EMPrEsa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do Estado Pará, no uso de suas competências que lhe são conferidas 
pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNsidEraNdo o proces-
so n° 2022/1075909 r E s o l v E: art.1º designar Maria HElENa da 
silva costa, matrícula 3250245, como substituta interina de JosÉ rUY 
carvalHo dE soUZa, Gerente de divisão, para função comissionada de 
Gerente de divisão da divisão de desenvolvimento de Pessoas - ddP, su-
bordinada à Gerência de Pessoas - GPE/daf, no período de e 05/09/2022 
à 24/09/2022, em função do gozo de férias do titular. art. 2º Esta Portaria 
entra em vigor nesta data. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete 
da Presidência da ProdEPa – Empresa de tecnologia da informação e co-
municação do Estado do Pará, 29 de agosto de 2022. Marcos aNtÔNio 
BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 846387

.

.

errata
.

Portaria - Presi Nº.141, de 29 de aGosto de 2022 - o PrE-
sidENtE da ProdEPa – EMPrEsa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E 
coMUNicaÇÃo do Estado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNsidEraN-
do o processo 2022/1091896; r E s o l v E: art.1º Errata da Portaria 
- PrEsi Nº.133, dE 25 dE aGosto dE 2022. onde se lê: art.1º designar 
. leia-se: art.1º Nomear. art. 2º os efeitos desta Portaria, retroagem à 
25/08/2022. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidên-
cia 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 Empresa de tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.

Protocolo: 846391

.

.

coNtrato
.

 eXtrato de coNtrato. Nº : 021/2022 - ModalidadE dE coNtra-
taÇÃo : Pregão Eletrônico nº 032/2021, seus anexos e a ata de regis-
tro de Preços nº 032-a/2021 - PartEs: ProdEPa E scaNsoUrcE Brasil 
distriBUidora dE tEcNoloGias ltda - oBJEto: Prestação de serviço de 
gerenciamento de rede Wi-fi - data da  assiNatUra: 29/08/2022 - vi-
GÊNcia: 29/08/2022 a 28/08/2025 - valor (r$): 89.577,00 - dotaÇÃo 
orÇaMENtária: 23.722.1508.7669 – 449040 - foNtE dE rEcUrso: 0101 
-  ordENador rEsPoNsávEl: Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa - 
ENd. do coNtratado: itajaí, Estado do santa catarina, sito rua José Gall, 
nº 1115 – Galpão 10/11 – bairro ressacada cep 88.307-102.

Protocolo: 846512
eXtrato de coNtrato. Nº : 020/2022 - ModalidadE dE coNtra-
taÇÃo : Pregão Eletrônico nº 032/2021, seus anexos e a ata de registro 
de Preços nº 032-a/2021 - PartEs: ProdEPa E scaNsoUrcE Brasil 
distriBUidora dE tEcNoloGias ltda - oBJEto: aquisição de equipa-
mentos de telecomunicações e licenças de ativos de rede, para o projeto 
Wi-fi nas Escolas e demais projetos do Governo do Estado do Pará - data 
da  assiNatUra: 29/08/2022 - viGÊNcia: 29/08/2022 a 28/08/2023 - 
valor (r$): 853.509,00 - dotaÇÃo orÇaMENtária: 23.722.1508.7669 
– 449052 / 449040 - foNtE dE rEcUrso: 0101 -  ordENador rEsPoN-
sávEl: Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa - ENd. do coNtrata-
do: itajaí, Estado do santa catarina, sito rua José Gall, nº 1115 – Galpão 
10/11 – bairro ressacada cep 88.307-102.

Protocolo: 846509

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 499, de 29 de aGosto de 2022 - diária ao(à) cola-
borador(a) GiZEllE ariEl MoraEs loBato, analista de rede e dados, 
matrícula 73424, 26/08/2022 a 26/08/2022, à Belém-Pa/santa izabel/Be-
lém-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 comunica-
ção do Estado do Pará.
Portaria Nº 501, de 29 de aGosto de 2022 - diária ao(à) cola-
borador(a) daMiao saNtaNa fErrEira, técnico em telecomunicações, 
matrícula 5942194, 29/08/2022 a 02/09/2022, à altaMira-Pa/vitÓria 
do XiNGU/Brasil Novo/MEdicilÂNdia/sENador JosÉ PorfÍrio/Pa-
caJá/altaMira-Pa, para coNforME acordado, farEMos visitas co-
MErciais Nas cidadEs dE: vitÓria do XiNGU, Brasil Novo, MEdici-
lÂNdia, sENador JosÉ PorfÍrio E PacaJá. farEMos visitas Nas rE-
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fEridas PrEfEitUras coM iNtUito dE MElHorias Nos coNtratos E 
adErÊNcia a Novos sErviÇos. ordenador: Marcos aNtoNio BraN-
dÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 502, de 30 de aGosto de 2022 - diária ao(à) colabo-
rador(a) WaldoMiro afoNso MorEira da costa, técnico em teleco-
municações, matrícula 733393, 01/09/2022 a 02/09/2022, à Belém-Pa/
Barcarena/Belém-Pa, para realocação Hotzone na Praça José Pinheiro. 
ordenador:  ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presi-
dente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado 
do Pará.
Portaria Nº 503, de 30 de aGosto de 2022 - diária ao(à) cola-
borador(a) daMiao saNtaNa fErrEira, técnico em telecomunicações, 
matrícula 5942194, 30/08/2022 a 31/08/2022, à Belém-Pa/vitória do Xin-
gu/Belém-PA, para Instalação e configuração de equipamentos de cliente 
trE (sEM PErNoitE. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa 
- Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 846377

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

errata
.

errata ao contrato Nº 045/2022-seeL, Processo Nº2022/115756 
Protocolo nº 829957, publicada no doe nº 35.052 de 20 de Julho 
de 2022 e Protocolo nº 832406, publicada no doE nº 35.058 de 27 de 
Julho de 2022 a qual altera o cNPJ.
onde se lê:
16.682.310/0001-79
Leia-se:
16.682.310/0001-73
 30 de agosto de 2022.
NivaN sEtUBal NoroNHa
secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 846284

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 57/2022 -  seeL
 EXErcÍcio: 2022
ProcEsso N°: 2022/797149
data dE ratificaÇÃo: 30/08/2022
oBJEto: o PrEsENtE tErMo dE foMENto, dEcorrENtE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico N° 57/2022 tEM Por oBJEto a 
cElEBraÇÃo dE ParcEria atravÉs dE tErMo dE foMENto Para a 
EXEcUÇÃo do ProJEto coPa NortE E NordEstE aBErto NacioNal 
dE fisicUltUrisMo.
 fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
viGÊNcia: 01/10/2022 a 01/06/2023.
osc: fEdErÇÃo ParaENsE dE fisicUltUrisMo E fitNEss, cNPJ Nº 
21.699.144/0001-58
dotaÇÃo orÇaMENtária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c;
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041;
Pi: 22dEMG00332
valor: r$ 3.900.000,00
data da assiNatUra: 30/08/2022.
ordENador rEsPoNsávEl: NivaN sEtUBal NoroNHa

Protocolo: 846345
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 

Nº 57/2022 -  seeL
EXErcÍcio: 2022
ProcEsso N°: 2022/797149.
data dE ratificaÇÃo: 30/08/2022.
oBJEto: o PrEsENtE tErMo dE foMENto, dEcorrENtE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico N° 57/2022 tEM Por oBJEto a 
cElEBraÇÃo dE ParcEria atravÉs dE tErMo dE foMENto Para a 
EXEcUÇÃo do ProJEto coPa NortE E NordEstE aBErto NacioNal 
dE fisicUltUrisMo.
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
valor: r$ 3.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o sEcrEtario dE 
Estado dE EsPortE E laZEr, NivaN sEtUBal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 57/2022, nos termos do art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 vi-
sando firmar parceria com a FEDERAÇÃO PARAENSE DE FISICULTURISMO 
E fitNEss, cNPJ Nº 21.699.144/0001-58.

Protocolo: 846468

eXtrato do terMo de FoMeNto: 58/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcEsso N°: 2022/1018199
data dE ratificaÇÃo: 30/08/2022
oBJEto: o PrEsENtE tErMo dE foMENto, dEcorrENtE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 58/2022 tEM Por oBJEto a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria atravÉs dE tErMo dE foMENto Para o dEsEN-
volviMENtodo ProJEto “ii coNGrEsso rEGioNaliZado das liGas 
do Estado do Pará” em MaraBá e saNtarÉM/Pa.
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14artiGo 29, caPUt E arti-
Go 31 e demais legislações aplicáveis.
viGÊNcia: 10/09/2022 a 17/10/2022.
osc: associaÇÃo dE liGas dEsPortivas do Estado do Pará, cNPJ 
Nº: 22.947.165/0001-08
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: 22dEf39174
valor: r$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta Mil reais).
data da assiNatUra: 30/08/2022
ordENador rEsPoNsávEl: NivaN sEtUBal NoroNHa

Protocolo: 846523
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 

Nº 58/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcEsso N°: 2022/1018199
data dE ratificaÇÃo: 30/08/2022
oBJEto: o PrEsENtE tErMo dE foMENto, dEcorrENtE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 58/2022 tEM Por oBJEto a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria atravÉs dE tErMo dE foMENto Para o dEsEN-
volviMENto ProJEto “ii coNGrEsso rEGioNaliZado das liGas do 
Estado do Pará”.
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 29, caPUt e art. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
valor: r$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta Mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o sEcrEtario dE 
Estado dE EsPortE E laZEr, NivaN sEtUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 58/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO DE LIGAS DES-
Portivas do Estado do Pará, cNPJ Nº: 22.947.165/0001-08

Protocolo: 846527
eXtrato

aPostiLaMeNto Nº 01/2022-seeL
terMo de coLaBoraÇÃo Nº 04/2022-seeL

ProcEsso Nº 2022/574107
PartEs: Estado do Pará/sEcrEtaria dE Estado dE EsPortE E laZEr 
E a fEdEraÇÃo ParaENsE dE dEsPorto Escolar
oBJEto do aPostilaMENto: o objeto do presente termo de apostila-
mento consiste no acréscimo de dotação orçamentária para efetivação de 
despesa, de acordo com o valor contratual, conforme cláusula terceira do 
contrato principal.
cláUsUla tErcEira- dotaÇÃo orÇaMENtária
As despesas necessárias ao adimplemento das obrigações financeiras as-
sumidas pela contratante correrão á conta das seguintes dotações:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 335041
ação: 275014
Pi: 208EvENJoaB
valor: r$600.000,00
fUNdaMENto lEGal do aPostilaMENto: art. 73 - §10 da lei n° 9.504
data do aPostilaMENto: 29/08/2022.
NivaN sEtUBal NoroNHa - sEcrEtário dE Estado dE EsPortE E laZEr

Protocolo: 846528

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 633/GePs/setUr de 30 de aGosto 2022
coNsidEraNdo os termos do processo nº 2022/1084311; coNsi-
dEraNdo a Portaria número 589/2022, publicada no doE 35.082 de 
19/08/2022, que concede férias ao diretor administrativo e financeiro. 
rEsolvE: dEsiGNar o servidor, aNdrEY cassio dE soUZa PiMENtEl, 
mat. 57206530/5, coordenador de finanças, para responder pela direto-
ria administrativa e financeira, no período de 01/09/2022 à 30/09/2022, 
durante as férias regulamentares do titular anderson oliveira cavalcante. 
ivoNE MitsUKo YosHiMarU cUNHa. secretária adjunta.

Protocolo: 846530
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terMo aditiVo a coNtrato
.

seGUNdo aditiVo ao coNtrato Nº 9912501752
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE tUrisMo – sEtUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14 e a EMPrEsa BrasilEira dE corrEios E tElÉ-
Grafos – corrEios, cNPJ nº 34.028.316/0018-51
oBJEto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigên-
cia do contrato original por mais 12 (doze) meses.
viGÊNcia: 03/09/2022 a 03/09/2023
data da assiNatUra: 24/08/2022
ordENador rEsPoNsávEl: aNdrÉ orENGEl dias, secretário de Estado 
de turismo

Protocolo: 846506

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo/adJUdicaÇÃo
toMada dE PrEÇos N° 001/2022 – ProcEsso 2021/641205
o sEcrEtário dE tUrisMo, considerando os termos do processo Nº 
2021/641205 e Parecer Jurídico constante no mesmo, HoMoloGo/adJU-
dico o resultado da tomada de Preços nº 001/2022, para a empresa lis-
tada no quadro abaixo. No qual o objeto é a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
dE coNsUltoria EsPEcialiZada Para EstrUtUraÇÃo, dEsENvolvi-
MENto E ProMoÇÃo do tUrisMo dE PEsca E da PEsca EsPortiva 
Por MEio da EXEcUÇÃo E ENtrEGa dE 04 (ProdUtos) a sErEM rEa-
LIZADOS EM TRÊS MUNICíPIOS DO ESTADO DO PARÁ. Conforme especifi-
cações técnicas, quantitativo, condições comerciais e demais informações 
constantes no Projeto Básico.

eMPresa cNPJ Qtd. /iteNs VaLor totaL
KElvEN stElla loPEs 29.992.734/0001-86 01 r$ 691.000,00

Belém, 30 de agosto de 2022
aNdrÉ orENGEl dias
secretário de Estado de turismo

Protocolo: 846497
..

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

Portaria Nº 533/2022 - GGP/dPG de 30/08/2022. a sUBdEfEN-
sora PÚBlica GEral do Estado do Pará, no uso das atribuições con-
feridas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 07 de fevereiro 
de 2006; considerando Processo nº 2022/1043399; rEsolvE: autorizar a 
permuta de lotação entre as servidoras GEYsE laNa olivEira triNdadE 
e BrUNa da costa alMEida, que exercerão suas atividades junto ao 
Núcleo Metropolitano de ananindeua e ao Núcleo de defesa criminal - NU-
dEcriM, respectivamente, a partir da publicação desta portaria.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846484
Portaria Nº 53/2022/GaB/dPG, 26 de aGosto de 2022.

aprova crédito com redução
 o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 8º, da lei complementar N º 054, de 07 
de fevereiro de 2006; considerando o disposto no art. 47, §3°, da lei nº 
9.292, lei de diretrizes orçamentárias (ldo) para o exercício de 2022, de 
19 de julho de 2021; combinado com o art. 6º, v, §2°. da lei 9.496, lei 
orçamentária anual (loa), para o exercício de 2022, de 11 de janeiro de 
2022; rEsolvE:
art. 1º fica autorizada a suplementação no valor de r$7.500,00 (sete mil 
e quinhentos reais), para atender à programação do orçamento conforme 
o plano de trabalho vigente da defensoria Pública do Estado, na forma 
abaixo discriminada:

codiFicaÇÃo Pro-
GraMÁtica FoNte NatUreZa de 

desPesa UG PLaNo iNterNo VaLor – r$ 
1,00

03 091 1492 8730 6101 339039 300101 1050008730c   7.500,00
total 7.500,00

art. 2º os recursos necessários à viabilização da suplementação menciona-
da no art. 1º da presente Portaria correrão por conta da anulação parcial 
das dotações consignadas no orçamento vigente da defensoria Pública.
art. 3º consideram-se recursos para o atendimento do disposto no artigo 
anterior da presente Portaria, desde que não comprometidos, os estabe-
lecidos no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, conforme discriminação a seguir:

codificaÇÃo ProGra-
Mática foNtE NatUrEZa dE 

dEsPEsa UG PlaNo iNtErNo valor – r$ 1,00

03 091 1492 8730 0101 339039 300101 1050008730c   7.500,00
total 7.500,00

art. 4º Esta Portaria entra em vigor a contar do dia 26 de agosto de 2022
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém, 26 de agosto de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846571

errata
.

Portaria Nº 1627/2022- da, PUBLicada No doe 
Nº 35.096, de 30/08/2022.

oNde se LÊ :
ENGENHEiro civil
Leia-se:
tÉcNico dE dEfENsoria PÚBlica

Protocolo: 846204

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1634/2022 - da BeLÉM, 29/08/2022.
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 2022/1089913 de 25/08/2022.
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

diEGo arMaN-
do silva dos 

saNtos

ass. Parla-
MENtar

003.572.962-
73

caM. MUN. dE 
aNaNiNdEUa 768-3

ParticiPar 
dE aÇÃo dE 
cidadaNia 
EM cUMPri-
MENto do 

PPa

03.091.1492.8730

ElitoN rafaEl 
liMa dos 
saNtos

sEc. dE 
NÚclEo

007.814.312-
80

BalcÃo dE 
dirEitos 5964878-1

faBio JosE 
da silva 
MacHado

sEcrEtário 
MEtroPoli-

taNo

760.387.342-
87

Ntic - iNfor-
Mática 54197217

fEliPE KaUÊ 
NoroNHa 
MarQUEs

oficial dE 
GaBiNEtE

454.554.088-
01 Escola sUPErior 5957241

MalENa 
carNEiro da 

silva

assEssora 
JUrÍdica

026.311.892-
48 Escola sUPErior 5931811

roGÉrio da 
silva PErEira

aUX. dEfEN-
soria

737.117.642-
15 clcc 5890906

saraH iGrEJa 
da silva

tÉc. dE 
dEfENsoria 

PÚBlica

660.508.802-
63 Escola sUPErior 5868335

tatiaNa Ma-
cHado PiNto 

MaciEl

assEssora 
JUrÍdica dE 
dEfENsoria

668. 932.322-
68 EsdPa 57205343

WElliNGtoN 
raiMUNdo 
tavarEs da 

silva

Motorista dE 
dEfENsoria 

PÚBlica

306.058.812-
00

GErÊNcia dE 
traNsPortE. 54190627

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM aNaNiNdEUa 20/08/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 846485
Portaria 1637/2022- da,30/08/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao servidor viNiciUs saNtos raMos, matrícula 57217051-2, cargo sE-
crEtario dE NÚclEo do iNtErior, objetivo vistoriar o PrÉdio No 
QUal irá fUNcioNar a dEfENsoria PÚBlica. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de rEdENÇÃo a 
coNcEiÇÃo do araGUaia, período 23/08/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 846479
Portaria 1638/2022- da,30/08/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao 
servidor iracEMY rodriGUEs costa, matrícula 3154556, cargo Mo-
torista, objetivo traNsPortar o dEfENsor PÚBlico fáBio raN-
GEl PErEira dE soUZa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 
26/08/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 846481

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1635/2022 - da, de 30 de aGosto de 2022.
a sUBdEfENsora PÚBlica-GEral do Estado, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 1°, viii, da Portaria nº 156/2020-GaB/dPG, de 02 de 
julho de 2020 e pelo o art. 9º, v, da lei complementar nº 054, de 07 de 
fevereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 2022/999961, 
resolve:
torNar sEM EfEito a Portaria Nº. 1514/2022 - da, publicada no d.o.E. 
Nº 35.076, de 12.08.2022, conforme diária na tabela abaixo:
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Portaria deFeNsor(a) oriGeM/destiNo PerÍodo diÁrias
1514/2022 - da MaUro PiNHo da silva BElÉM/BrasÍlia 15 a 17.08.2022 2 + 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846491

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso – decisÃo sUPerior
toMada de PreÇos Nº 02/2021 dP/Pa

Processo nº 2021/403755
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada dE ENGENHaria 
Para a coNstrUÇÃo da Nova sEdE da dEfENsoria PÚBlica no distri-
to de icoaraci - Belém/Pa.
1. Homologo, na íntegra, a decisão da comissão Permanente de licitação 
(anexo/sequencial nº 204) de indeferir o recurso interposto pela empresa 
ENGEvEl coNstrUÇÃo E sErviÇos EirEli, com a consequente manu-
tenção da decisão anteriormente exarada, no sentido de inabilitar a refe-
rida empresa.
2. ante o exposto, com fulcro no art. 109 da lei nº 8666/93, reconheço a 
iMProcEdÊNcia do recurso interposto pela empresa ENGEvEl coNstrU-
ÇÃo E sErviÇos EirEli, com a consequente iNaBilitaÇÃo da mesma, 
por não ter comprovado todos os requisitos de habilitação, em descumpri-
mento especialmente aos itens 12.5.3 e 12.5.9, letras i do Edital.
3. outrossim, aUtoriZo a realização das etapas posteriores, referentes à 
toMada dE PrEÇos nº 02/2021 – dP/Pa, com fundamento na legislação, 
doutrina e jurisprudência exposta no parecer, e ainda em consonância com 
os princípios do julgamento objetivo, isonomia e vinculação ao ato convo-
catório, todos da lei nº 8666/93
4. remetam-se os autos à coordenação de licitações, contratos e convê-
nios (clcc), para a adoção das providências administrativas necessárias 
quanto à continuidade do certame.
5. dê-se ciência à diretoria administrativa e financeira (daf).
6. Expeça-se o necessário. cumpra-se.
Belém, 18 de agosto de 2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 846713

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 061/tJPa/2022

oBJEto: o objeto do presente pregão eletrônico é a Manutenção preditiva, 
preventiva e corretiva permanente com fornecimento de peças de reposição 
para a subestação instalada no fórum da comarca de altamira, incluindo 
manutenção no sistema de aterramento e de proteção contra descargas at-
mosféricas (sPda). sEssÃo PÚBlica: 19/09/2022, às 09h30min, horário 
de Brasília, no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UasG do 
tJ/Pa: 925942. Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e www.
tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 30 de agosto de 2022. serviço de li-
citação do tJPa.

Protocolo: 846275

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 056/tJPa/2022

acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 056/tJPa/2022, que tem por objeto o registro de preço para 
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento e serviço 
de montagem/desmontagem de divisórias, e fornecimento e instalação de 
paredes em gesso acartonado e forro em gesso e Pvc, incluindo forneci-
mento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessá-
rias para execução do serviço, a fim de atender os prédios do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará dentro da região Metropolitana de Belém e co-
marcas até 400km da capital, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital, e, HoMolo-
Go a presente licitação. todas as informações a respeito do certame estão 
disponíveis em https://www.gov.br/compras/pt-br/. Belém, 30/08/2022. 
secretaria de administração do tJPa.

Protocolo: 846195

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 052/tJPa/2022

acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 052/tJPa/2022, que tem por objeto o registro de Preços 
para contratação de Empresa Especializada na Prestação de serviços de 
chaveiro em geral, com fornecimento de material para confecção de cha-
ves, conserto, substituição e abertura de fechaduras, com finalidade de 
atender as demandas do tribunal de Justiça do Estado do Pará – tJPa, 
pelo período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital, e, HoMoloGo a 
presente licitação. todas as informações a respeito do certame estão dis-
poníveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 29/08/2022. 
secretaria de administração do tJPa.

Protocolo: 846143

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 2º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica 
nº 037/2016/tJPa // Partes: tribunal de Justiça do Estado do Pará 
e o Município de curralinho, através da Prefeitura Municipal // cNPJ/Mf: 
04.876.710.0001/30 // objeto: cessão de servidores para a realização de 
ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento das atividades necessárias 
à modernização da Justiça no Município // Objeto e justificativa do aditivo: 
Prorrogação do prazo de vigência do instrumento original por mais 1 (um) 
ano // vigência do aditivo: início em 07/09/2022 e término em 06/09/2023 // 
data da assinatura: 23/08/2022 // responsável pela assinatura: célia regina 
de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do tJPa.

Protocolo: 846664

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 39.116, de 30 de aGosto de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e
coNsidEraNdo o teor do Processo nº 522456/2020, de 06-10-2020;
coNsidEraNdo os termos do Parecer nº 056/2021, da Procuradoria desta 
corte de contas;
coNsidEraNdo o disposto no artigo 199, da lei nº 5.810/94;
coNsidEraNdo o Expediente nº 014987/2022, por meio do qual foi soli-
citada a prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos;
r E s o l v E:
ProrroGar por trinta (30) dias, a contar de 01-09-2022, o prazo para 
conclusão da sindicância de que trata o Expediente nº 014987/2022, cuja 
comissão foi designada pela Portaria nº 38.941 de 01-08-2022, publicada 
no d.o.E nº 35.066, de 03-08-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 846441
Portaria N° 39.115, de 30 de aGosto de 2022.

a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e
coNsidEraNdo o teor do Processo nº 5220095/2020, de 06-10-2020;
coNsidEraNdo os termos do Parecer nº 374/2022, da Procuradoria desta 
corte de contas;
coNsidEraNdo o disposto no artigo 199, da lei nº 5.810/94;
coNsidEraNdo o Expediente nº 014986/2022, por meio do qual foi soli-
citada a prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos;
r E s o l v E:
ProrroGar por trinta (30) dias, a contar de 01-09-2022, o prazo para 
conclusão da sindicância de que trata o Expediente nº 014986/2022, cuja 
comissão foi designada pela Portaria nº 38.940 de 01-08-2022, publicada 
no d.o.E nº 35.066, de 03-08-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 846430
Portaria Nº 39.117, de 31 de aGosto de 2022.

a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E s o l v E:
NoMEar o servidor JoÃo victor rodriGUEs saNtos, matrícula nº 
0101727, para exercer o cargo em comissão de assessor de conselheiro 
Ns-01, a partir de 01-09-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 846415
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Portaria Nº 39.118, de 30 de aGosto de 2022.
dispõe sobre autorização para a abertura de crédito suplementar.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto no artigo 15, inciso v do ato nº 63 - regimento 
interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de dezembro de 
2012;
coNsidEraNdo o art. 47, § 3º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022);
coNsidEraNdo o art. 6º, § 2º da lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 2022 
(lei orçamentária anual);
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a suplementação no valor de r$ 9.800.000,00 (nove 
milhões e oitocentos mil reais) para adequar a programação do orçamento 
vigente do tribunal de contas do Estado, na forma abaixo discriminada:
suplementação

Programa de trabalho Fonte Natureza da despesa Valor
01.032.1455.8572 0101 339039 550.000,00
01.032.1455.8773 0101 339033 150.000,00
01.331.1455.8573 0101 339046 9.100.000,00

art. 2º. os recursos necessários à execução da Portaria ocorrerão por con-
ta da anulação parcial da dotação consignada no orçamento, conforme 
discriminação a seguir:
anulação

Programa de trabalho Fonte Natureza da despesa Valor
01.032.1455.7628 0101 339040 500.000,00
01.032.1455.8572 0101 449040 50.000,00
01.032.1455.8571 0101 339039 500.000,00
01.032.1455.8571 0101 449051 3.900.000,00
01.032.1455.8571 0101 449052 3.700.000,00
01.032.1455.8571 0101 459061 1.000.000,00
01.032.1455.8970 0101 339039 150.000,00

art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 30 
de agosto de 2022.
conselheira lourdes lima
Presidente do tcE/Pa

Protocolo: 846632

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 39.103, de 26 de aGosto de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 38.576/2022, 
e,
coNsidEraNdo a solicitação da interessada através de expediente proto-
colizado sob o nº 014711/2022.
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor JUscEliNo da silva NasciMENto JUNior, audi-
tor de controle Externo, matrícula nº 0101455, 30 (trinta) dias de licença
-prêmio, referente ao triênio de 01-07-2014 a 01-07-2017, nos termos do 
artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 29-08 a 27-09-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846199

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 39.110, de 29 de aGosto de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria Nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 674/2022, de 17-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 014637/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora alda Maria fErrEira corrEa MaciEl, assessor 
técnico de controle Externo, matrícula nº 0100216, 06 (seis) dias de licen-
ça em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da 
lei nº 5.810/94, no período de 05 a 10-08-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846194
Portaria Nº 39.111, de 29 de aGosto de 2022.

a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria Nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 675/2022, de 17-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 014704/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor rEiNaldo dos saNtos valiNo, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0100437, 01 (um) dia de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 
05-08-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846197

Portaria Nº 39.109, de 29 de aGosto de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria Nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 672/2022, de 17-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 014600/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor fraNcisco dos saNtos lavarEda, analista au-
xiliar de controle Externo , matrícula nº 0179583, 06 (seis) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 08 a 13-08-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846185
Portaria Nº 39.108, de 29 de aGosto de 2022.

a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria Nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 673/2022, de 17-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 014589/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor KlEBEr aUGUsto saBBá dE soUZa, auditor de 
controle Externo , matrícula nº 0100116, 07 (sete) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 09 a 15-08-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846183
Portaria Nº 39.104, de 26 de aGosto de 2022.

a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria Nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 667/2022, de 16-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 014555/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora fraNciMarY dE soUZa alMEida, analista auxi-
liar de controle Externo, matrícula nº 0100326, 07 (sete) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 17 a 23-08-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846172
Portaria Nº 39.107, de 29 de aGosto de 2022.

a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria Nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 671/2022, de 17-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 014558/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora Maria dE fátiMa PiNto cardoso, agente au-
xiliar de serviços Gerais, matrícula nº 0100043, 05 (cinco) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 08 a 12-08-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846181
Portaria Nº 39.106, de 29 de aGosto de 2022.

a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria Nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 670/2022, de 17-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 014557/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora fErNaNda frEitas Garcia, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101137, 03 (três) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 09 
a 11-08-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846176
Portaria Nº 39.105, de 29 de aGosto de 2022.

a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria Nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 668/2022, de 16-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 014556/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora alda Maria fErrEira corrEa MaciEl, assessor 
de controle Externo, matrícula nº 0100216, 03 (três) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 02 a 04-08-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846174

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.113, 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 114/2022 – secretaria de Gestão de 
Pessoas - sEGP, protocolizado sob o Expediente nº 014991/2022,
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora aNNa Maria MalcHEr GillEt, matrícula nº 
0100633, para exercer em substituição o cargo em comissão de secretária 
de Gestão de Pessoas, durante o impedimento da titular, alicE cristiNa 
da costa loUrEiro, no período de 05 a 19-09-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 846209
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Portaria Nº 39.114, 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 024/2022 – difi, protocolizado sob o 
Expediente nº 014827/2021,
r E s o l v E:
i – dEsiGNar a servidora lÍvia alMEida cardoso, auxiliar técnico de 
controle Externo, matrícula nº 0101675, para exercer em substituição a 
função gratificada de Coordenadora de Orçamento e Finanças, durante o 
impedimento do titular lUcival silva dE sENa, no período de 29-08 a 
06-09-2022.
ii – dElEGar à servidora lÍvia alMEida cardoso, auxiliar técnico de 
controle Externo, matrícula nº 0101675, poderes para liberar arquivos de 
pagamento nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil s/a, no 
período de 29-08 a 06-09-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 846215

.

.

aPostiLaMeNto
.

conforme preceitua o art. 67 da Lei 8.666/93 e para atender à soli-
citação da coordenadora de Engenharia de Manutenção quanto às neces-
sidades de aprimoramento na condução dos serviços de fiscalização dos 
serviços, realiza-se o presente tErMo dE aPostilaMENto, cujo objeto é 
a substituição dos fiscais do Contrato nº 18/2022, firmado com a Empresa 
Potere Engenharia ltda, nos seguintes termos:
Bruna Lopes Brazão e Silva, como fiscal titular
Jorge Luiz Cordeiro de Oliveira, como fiscal substituto.
Belém, 30 de agosto de 2022.
Gilberto Jader serique
secretário de administração

Protocolo: 846378

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 39.122, de 30 de aGosto de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015,
r E s o l v E:
coNcEdEr férias aos servidores abaixo relacionados, para serem gozadas 
no mês de aGosto/2022, de conformidade com o artigo 74 da lei nº 
5.810/94:

servidor Matrícula cargo Período
alciNdo carMo daMascENo BaNdEira (Ex. 2021) 0100425 tcE-co-301 15/08 a 29/08/2022

alcioNE do NasciMENto carEPa (Ex. 2021) 0101448 tcE-Ns-01 01/08 a 15/08/2022
aNa caroliNa riBEiro viEGas (Ex. 2022) 0101698 tcE-ct-06 23/08 a 06/09/2022
aNNa Maria MalcHEr GillEt (Ex. 2021) 0100633 Nc 01/08 a 15/08/2022

carlos alBErto dE alMEida caMPos (Ex. 2022) 0101419 tcE-Ns-01 22/08 a 05/09/2022
carol roBErta araUJo coUto fortEs (Ex. 2022) 0101418 tcE-Ns-02 01/08 a 30/08/2022

cElso raMos loPEs (Ex. 2022) 0101192 tcE-GM-0 01/08 a 30/08/2022
claUdia adriaNa MENdEs saNtos (Ex. 2020) 0101180 tcE-ct-06 16/08 a 30/08/2022

cristiaNa MartiNs soarEs (Ex. 2022) 0695467 tcE-ct-06 01/08 a 30/08/2022
daNilo alMEida cardoso (Ex. 2021) 0101079 tcE-ct-06 01/08 a 15/08/2022

dENisE loPEs crisPiNo dE olivEira (Ex. 2022) 0101425 tcE-Ns-01 17/08 a 31/08/2022
Eldo dias BarBosa (Ex. 2022) 0100295 tcE-ca-402 22/08 a 05/09/2022

ElY dos saNtos farias (Ex. 2022) 0101699 tcE-ct-06 01/08 a 15/08/2022
fErNaNdo MorEira da costa NEto (Ex. 2022) 0101394 tcE-NM-02 01/08 a 15/08/2022

fraNKliN silva dos aNJos (Ex. 2021) 0100683 Nc 08/08 a 22/08/2022
GUilHErME NEvEs PiNto (Ex. 2020) 0100904 tcE-Ns-02 16/08 a 30/08/2022

JorGE lUiZ cordEiro dE olivEira (Ex. 2021) 0101094 tcE-NM-03 01/08 a 15/08/2022
JosE adMir PoMBo caMPos (Ex. 2022) 0100369 tcE-co-301 25/08 a 23/09/2022

JosÉ riBaMar fErrEira dos saNtos JUNior (Ex. 2021) 0100375 tcE-ca-403 22/08 a 05/09/2022
KatHEriNE liaNNE da costa alENcar PEdrosa (Ex. 2021) 0101088 tcE-ct-06 01/08 a 30/08/2022

lais NoBrEGa airEs caMPElo (Ex. 2021) 0101662 tcE-ct-06 23/08 a 06/09/2022
lEUdiMar dE JEsUs caMPos PiNHEiro (Ex. 2022) 0100181 tcE-ati-405 02/08 a 16/08/2022

lidia NErEs liNdoso (Ex. 2020) 0101036 tcE-ct-06 01/08 a 15/08/2022
Marcia cristiNa cUNHa rosa (Ex. 2021) 0100346 tcE-cti 09/08 a 23/08/2022

Marco tHiaGo dE liMa viNaGrE (Ex. 2021) 0101609 tcE-NM-02 01/08 a 15/08/2022
Maria sUEli dE soUsa rocHa (Ex. 2022) 0101424 tcE-Ns-02 16/08 a 22/08/2022

Mario ErNEsto sassiM rodriGUEs (Ex. 2022) 5091420 Nc 08/08 a 06/09/2022
MaX MaYco aNdradE rEis (Ex. 2021) 0101131 tcE-Ns-01 01/08 a 30/08/2022
NaZarE olivEira araUJo (Ex. 2022) 0580090 tcE-ct-06 23/08 a 06/09/2022

otavio oliva NEto (Ex. 2021) 0101148 tcE-Ns-03 01/08 a 28/08/2022
PaUlo PiNto dE MElo (Ex. 2022) 0100146 tcE-aa-302 02/08 a 16/08/2022

raiMUNdo rodriGUEs rosa NEto (Ex. 2021) 0101202 tcE-ct-06 16/08 a 30/08/2022
rosiMarJorY corrEa dE alMEida (Ex. 2022) 0101520 tcE-GM-0 01/08 a 30/08/2022
silvia HElENa PEssoa BaNdEira (Ex. 2021) 0100457 tcE-cti 23/08 a 06/09/2022

sirlEY do socorro daNtas PaNtoJa (Ex. 2022) 0101700 tcE-Ns-01 17/08 a 31/08/2022

soNia aBrEU da silva Elias (Ex. 2021) 0100347 tcE-cti 16/08 a 30/08/2022
tHoMas HENriQUE cardoso dos Passos (Ex. 2021) 0101653 tcE-Ns-01 19/08 a 02/09/2022

tYciaNa GadElHa BarBosa viEira (Ex. 2021) 0101643 tcE-NM-03 01/08 a 15/08/2022
vaNdrÉ BarBosa colarEs (Ex. 2022) 0101736 tcE-Ns-02 08/08 a 22/08/2022

vEra Maria fialHo PErEira do NasciMENto (Ex. 2021) 0101430 tcE-Ns-01 29/08 a 12/09/2022
WaNtUil EstEvÃo dE soUZa filHo (Ex. 2021) 0101241 tcE-NM-01 15/08 a 29/08/2022

alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 846513

.

.

oUtras MatÉrias
.

o tribunal Pleno do tribunal de contas do Estado do Pará, em sessão or-
dinária de 23 de junho de 2022, tomou a seguinte decisão:

acÓrdÃo N.º 63.233
(Processo tc/509786/2011)
assunto: aPosENtadoria
requerente: Ministério Público do Estado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JÚNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria, con-
substanciado no ato nº 35/2011, de 28.03.2011, em favor de Maria rosa 
da silva farias, no cargo de auxiliar de administração MP- aUd-201-c-v, 
lotada no Ministério Público do Estado do Pará.

acÓrdÃo N.º 63.234
(Processo tc/511253/2016)
assunto: aPosENtadoria
requerente: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JÚNior
impedimento:  conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs 
(art. 178, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria, consubs-
tanciado na Portaria at aP nº 2086, de 10.11.2015, em favor de Maria da 
conceição sampaio silva, no cargo de Professora classe Especial – Nível J, 
lotada na secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 63.235
(Processo tc/512571/2012)
assunto: rEforMa
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de reforma consubstanciado 
na Portaria rE n°. 317, de 24.02.2011, em favor do capitão QoaPM PM, 
Manoel antônio da costa silva, pertencente à reserva remunerada.

acÓrdÃo N.º 63.236
(Processo tc/011153/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUstENta-
BilidadE
relator vencido em Parte: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira 
JUNior
formalizador do acórdão: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art. 
191, § 2º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, e nos termos do voto divergente do conselheiro lUÍs da cUNHa 
tEiXEira, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 
35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1 - deferir, excepcionalmente, os registros do ato de admissão de servidor 
Temporário firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E sUstENtaBilidadE – Marcia cristiNa dElfiNa, MaricElE MorEira 
dE QUEiroZ, lUiZa Maria fErrEira GoNÇalvEs PirEs, aNa lEticia 
NasciMENto viaNa, HElENa rUfiNa olivEira PiNHEiro, adriaNo 
dos saNtos alBUQUErQUE, MarcEliNo soUsa dos saNtos JUNior, 
EMilENE flavia dE soUZa caMPaNHaro, JosE alEXsaNdEr dos saN-
tos Barra e EdsoN soarEs alvEs.
2 – determinar à sEMas para que apresente planejamento no prazo de 
sessenta dias para realização de realização de concurso público até 30 de 
junho de 2023.

acÓrdÃo N.º 63.237
(Processo tc/004582/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  iNstitUto dE tErras do Pará
relator vencido: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
formalizador do acórdão: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art. 
191, § 2º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, e nos termos do voto divergente do conselheiro lUÍs da cUNHa 
tEiXEira, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 
35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir, excepcio-
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nalmente, os registros do Ato de Admissão de Servidor Temporário firma-
dos entre o iNstitUto dE tErras do Pará – Maria lUciaNE Barros 
dE soUZa, KElY siMoNE dos saNtos saNtaNa, cElia NaZarÉ MENdEs 
dE soUsa, laiZE tEiXEira araÚJo, WaNia cristiNa PaNtoJa da vEra 
crUZ, lÍvia Maria dE araÚJo cavalcaNtE, silvio afoNso da silva 
MartiNs filHo, daNiElla dE olivEira allvEs, GUstavo fErNaNdEs 
araÚJo e carlos alBErto BorGEs GUiMarÃEs JUNior.

acÓrdÃo N.º 63.238
(Processo tc/006280/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de servi-
dores Temporários firmados entre a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERI-
cÓrdia do Pará – victor HUGo soUZa valENtE e WaldEZ da silva 
GoNÇalvEs.

acÓrdÃo N.º 63.239
(Processo tc/001986/2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de servidor tem-
porário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – ALEX 
fErrEira da costa.

acÓrdÃo N.º 63.240
(Processo tc/519431/2015)
assunto: rEforMa
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35. da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de reforma consubstanciado 
na Portaria alt rE n.º 1501, de 29.07.2015, em favor do 1º sargento BM 
aNtÔNio cEZar alvEs dos saNtos, pertencente ao efetivo do comando 
Geral do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

acÓrdÃo Nº. 63.241
(Processo tc/547870/2019)
assunto: rEvErsÃo dE rEforMa
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
impedimento: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs 
(art.178 do ritcE/Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de reversão da reforma do 
cabo PM EdsoN costa dos saNtos, pertencente ao efetivo do 19º BPM 
(Belém), consubstanciado na Portaria rEv nº. 2512, de 16.09.2013.

acÓrdÃo N.º 63.242
(Processo tc/504749/2011)
assunto: Prestação de contas do fundo Estadual de Meio ambiente, refe-
rente ao exercício financeiro de 2010.
responsáveis: aNÍBal PEssoa PicaNÇo e Edivaldo PErEira da silva
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares as contas de responsabilidade dos srs. aNÍBal PEssoa 
PicaNÇo (período de 01/01 a 03/11/2010 e Edivaldo PErEira da silva 
(período de 04/11 a 31/12/2010), ex-secretários do fundo Estadual de 
Meio ambiente, no valor de r$ 76.203.363,51 (setenta e seis milhões, 
duzentos e três mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e um 
centavos) e dar-lhes plena quitação;
2) recomendar à secretaria de Estado de Meio ambiente que:
a) acompanhe e monitore a tempestiva prestação de contas ao tcE-Pa 
dos valores repassados do fEMa mediante convênio, por parte dos bene-
ficiários dos recursos, sob pena de responsabilidade solidária, na forma 
do § 1°, art. 141 do regimento interno 2012, evitando situações como as 
relatadas no item 5.7 do relatório técnico;
b) zele pelo correto, tempestivo e funcional arquivamento de processos 
administrativos que comprovam a aplicação de recursos públicos do fEMa, 
evitando ocorrência do que consta no item 5.15 do relatório técnico;
c) o controle interno apoie a secretaria na observância do cumprimento de 
decisão judicial, considerando ocorrido no Pregão n.º 44/2010, conforme 
item 5.22 do relatório técnico; e
d) busque a integração e o fortalecimento do setor de controle interno do 
órgão, considerando sua contribuição na gestão dos recursos públicos, in-
cluindo o fEMa, na forma do item 5.34 do relatório técnico.

acÓrdÃo Nº. 63.243
(Processo tc/520503/2012)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio sEcti nº. 005/2011.
responsável/interessado:  carlos Edilson de almeida Maneschy e Univer-
sidade federal do Pará.
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira.
impedimento: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs 

(art. 178 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. carlos Edilson de 
almeida Maneschy, Ex-reitor da Universidade federal do Pará, no valor de 
r$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e dar-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.244
(Processo tc/505867/2015)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubstan-
ciado na Portaria aP nº. 2461 de 06/06/2012, em favor de Maria oNEidE 
dE ataÍdE farias, no cargo de Professor assistente Pa-B, lotada na se-
cretaria de Estado de Educação.

 acÓrdÃo N.º 63.245
(Processos tc/000050/2022 e tc/014432/2021)
assunto: PENsÃo Militar
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo.
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira.
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos dos votos do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão Militar referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo tc/000050/2022 – Pensão Militar consubstanciada no decreto 
n.º 2.036, de 01/12/2021, em favor de PatrÍcia cristiNa loPEs frEi-
tas, soPHia loPEs Barros E MatHEUs loPEs Barros, dependentes do 
ex-PM 2º sGt José Edmilson da conceição Barros;
Processo: tc/014432/2021 – Pensão Militar consubstanciada no decreto 
nº 1.749 de 27/07/2021, em favor de lUcilEia fErrEira MoNtEiro, 
JHUlYaNE fErrEira MoNtEiro E YaGo fErrEira MoNtEiro, dependen-
tes do Ex-PM 2º sGt adonildo vilhena Monteiro.

acÓrdÃo N.º 63.246
(Processos tc/509048/2018 e tc/510499/2018)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira.
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos dos votos do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil referentes aos 
processos abaixo identificados:
Processo tc/509048/2018 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
N° 0674 de 03/07/2017, em favor de PEdro PaUlo MoNtEiro dos saN-
tos, dependente do ex-segurado Paulo sérgio alves dos santos;
Processo tc/510499/2018 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
Nº 0252 de 02/01/2018, em favor de rosÂNGEla da silva aMaral, de-
pendente do Ex-segurado  Nivaldo José castro Pinto.
acÓrdÃo Nº. 63.247
(Processos tc/509889/2020 e tc/011144/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal coNcUrsado
requerente: BaNco do Estado do Pará
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Pessoal 
em favor de islENo dE olivEira dE araÚJo, roMUaldo Batista do 
aMaral NEto, JoEl dE soUZa cUNHa, Marilia NEPoMUcENo silva, 
JEssica MENdEs fraNÇa, JEYsa MaYara aMaral BarBosa, dalviNo 
GoNÇalvEs costa NEtto, NataN lUiZ BarBalHo fErrEira, iZaias da 
silva foNtEs JUNior, lEaNdro riBEiro BoMfiM e iara raiMUNda 
PErEira rEGo, aprovados em concurso público realizado pelo Banco do 
Estado do Pará.

acÓrdÃo N.º 63.248
(Processo tc/537989/2019)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: cENtro dE PErÍcias ciENtÍficas rENato cHavEs
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inci-
so i e parágrafo, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, de 26 de abril 
de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de servidores temporá-
rios firmados entre o CENTRO DE PERíCIAS CIENTíFICAS RENATO CHAVES 
– PaMEla aNdradE silva, ivoNE aliNE da silva rodriGUEs, dEYsE 
do EsPErito saNto vilHENa, JEsaias Garcia loPEs, carMEM cElia 
fraNca MoUrÃo, sUElEN fraNÇa da foNsEca, aNtÔNio MorENo dE 
olivEira, drEidE cHavEs faÇaNHa e fraNciara MiraNda coElHo.

 acÓrdÃo N.º 63.249
(Processos tc/004664/2022 e tc/009910/2021)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
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inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, referen-
tes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/004664/2022 – aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 573, de 05/03/2021, em favor de sElMa Maria dos saNtos fa-
rias NaZarENo, no cargo de auxiliar de Enfermagem, lotada no Hospital 
ophir loyola; e
Processo tc/009910/2021 – aposentadoria consubstanciado na Portaria 
aP n.º 2.041, de 18/11/2019, em favor de fraNcisco JosÉ NasciMEN-
to, no cargo de agente de Portaria, lotado na secretaria de Estado de 
saúde Pública.

acÓrdÃo Nº. 63.250
(Processo tc/521258/2018)
assunto:  PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil consubstanciado 
na Portaria Ps n.º 1500, de 02.05.2018, em favor de Marcio aUGUsto 
PalHEta lUZ e livia olivEira lUZ, dependentes da ex-segurada silvia 
cristina oliveira luz.

acÓrdÃo Nº. 63.251
(Processo tc/002863/2022)
assunto:  PENsÃo EsPEcial
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão Especial consubstan-
ciado no decreto n.º 2.134, de 20.01.2022, em favor de lUciaNa loBo 
da silva, dependente do ex-segurado 3º sGt PM Wilder oliveira Baptista.

acÓrdÃo Nº. 63.252
(Processo tc/513576/2016)
assunto: Inspeção Extraordinária para verificação da regularização do con-
trole de estoque do Hospital regional de salinópolis, em razão de indícios 
da prática de ato antieconômico apurados quando da análise da prestação 
de contas anual relativa ao exercício de 2011, autorizada pela resolução 
tcE nº. 18.841/2016.
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, e com fundamento no art. 1º, 
inciso iv, da lei complementar n.° 081 de 26 de abril de 2012, determinar 
o arquivamento dos autos face a não constatação de prática de ato lesivo 
aos cofres públicos.

acÓrdÃo N.º 63.253
(Processos tc/003986/2022, tc/004583/2022, tc/004663/2022, 
tc/004850/2022, tc/004935/2022, tc/005116/2022, tc/009905/2021 e 
tc/010178/2021)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, e 35 da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, referentes aos 
processos abaixo identificados:
Processo tc/003986/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 2.518, de 18.12.2020, em favor de carMEM EUNicE corrEa MoNtEi-
ro, na função de Escrevente datilógrafo, lotada na secretaria de Estado 
de Educação;
Processo tc/004583/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 521, de 01.03.2021, em favor de JoaNa rodriGUEs da silva, na 
função de servente, referência i, lotada na secretaria de Estado de Edu-
cação;
Processo tc/004663/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 534, de 02.03.2021, em favor de BENEdita ElZa loBato farias, 
na função de servente, referência i, lotada na secretaria de Estado de 
Educação;
Processo tc/004850/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1.416 de 24.05.2021, em favor de tErEZiNHa dE JEsUs costa al-
vEs, na função de servente, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/004935/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 538, de 02.03.2021, em favor de EstEliaNo caMilo carvalHo 
saNtos, na função de agente de vigilância sanitária, classe a, lotado na 
secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/005116/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1.191, de 06.05.2021, em favor de tErEZa MENdoNÇa dE soUZa, na 
função de servente, ref. i, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/009905/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 0227, de 10.01.2014, em favor de alGEMiro cravo valENtE, no 
cargo de auxiliar de serviços Gerais, lotado na secretaria de Estado de 
Educação; e
Processo tc/010178/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 500, de 25.02.2021, em favor de Maria ilciEtE PErEira dE Mora-
Es, na função de servente, referência i, lotada na secretaria de Estado 
de Educação.

acÓrdÃo N.º 63.254
(Processo tc/007510/2021)
assunto: PENsÃo EsPEcial - rEtificaÇÃo
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do Ato de Retificação de Pensão Es-
pecial consubstanciado no decreto n.º 1.530, de 03.05.2021, em favor de 
lEidiaNE araÚJo silva, lUiZ valdEZ dUartE da silva JÚNior, lUis 
HENriQUE salEs silva e lUaNN araÚJo silva, dependentes do ex-in-
vetigador da Polícia civil, luiz valdez duarte da silva.

acÓrdÃo N.º 63.255
(Processo tc/006423/2022)
assunto: PENsÃo EsPEcial
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão Especial consubs-
tanciado no decreto n.º 2.233, de 17.03.2022, em favor de cElia Maria 
alvEs alMEida e Ítala cristiNa viEira alMEida, dependentes do 2.º 
sargento PM Ítalo Kaiser de souza almeida.

acÓrdÃo N.º 63.256
(Processo tc/001989/2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado da EdUcaÇÃo
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de servidor tem-
porário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e RENATO 
roMÃo dos saNtos.

acÓrdÃo N.º 63.257
(Processo tc/006650/2022)
assunto: PENsÃo EsPEcial
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012:
1) deferir o registro do ato de Pensão Especial consubstanciado no decreto 
n.º 2.250, de 23.03.2022, em favor de vaNda Marta lorENZ PErEira, 
dependente do investigador da Polícia civil do Estado do Pará davi daniel 
Pereira silveira; e
2) determinar à sEPlad que proceda a alteração, por apostilamento, do 
decreto concessor retificando a condição da interessada, de “cônjuge” para 
“companheira”, sem a necessidade de reenvio do novo ato a esta corte de 
contas.

acÓrdÃo N.º 63.258
(Processo tc/501590/2018)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, in-
ciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil, consubstanciado 
na Portaria Ps n.º 0450, de 02.04.2013, em favor de fraNcisco fErrEi-
ra dos saNtos, dependente da ex-segurada tatsue iwanaga dos santos.

acÓrdÃo N.º 63.259
(Processos tc/005109/2022 e tc/010179/2021)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, referen-
tes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/005109/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 514, de 26.02.2021, em favor de JoaNa da costa rodriGUEs, no 
cargo de servente, ref. 1, lotada na secretaria de Estado de Educação; e
Processo tc/010179/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 509, de 26.02.2021, em favor de iracY fErrEira dE soUsa PErEi-
ra, no cargo de Professor classe Especial, Nível 1, lotada na secretaria de 
Estado de Educação.

acÓrdÃo N.º 63.260
(Processos tc/519720/2020 e tc/519918/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcativo do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de servidores 
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Temporários firmados entre a FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDU-
cativo do Para – clEiNaldo alcÂNtara rEis, EWErtoN loBato dE 
soUZa, MicHElE costa dos saNtos, lUciaNa silva MoNtEiro da 
Mota, Ed PaUlo Paiva GatiNHo, roBErto HErcUlaNo silva dos saN-
tos, EMYllY rENata fErNaNdEs riBEiro, EliZEU costa dE soUZa, 
alaN faBricio PicaNÇo MoNtEiro, aNtÔNio JociNElsoN alMEida dE 
soUsa, EriNEi saNtos dE soUZa, arlissoN lUiZ rodriGUEs dos 
saNtos, MarlloN WEsclEN caMPos dE alMEida, tarcisio scHrEi-
BEr JUNior, Edil GElsoN rodriGUEs, GilsoN silva das NEvEs, da-
NiEl sávio costa saNtos, raoNi da lUZ silva, EdErsoN JosÉ soU-
sa dE alMEida e lUis cláUdio dE olivEira fUrtado.

acÓrdÃo N.º 63.261
(Processos tc/526019/2017 e tc/531595/2017)
assunto: rEforMas
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará
relator: conselheiro fernando de castro ribeiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos Atos abaixo identificados:
Processo tc/526019/2017 – reforma consubstanciada na Portaria rE nº. 
428, de 11.04.2017, em favor do 3º sargento PM raimundo inácio alves 
Maia, pertencente ao efetivo do 15º Batalhão da Polícia Militar do Estado 
do Para (itaituba);
Processo tc/531595/2017 – reforma consubstanciada na Portaria rE nº. 
1.555, de 10.07.2018, retificadora da Portaria nº 622, de 05/06/2017, em 
favor do 2º sargento PM alberto José rebelo Neves, pertencente ao efetivo 
do Batalhão da Polícia tática do Estado do Pará (Belém).

acÓrdÃo Nº. 63.262
(Processo tc/010544/2021)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (art. 
191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria aP nº 823, de 06.04.2021, em favor de ro-
saNGEla Maria saNtos flEXa, na função de servente, ref. i, lotada na 
secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo N.º 63.263
(Processo tc/011158/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE
Proposta de decisão vencida: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizadora da decisão:  conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, e nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir, em caráter excepcional,  o registro 
do Ato de Admissão de Servidor Temporário firmado entre a SECRETARIA 
dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE – MarcElo GUi-
MaraEs liMa, Karla fErNaNda fErrEira BarrEiros MElo, rosalia 
da PENHa rodriGUEs MaUÉs, tHiaGo JUscEliNo alvao da silva, 
Marcia NaZarENa loBato MoNtEiro, diEGo dE JEsUs liMa BorGEs, 
YUrYaNNE carvalHo PiNto, roMilsoN PiNto da silva e Maria Elci-
laNE Prado dE aGUiar.

acÓrdÃo Nº. 63.264
(Processos tc/529823/2019)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JU-
Nior (art. 191, §3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão 
de Pessoal em favor de aNdErsoN ProcÓPio saraiva, MarlissoN lo-
PEs dE araÚJo, fáBio HENriQUE GoMEs PoNtEs, adriaNa Batista 
dE olivEira GoMEs, JoNEs rEMo BarBosa valE, PaUla MaYara ro-
driGUEs do NasciMENto, rENato dos saNtos liMa, EllEN cristiNa 
rosário dE olivEira, JÚlia coroa dos aNJos soUsa e lUZiclaUdia 
dE fraNca silva, aprovados no concurso Público c-173, realizado pela 
sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo.

acÓrdÃo Nº. 63.265
(Processo tc/521096/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcativo do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival da silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art. 191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81/2012:

1. deferir, em caráter excepcional, atos de admissão de servidores tempo-
rários firmados entre a FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
do Pará – liGia Maria soUZa caMPos, oZiMar saNtos da silva, 
PaUlo roBErto torrEs dE soUZa, rEGivaldo NasciMENto PiNHo, 
JUBErÊ olivEira JaNaHÚ, roMEro saNtos dE saNtaNa, carlos alE-
XaNdrE fErrEira costa, MarcEliNo cardoso dE soUZa, raiMUNdo 
HENriQUE coElHo da silva e JosÉ Maria liMa do NasciMENto;
2. recomendar à fasepa, que atente as normas da resolução n. 
19.070/2018 deste tribunal, que trata sobre a composição e o encami-
nhamento dos atos de admissão de pessoal por meio do sistema eletrônico 
e-Jurisdicionado, Módulo admissão, e a respectiva autuação processual.

acÓrdÃo Nº. 63.266
(Processo tc/515687/2011)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio sEdUc nº. 059/2010.
responsável/interessado: aroldo do NasciMENto PiNto e PrEfEitU-
ra MUNiciPal dE tErra alta.
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. arol-
do do NasciMENto PiNto, ex-prefeito municipal de terra alta., no valor 
de r$ 175.800,00 (cento e setenta e cinco mil e oitocentos reais), dando-
lhe plena quitação.

acÓrdÃo N.º 63.267
(Processo tc/528719/2010)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio sEdUc n.º 671/2009.
responsável/interessado:  antônio corrêa Neto e PrEfEitUra MUNiciPal 
dE BoNito.
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizadora da decisão: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril 
de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade da sr. antônio 
corrêa Neto, Ex-prefeito Municipal de Bonito, no valor de r$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) e dar-lhe plena quitação.

acÓrdÃo N.º 63.268
(Processos tc/500668/2011, tc/501249/2016 e tc/521425/2010)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará.
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do ritc/Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil 
referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/500668/2011 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 2044, de 01.09.2010, em favor de ZENilda alMEida, dependente do 
ex-segurado Miguel rodrigues;
Processo tc/501249/2016 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
nº 0461, de 02.04.2013, em favor de fraNcisco cElEstiNo tEiXEira, 
dependente da ex-segurada luiza Helena de lima e;
Processo tc/521425/2010 - Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
nº 0100, de 01.04.2010, em favor de Maria dE NaZarÉ coUtiNHo dos 
saNtos, dependente do ex-segurado luciano Gomes dos santos.

acÓrdÃo Nº. 63.269
(Processos tc/004852/2022, tc/005110/2022, tc/005118/2022,
tc/010294/2021, tc/010301/2021, tc/010346/2021)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de aposenta-
dorias, referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/004852/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº. 1.200 de 06.05.2021, em favor de Jair GoMEs dE araÚJo, na função 
de servente, ref. i, lotado na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/005110/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº. 1.228, de 11.05.2021, em favor de fraNcisco cHaGas dE olivEira, 
na função de servente , ref. i, lotado na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/005118/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº. 1.459, de 26.05.2021, em favor de MariNa MaciEl GoNÇalvEs, na 
função de servente, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/010294/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº. 870 de 19.05.2020, em favor de BENEdita caldas PaEs, na função 
de auxiliar de serviços Gerais - c, lotada na Universidade do Estado do 
Pará;
Processo tc/010301/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº. 595, de 09.03.2021, em favor de Maria dE loUrdEs dE soUsa 
costa, na função de agente de saúde, lotada da fundação santa casa de 
Misericórdia do Pará;
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Processo tc/010346/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº. 1.458, de 09.07.2019, em favor de HErMÓGENa saNtos dE frEitas, 
na função de servente, ref. i, lotada na secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo Nº. 63.270
(Processo tc/516382/2018)
assunto: denúncia formulada em face do departamento de trânsito do 
Estado do Pará acerca de possíveis ilícitos constantes em contrato firmado 
com empresa terceirizada para desenvolver serviços de locação de equi-
pamentos/impressão.
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro fernando de castro ribeiro (art. 
191, §3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso Xvii, da lei complementar n° 081, de 26 de abril de 
2012, conhecer da denúncia formulada em face do departamento de trân-
sito do Estado do Pará, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente, 
para:
1) determinar ao dEtraN/Pa que tome as providências necessárias para 
salvaguardar as impressoras de sua propriedade, assim como adote os 
procedimentos legais para dar o devido destino aos equipamentos de infor-
mática considerados desnecessários para o uso do órgão;
2) determinar a juntada dos presentes autos aos processos de Prestação 
de Contas de Gestão dos exercícios de 2017 a 2020 do DETRAN/PA, a fim 
de subsidiar o exame anual das respectivas prestações de contas e que 
seja considerada no procedimento de seleção das unidades jurisdicionadas 
que poderão ter as contas autuadas referentes ao exercício de 2021; espe-
cialmente, com vista, ao aprofundamento da análise de conformidade dos 
atos de gestão mencionados na presente demanda;
3) recomendar ao dEtraN/Pa que promova o aprimoramento do controle 
interno, tendo em vista as fragilidades identificadas no feito;
4 – dar ciência desta decisão, à auditoria Geral do Estado, ao departa-
mento de trânsito do Estado do Pará e ao sindicato dos trabalhadores de 
trânsito do Estado do Pará.

acÓrdÃo N.º 63.271
(Processo tc/519876/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JU-
Nior 
(art. 191, §3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de 
Pessoal em favor de davi KEtlEY soUsa MoraEs, aprovado em concurso 
público realizado pelo MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do 
Pará

acÓrdÃo N.º 63.272
(Processo tc/527042/2013)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará.
Proposta da decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art. 191, 
§3º do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria aP nº 1357, de 08/05/2012, em favor de Ma-
ria da coNcEiÇÃo BErNardElli, no cargo de defensora Pública da 3ª. 
Entrância, lotada na defensoria Pública do Estado do Pará.

acÓrdÃo Nº. 63.273
(Processos tc/004510/2022, tc/004853/2022,
tc/004939/2022, tc/005111/2022 e tc/010295/2021)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de aposenta-
doria abaixo identificados:
Processo tc/004510/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº 552, de 04.03.2021, em favor de Maria dE NaZarÉ MorEira, no fun-
ção de servente, referência i, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/004853/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1.205, de 03.05.2021, em favor de roselina velasco teixeira, na função 
de  servente, ref i, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/004939/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 558, de 04.03.2021, em favor de Maria Wilma torres da costa, na 
função de agente de artes Práticas, lotada na secretaria de Estado da 
saúde Pública;
Processo tc/005111/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 665, de 15.03.2021, em favor de Maria de NazarÉ cardoso, no cargo 
de técnico de Enfermagem, lotada na fundação santa casa de Misericórdia 
do Pará;

Processo tc/010295/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 2602, de 29.08.2008, em favor Zuleide Maria da silva alves, no cargo 
de agente de Portaria, GEP-tP-1.102.1, classe “a”, lotada na secretaria de 
Estado de Educação.

acÓrdÃo Nº 63.274
(Processo tc/517324/2017)
assunto: rEforMa
requerente:  iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei comple-
mentar n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de reforma 
consubstanciado na Portaria rE nº 1350 de 22/11/2016, em favor de JosÉ 
oiclÊ saNtos, na patente de subtenente PM rr, pertencente ao quadro 
de inativos da corporação.

acordÃo Nº. 63.275
(Processo tc/519943/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: HosPital oPHir loYola
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro 
(art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art 35 da lei complementar 
nº. 81 de 26 de abril de 2012, deferir, excepcionalmente, o registro dos 
atos de admissão de servidores temporários firmados entre o HOSPITAL 
oPHir loYola – alcioNE Barros fErrEira dos saNtos, EriKa diE-
NisE silva dE soUZa, GlaUcia da PaiXÃo lEitÃo olivEira, alEssaN-
dra liMa da silva, tHais alBErNar PEssoa, cicEra dos saNtos dE 
soUZa, BrENda cristiNa saNtos dos saNtos, EliZaNGEla do so-
corro aGUiar MacHado, sÔNia Maria saNtos do carMo olivEira 
e rafaEl GoMEs PErEira.

acÓrdÃo N.º 63.276
(Processos tc/515903/2018 e tc/517385/2018)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciaria do Estado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira 
JUNior (art. 191, §3º, do rit/cE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei comple-
mentar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos abaixo 
relacionados:
Processo tc/515903/2018 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
nº 1672, de 01.06.2018, em favor de saNdro sENa fErrEira, depen-
dente da ex-segurada Edilza Pereira ferreira;
Processo tc/517385/2018– Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
nº 1604, de 02.05.2018, em favor de adEliNa virGiNia ParaGUassU, 
dependente da ex-segurada terezinha da cruz Gonçalves Monteiro.

acÓrdÃo N.º 63.277
(Processos tc/004855/2022, tc/009909/2021 e tc/010298/2021)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto Edvaldo fErNaNdEs dE 
soUZa
formalizador da decisão:  conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentado-
ria, referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/004855/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1.186, de 06.05.2021, em favor de crEUsa Maria MENdEs loPEs, na 
função de servente, ref. 1, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/009909/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 2.720, de 21.11.2019, em favor de Maria das GraÇas fErrEira 
GUEdEs, na função de agente de Portaria, lotada na secretaria de Estado 
de Educação; e
Processo tc/010298/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 145, de 06.01.2020, em favor de rUtH aBrEU soUZa silva, no cargo 
de auxiliar de saúde, lotada na secretaria de Estado de sáude Pública.

acÓrdÃo Nº 63.279
(Processo tc/521780/2018)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto Edvaldo fErNaNdEs dE 
soUZa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 4º, inciso i, da resolução n.º 18.990, de 03 de abril de 2018, e art. 
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290, do ritcE/Pa, c/c o art. 485, iv, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o 
processo que trata do ato de aposentadoria, consubstanciado na Portaria 
aP n.º 2184, de 21.06.2018, em favor de adÃo PErEira da silva, na 
função de Professor assistente Pa-a, lotado na secretaria de Estado de 
Educação, tendo em vista o falecimento do interessado.

acordÃo Nº. 63.280
(Processo tc/521109/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  HosPital oPHir loYola
Proposta de decisão: conselheiro substituto Edvaldo fErNaNdEs dE 
soUZa
formalizadora da decisão: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81 de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
servidores temporários firmados entre o HOSPITAL OPHIR LOYOLA – DA-
NiEllE da costa frEirE e iaGo Barroso raMos.

resoLUÇÃo Nº 19.413
(Processo tc/508635/2018)
assunto: Pedido de Medida cautelar, formulado pelo sr. JoÃo salaME 
NEto, Ex-Prefeito do Município de Marabá, visando a suspensão da res-
trição do Município no registro do siafEM/Pa em razão do convênio de nº 
095/2016 firmado pela municipalidade e a SEDUC.
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
rEsolvEM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, com fundamento no art. 88, c/c o art.89, iii da lei com-
plementar nº 81, de 26 de abril de 2012, conhecer do Pedido de Medida 
cautelar e deferir liminarmente a tutela pleiteada pelo sr. JoÃo salaME 
NEto, Ex-Prefeito do Município de Marabá para determinar à sEdUc que 
realize a sustação do registro restritivo no siafEM, referente ao convênio 
n.º 095/2016, firmado com o município de Marabá.

resoLUÇÃo Nº 19.414
(Processo tc/001135/2022)
assunto: consulta formulada pelo sr. GiUssEPP stival MENdEs da ro-
cHa loPEs da silva, Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará, sobre questionamentos quanto a aplicabilidade do princípio 
da paridade remuneratória e pagamento ex ofício, aos servidores aposen-
tados e pensionistas, baseado na Ec 41/2003
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (§2º do 
art. 191 do regimento interno)
rEsolvEM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto-vista do conselheiro odilon inácio teixei-
ra, com fundamento no art. 1º, inciso Xvi, da lei complementar n.º 81, 
de 26 de abril de 2012, responder a consulta formulada pelo instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, nos termos a seguir:
1)as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral concedidas aos 
servidores em atividade, decorrentes de transformação ou reclassificação 
de cargos, são extensíves aos servidores aposentados e pensionistas aco-
bertados pela paridade conferida pela Emenda constitucional n. 41/2003, 
sendo ilegítima a extensão de vantagens provenientes de situações incons-
titucionais ou ilegais, a exemplo da transposição de cargos e da equipara-
ção de vencimentos;
2)Nos casos de benefícios previdenciários dotados da regra da paridade, 
a autarquia previdenciária pode, após a identificação da necessidade de 
parametrização de proventos e pensões, efetuar o pagamento de ofício 
e ex nunc dos valores devidos aos beneficiários em virtude da concessão 
de vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral aos servidores 
em atividade, decorrentes de transformação ou reclassificação de cargos.
o pagamento de valores retroativos não prescritos no período de 5 (cinco) 
anos (art. 123, § 2º, do regulamento Geral do regime Próprio de Previ-
dência social - rPPs do Estado do Pará), em homenagem aos princípios da 
legalidade estrita, da supremacia do interesse público sobre o particular, da 
indisponibilidade do interesse público e do equilíbrio financeiro e atuarial 
do rPPs, será efetuado pela autarquia previdenciária nos casos em que o 
beneficiário pedir expressamente o pagamento dos referidos valores e tiver 
o direito reconhecido administrativamente, nos termos dos arts. 77 e 78 do 
regulamento Geral do rPPs do Estado do Pará.

Protocolo: 845533

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

resoLUÇÃo Nº 021/2022 – MPc/Pa – coNseLHo
dispõe sobre a autorização para afastamento do Procurador-Geral de con-
tas para participação em evento.
o conselho superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;

coNsidEraNdo a solicitação do Procurador-Geral de contas, Patrick Be-
zerra Mesquita, para participar do evento “i congresso ambiental dos tri-
bunais de contas”, a ser realizado no período de 15 a 16 de setembro de 
2022, em Manaus - aM (PaE n. 2022/1076434);
coNsidEraNdo os termos do art. 17, vi, do regimento interno do MPc/
Pa aprovado pela resolução nº 01/2020 – MPc/Pa – colégio, bem como do 
art. 4º, § 2º, da resolução nº 19/2016-MPc/Pa – colégio;
rEsolvE:
art. 1º. autorizar a viagem do Procurador-Geral de contas, Patrick Bezerra 
Mesquita, para participar do evento “i congresso ambiental dos tribunais 
de contas”, a ser realizado no período de 15 a 16 de setembro de 2022, 
em Manaus - aM.
art. 2º. conceder-lhe 03 e ½ (três e meia) diárias, correspondentes ao 
período de afastamento, compreendido entre os dias 14 a 17 de setembro 
de 2022, na forma da resolução nº 19/2016-MPc/Pa – colégio.
art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 24 de agosto de 2022.
stEPHENsoN olivEira victEr
sUBProcUrador-GEral dE coNtas
Membro Nato
dEÍla BarBosa Maia
corrEGEdora-GEral
Membro Nato
staNlEY Botti fErNaNdEs
ProcUrador dE coNtas
Membro Eleito
daNiEllE fátiMa PErEira da costa
ProcUradora dE coNtas
Membro Eleito

Protocolo: 846408

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚM. do coNtrato: 139/2022-MP/Pa.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa idEaliNE co-
MErcial EirEli.
objeto: aquisição de equipamentos odontológicos.
valor Global do contrato: r$ 54.390,00
data de assinatura: 26/08/2022.
vigência do contrato: 31/08/2022 a 31/12/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943
Elemento de despesa: 339030 e 449052
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 846725
eXtrato de coNtrato

NÚM. do coNtrato: 143/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa sQUadra do 
Brasil distriBUidora dE EQUiPaMENtos ltda
objeto: aquisição de equipamentos médicos.
valor Global do contrato: r$ 599,00
data de assinatura: 29/08/2022.
vigência do contrato: 31/08/2022 a 31/12/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943
Elemento de despesa: 339030 e 449052
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 846732
eXtrato de coNtrato

NÚM. do coNtrato: 143/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa sis coMErcio 
dE MatEriais E EQUiPaMENtos ltda
objeto: aquisição de equipamentos médicos.
valor Global do contrato: r$ 808,75
data de assinatura: 29/08/2022.
vigência do contrato: 31/08/2022 a 31/12/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943
Elemento de despesa: 339030 e 449052
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 846733
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eXtrato de coNtrato
NÚM. do coNtrato: 143/2022-MP/Pa.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa sKYMEd coMEr-
cial ltda
objeto: aquisição de equipamentos médicos.
valor Global do contrato: r$ 6.269,00
data de assinatura: 29/08/2022.
vigência do contrato: 31/08/2022 a 31/12/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943
Elemento de despesa: 339030 e 449052
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 846729
eXtrato de coNtrato

NÚM. do coNtrato: 143/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa l. N. rodriGUEs 
distriBUidora dE ProdUtos ortoPÉdicos ltda
objeto: aquisição de equipamentos médicos e odontológicos.
valor Global do contrato: r$ 1.894,32
data de assinatura: 29/08/2022.
vigência do contrato: 31/08/2022 a 31/12/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943
Elemento de despesa: 339030 e 449052
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 846730

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNistÉrio PÚBlico do Estado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 045/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto o registro de 
Preços para aquisição de Material de copa e cozinha:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com os seguin-
tes valores:
cNPJ 22.327.937/0001-09 - BEatriZ BrUst dE soUZa
item 01..... P.Unit r$ 208,00..... P.total r$ 31.200,00
item 02..... P.Unit r$ 19,00.... P.total r$ 2.850,00
valor total do certame: r$ 34.050,00
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022
andréa Mara ciccio
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 846449

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022-MP/Pa
oBJEto: rEGistro dE PrEÇos Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos coNti-
NUados dE carrEGador, coPEiro, rEcEPcioNista E tElEfoNista, 
Por PEssoa JUrÍdica, coM forNEciMENto dE MÃo dE oBra UNifor-
MiZada, coNforME coNdiÇÕEs, QUaNtidadEs E EXiGÊNcias EstaBE-
lEcidas NEstE Edital E sEUs aNEXos.
tErMo dE adJUdicaÇÃo E HoMoloGaÇÃo
tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 111728/2022 que 
ensejou o Pregão Eletrônico nº. 027/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por lote e, diante do julgamento do Pregoeiro 
designado pela Portaria nº. 3109/2022-MP/PGJ, de 13/06/2022, adjudico e 
homologo o resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo,
para todos os efeitos previstos em lei:
- cNPJ 08.538.011/0001-31- diaMoNd sErvicos dE liMPEZa E Mao dE 
oBra ltdatotal forNEcEdor r$ 7.864.598,16
GrUPo 01 - valor total r$ 7.864.598,16
valor total do certame: r$ 7.864.598,16
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 29 de agosto de 2022.
cÉsar BEcHara NadEr Mattar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 846301
PreGÃo eLetrÔNico Nº 046/2022-MP/Pa

oBJEto: aQUisiÇÃo dE fErraMENtas
tErMo dE HoMoloGaÇÃo
tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 121269/2022 que 
ensejou o Pregão Eletrônico nº. 046/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por item e, diante do julgamento da Pregoeira 
designada pela Portaria nº. 4185/2022-MP/PGJ, de 04/08/2022, homologo 
o resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo, para todos 
os efeitos previstos em lei:
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
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 30 de agosto de 2022.
cÉsar BEcHara NadEr Mattar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 846494

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
NÚM. do coNtrato: 082/2018-MP/Pa.

Núm. da apostila: 002
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa atlaNta rENt 
a car ltda - EPP.
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação de veículos sem motorista, por quilometragem livre, 
sem combustível – itEM 2 (NordEstE i, ii, E iii, E tocaNtiNs).
Justificativa do Apostilamento: Retificação na Cláusula Segunda do 3º Ter-
mo aditivo ao contrato nº 082/2018 - MPPa, assinado em 10/08/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em 12/08/2022, conforme a 
seguir:
onde se lê: “fica prorrogado o prazo de viGÊNcia do contrato por mais 
12 (doze) meses, a contar de 26/08/2022, nos termos no art. 57, ii, da lei 
nº 8.666/1993 e cláusula Nona, item 9.1, do contrato em apreço.”
Leia-se: “fica prorrogado o prazo de viGÊNcia do contrato por mais 12 
(doze) meses, a contar de 26/09/2022, nos termos no art. 57, ii, da lei nº 
8.666/1993 e cláusula Nona, item 9.1, do contrato em apreço.”
data de assinatura: 29/08/2022.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 846169
eXtrato de aPostiLaMeNto

NÚM. do coNtrato: 087/2021-MP/Pa.
Núm. da apostila: 001
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa rG.coM iNfor-
Mática & coMUNicaÇÃo ltda.
objeto do contrato: Prestação de serviço de acesso à internet para a Pro-
motoria de Justiça de são Geraldo do araguaia/Pa.
Justificativa do Apostilamento: Retificação na Cláusula Segunda do 1º Ter-
mo aditivo ao contrato nº 087/2021 - MPPa, assinado em 12/08/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em 17/08/2022, conforme a 
seguir:
onde se lê: “fica prorrogado o prazo de viGÊNcia do contrato por mais 
12 (doze) meses, a contar de 13/09/2022, nos termos no art. 57, ii, da lei 
nº 8.666/1993 e cláusula Nona, item 9.1, do contrato em apreço.”
Leia-se: “fica prorrogado o prazo de viGÊNcia do contrato por mais 12 
(doze) meses, a contar de 14/09/2022, nos termos no art. 57, ii, da lei nº 
8.666/1993 e cláusula Nona, item 9.1, do contrato em apreço.”
data de assinatura: 29/08/2022.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 846164

.

.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022

Portaria Nº 0961/2022-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 110962/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo silva vascoNcElos
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MatrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dEstiNo(s): Belém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(s): 14/03/2022 - 23/03/2022
QUaNtidadE dE diárias: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: tribunal do Júri - Participar de sessão do tribunal do Juri na 
comarca de itaituba/Pa.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa , 09 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Portaria Nº 4737/2022-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 139580/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGElica costa MacHado liMa
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - assistENtE social - atc-a-i
MatrÍcUla: 999.3492
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): Garrafão do Norte/Pa, Bragança/Pa
PErÍodo(s): 24/08/2022 - 24/08/2022, 26/08/2022 - 26/08/2022, 
31/08/2022 - 31/08/2022
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QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - Prestar apoio técnico na 
elaboração de estudo social
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 4738/2022-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 139697/2022 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): 29/08/2022 - 29/08/2022
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, 26 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Portaria Nº 4739/2022-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 139575/2022 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): castanhal/Pa
PErÍodo(s): 24/08/2022 - 24/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - dar cumprimento de ordem 
de missão
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 4740/2022-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 138194/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo sErGio dos saNtos costa
carGo/fUNÇÃo: dirEtor dE dEPartaMENto
MatrÍcUla: 999.533
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): 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 4741/2022-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 140171/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE Edvaldo PErEira salEs
carGo/fUNÇÃo: diretor-Geral - cEaf
MatrÍcUla: 999.817
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Brasília/df
PErÍodo(s): 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)

fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o Procurador-
Geral de Justiça em reunião extraordinária do cNPJ, que ocorrerá no dia 
30/08/2022 na sede da Procuradoria-Geral da república em Brasília/df.
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 4742/2022-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 139749/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ivaN assUNcao soarEs dE soUZa
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-v
MatrÍcUla: 998.773
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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor antonio cruz Neves até os municípios de tailândia, Jacundá, 
Marabá, Parauapebas, Xinguara, tucumã, conceição do araguaia e rondon 
do Pará/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 4743/2022-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 139850/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ivaN assUNcao soarEs dE soUZa
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-v
MatrÍcUla: 998.773
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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor luiz ricardo Pinho até o município de cametá/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 4750/2022-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 139550/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUsto tEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-ii
MatrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): abaetetuba/Pa
PErÍodo(s): 23/08/2022 - 24/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maria do carmo andion farias até o municipio de abaetetubaPa
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: 846152

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria Nº 024/2022-MP/PJts
o Promotor de Justiça titular de terra santa, com fundamento previstas 
no art. 129, inciso iii, da constituição da república, art. 26, inciso i, da lei 
n° 8.625/93, art. 52, inciso vi, da lei complementar Estadual 57/06, art. 
9° da resolução n° 174/2017 do conselho Nacional do Ministério Publico, 
nos termos dos art. 127, caput, da constituição da república, conforme 
preceitua o art. 129, inciso iii, da constituição da república, bem como a 
prevenção e reparação de danos causados aos interesses difusos, coleti-
vos, individuais indisponíveis e homogêneos, na forma do art. 25, inciso iv, 
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alínea “a”, da lei 8.625/93, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo siMP Nº 000469-043/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de terra santa, situada na tv. santa terezinha – 
centro – cEP: 68.285-000 terra santa – fone/fax: (93)3538-1554.
Portaria nº 024/2022-MP/PJts
investigado: siGiloso
assunto: siGiloso
Guilherme lima carvalho - Promotor de Justiça

Protocolo: 846493
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo

N.º 012/2022-3ª/PJ/stM - siMP 008080-031/2022
a ProMotora dE JUstiÇa dE saNtarÉM/Pa titUlar do 3º carGo, no 
uso de suas atribuições legais e prerrogativas funcionais, realiza a instau-
ração de Procedimento administrativo n.º 012/2022 registrado sob siMP 
N.º 008080-031/2022 a fim de subsidiar a fiscalização de Políticas Públicas 
necessárias para o desenvolvimento em Estabelecimentos ou Unidades Pri-
sionais, nos termos da recomendação n.º 003/2021-cGMP
Portaria de instauração nº 012/2022-MP/3ªPJ
data da instauração: 04/08/2022
objeto: o procedimento administrativo tem como objeto acompanhar a 
fiscalização de Políticas Públicas necessárias para o desenvolvimento em 
Estabelecimentos ou Unidades Prisionais, nos termos da recomendação 
n.º 003/2021-cGMP
dUllY saNaE araÚJo otaKara
3ª Promotora de Justiça de santarém

Protocolo: 846465
Portaria Nº 0668/2022-MP/sUB-ta

a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa, 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:
cEsar roGErio silva PiNto - Período: 24/08/2022 - GEdoc nº 
140153/2022
Joao EdUardo BoNatto costa - Período: 21 a 22/08/2022 - GEdoc nº 
139579/2022
Maisa GaBY MUtraN rUsso BENdElaK - Período: 24/08/2022 - GEdoc 
nº 140062/2022
MarcElo aNtoNio silva MartiNs - Período: 15 a 26/08/2022 - GEdoc 
nº 140025/2022
Marcia carNEiro alvEs - Período: 01 a 30/09/2022 - GEdoc nº 
140167/2022
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 Belém/Pa, 29 de agosto de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Portaria Nº 0669/2022-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 falecimento, com ful-
cro no artigo 72, iii, da lei nº 5.810/94:
• HELIO RAIMUNDO DE MORAES COLLARES - Período: 17 a 24/08/2022 - 
GEdoc nº: 140179/2022
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 Belém, 29 de agosto de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Portaria Nº 0670/2022-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 e considerando 
os termos dos GEdocs nº 139076/2022, 139315/2022, 139782/2022 e 
139401/2022,
r E s o l v E:
i - dEsiGNar o servidor diEGo rodriGUEs dE soUZa, técnico em infor-
mática, para exercer a função gratificada de Chefe da Divisão de Apoio ao 
Usuário do departamento de informática, durante o afastamento do titular 
fraNcisco JosÉ rio BarBosa, no período de 18 a 19/07/2022.
ii - dEsiGNar a servidora victoria cristiNa silva vilHENa, auxiliar de 
administração, para exercer o cargo de assistência intermediária de chefe 
da divisão de administração de Pessoal, durante o afastamento da titular, 
MicHElE dE PaUla MaciEl tEiXEira, no período de 19 a 28/08/2022.
iii - dEsiGNar a servidora GlENda dos saNtos saNtaNa, auxiliar de 
Administração, para exercer a função gratificada de Chefe de Unidade de 
apoio da divisão de administração de Pessoal, com atuação no serviço de 
Ponto, durante o afastamento da titular, victoria cristiNa silva vilHE-
Na, no período 19 a 28/08/2022.
iv - dEsiGNar a servidora caMila cavalcaNtE dos saNtos, auxiliar de 
administração, para exercer o cargo de diretora do departamento de re-
cursos Humanos, durante o afastamento do titular, ricardo dE araÚJo 
MoUra, no período de 24 a 25/08/2022.

v - dEsiGNar a servidora aNa BEatriZ PEdroso BotElHo PicaNÇo, 
Auxiliar de Administração, para exercer a função gratificada de Chefe de 
Unidade de apoio da divisão de desenvolvimento de Pessoal - Núcleo de 
Estágio, durante o afastamento da titular, BárBara vEiGa fErrEira 
rosa, no período 16 a 21/08/2022.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 Belém, 29 de agosto de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Portaria Nº 0671/2022-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 e considerando 
os termos do GEdoc nº 138032/2022,
r E s o l v E:
dEsiGNar o servidor rUi olivEira saNtos, auxiliar de administração, 
para exercer o cargo de chefe de apoio das Promotorias de Justiça do 
interior da região administrativa 06 – tocantins, durante afastamento da 
servidora titular, Maria BENEdita dos saNtos fEio, no período de 17 
a 26/08/2022.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 Belém, 29 de agosto de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Portaria Nº 0673/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E s o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• JORGE CLETO NUNES FERREIRA JUNIOR - Período: 13 a 16/07/2022 - 
GEdoc nº 136675/2022
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 Belém, 30 de agosto de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Portaria Nº 0866/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E s o l v E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº 057, de 
6/7/2006:
alEssaNdra rEBElo clos - Período: 24/08/2022 - GEdoc nº 
139849/2022
GilBErto valENtE MartiNs - Período: 16 a 30/08/2022 - GEdoc nº 
138537/2022
GUilHErME liMa carvalHo - Período: 21 a 26/08/2022 - GEdoc nº 
139348/2022
MariZa MacHado da silva liMa - Período: 22.08 a 05/09/2022 - GE-
doc nº 139494/2022
MoNiQUE NatHYaNE coElHo QUEiroZ - Período: 22 a 26/08/2022 - GE-
doc nº 139346/2022
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
titUcioNal.
Belém, 24 de agosto de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 846403
eXtrato de ata do coNseLHo sUPerior do MPPa, reFereNte 

À 15ª sessÃo ordiNÁria do PLeNÁrio VirtUaL – 2022
(resolução n.º 004/2020/csMP/MPPa)
data E Hora – 8h do dia 22/08 até às 18h do dia 26/08/2022.
local: sítio eletrônico: www.mppa.mp.br. PrEsENtEs: dr. cÉsar BEcHa-
ra NadEr Mattar JUNior, Procurador-Geral de Justiça, Presidente do 
conselho superior; dr. MaNoEl saNtiNo NasciMENto JUNior, correge-
dor-Geral do Ministério Público; dr. fraNcisco BarBosa dE olivEira, 
conselheiro secretário e os seguintes conselheiros: dr. Waldir MaciEi-
ra da costa filHo, dr. Marcos aNtÔNio fErrEira das NEvEs, dra. 
Maria do socorro MartiNs carvalHo MENdo e dra. rosa Maria 
rodriGUEs carvalHo.
itENs da PaUta:
1. Julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da costa 
filHo:
1.1.1. Processo nº 000015-151/2017
requerente(s): Ministério Público Eleitoral
requerido(s): Paulo alberto santos de Queiroz
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar a prática de possíveis irregularidades na execução de 
obras de engenharia na câmara Municipal de Belém nos anos 2013 e 2014
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.2. Processo nº 005233-070/2019
requerente(s): antônio Mário de carvalho
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requerido(s): vanderly antônio luiz Moreira - secretário Mun. Educação
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar suposta improbidade administrativa praticada pelo se-
cretário Municipal de Educação de redenção ao determinar que servidora 
pública ocultasse informações relativas à qualidade da merenda escolar
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.3. Processo nº 000911-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): tribunal de contas dos Municípios do Pará - tcM/Pa
origem: 2º PJ defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades no âmbito do tcM-Pa quanto 
ao pagamento de parcela remuneratória em razão de representação por 
cargo/função e concessão de licença Prêmio a conselheiros nos anos de 
2001, 2012, 2013 e 2014.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.4. Processo nº 000689-084/2018
requerente(s): leonardo oliveira abreu
requerido(s): comissão de licitação de rondon do Pará - Pa
origem: 1ª PJ de rondon do Pará
assunto: apurar possível irregularidade na etapa de credenciamento no 
processo licitatório para contratação de serviço de internet da Prefeitura 
Municipal de rondon do Pará.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.5. Processo nº 000111-200/2020
requerente(s): aNoNiMa
requerido(s): Guarda Municipal de ananindeua, Município de ananindeua
origem: 1º PJ de direitos constitucionais fundamentais e defesa Patrimô-
nio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua.
assunto: averiguar suposta irregularidade na aplicação de recursos pú-
blicos, em relação ao contrato nº 003/2019-sEsds/PMa, celebrado pela 
secretaria Municipal de segurança e defesa social e a Empresa M r fa-
bricação de Móveis Eireli, para compra de equipamentos e utensílios para 
cozinha da Guarda Municipal e secretaria Municipal de segurança e defesa 
social de ananindeua/Pa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.6. Processo nº 000152-804/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de vitória do Xingu/Pa
origem: 5ª PJ de altamira
assunto: apurar supostas irregularidades em pregão presencial da Prefei-
tura de vitória do Xingu.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.7. Processo nº 000001-123/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Para e Município de santa 
luzia do Pará
requerido(s): adamor aires de oliveira
origem: PJ de santa luzia do Pará
assunto: apurar irregularidades em licitação realizada na Prefeitura de 
santa luzia do Pará no ano de 2013.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.8. Processo nº 000848-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): thiago sisnando da costa cabral
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível recebimento indevido de recursos públicos por 
parte de t. s. c. s. que ocupou o cargo em comissão de assistente de dire-
ção do tribunal de contas do Estado (...) cuja jornada era no mesmo turno 
e horário de curso de odontologia no cEsUPa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.9. Processo nº 000168-804/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): companhia de saneamento do Estado do Pará - cosaNPa
origem: 5ª PJ de altamira
assunto: apurar licitação na cosaNPa para ampliação e melhoria de siste-
ma de abastecimento de água em altamira.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.10. Processo nº 000281-200/2021
requerente(s): alexandre da costa lacerda

requerido(s): Gestora da E.M.E.i.f. cândida santos de souza
origem: 1º PJ de ananindeua
assunto: averiguar suposto ato de improbidade administrativa, consubs-
tanciado no art. 11, iv, da lei n.º 8.429, praticado contra os princípios da 
administração pública, na E.M.E.i.f cândida santos de souza, tendo como 
diretora a sra. diana thereza lavor
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.11. Processo nº 007560-030/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração, serviço autônomo de água e Esgoto de Pa-
rauapebas (saaEP)
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar irregularidades no pregão eletrônico para registro de pre-
ços do serviço autônomo de água e esgoto de Parauapebas, visando a 
contratação de pessoa jurídica para a locação de caminhões Pipa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.12. Processo nº 000306-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundação cultural do Pará tancredo Neves - fcPtN
origem: 4º PJ dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos 
Humanos
assunto: apurar possível irregularidade na contratação, por meio de Pro-
cesso Seletivo Simplificado (PSS) realizado pela Fundação Cultural do Pará 
(Edital nº 001/2019), da funcionária amanda alves Gonçalves que seria 
filha da Coordenadora de Gestão de Pessoas do Órgão, a Sra. Elizabeth 
cristina da rocha alves.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, pará-
grafo único, da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii 
da resolução n.º 007/2019-cPJ, devendo os autos serem encaminhados à 
PGJ para designação de outro membro do Ministério Público para tomar as 
providências cabíveis, coM atriBUiÇÃo Para atUaÇÃo EM iMProBida-
dE adMiNistrativa.
1.1.13. Processo nº 000698-051/2019
requerente(s): devair Geralda reis
requerido(s): fGs construtora e serviços ltda e Prefeitura Municipal de 
rio Maria
origem: PJ de rio Maria
Assunto: Verificar suposto uso de maquinário e servidores da prefeitura 
municipal em obra regularmente licitada a empresa particular.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.14. Processo nº 000014-344/2022
requerente(s): Milena da silva E silva
requerido(s): Prefeitura Municipal de terra alta/Pa e secretaria Municipal 
de saúde de terra alta/Pa.
origem: PJ de curuçá
assunto: apurar suposta violação de direito de servidor público quanto à 
estabilidade.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, No MÉrito manifestou-se pelo NÃo acolHiMENto da 
rEvisÃo dE arQUivaMENto da NotÍcia dE fato, nos termos do art. 8º, 
inciso vii, do regimento interno do conselho superior do Ministério Públi-
co, considerando que NÃo há elementos pertinentes que demonstrem que 
o assunto requer continuidade de acompanhamento do Ministério Público.
1.1.15. Processo nº 000535-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): leoni luis lopes Negrão
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar suposta percepção indevida da gratificação do regime de 
trabalho em tempo integral com dedicação Exclusiva (tidE) por parte de 
servidor da Universidade do Estado do Pará
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
itens 1.1.1 a 1.1.15 votaram os seguintes Membros: césar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho superior; Manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho (relator), Marcos antônio ferreira das Neves, Ma-
ria do socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e 
francisco Barbosa de oliveira.
1.2. Processos de relatoria do conselheiro Marcos aNtÔNio fErrEira 
das NEvEs:
1.2.1. Processo nº 000060-151/2014
requerente(s): 4ª vara do Juizado Especial criminal de Belém
requerido(s): sEMoB - superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível prática de improbidade administrativa na sEMoB.
item retirado de pauta pelo conselheiro relator, dr. Marcos antônio ferreira 
das Neves.
1.2.2. Processo nº 000660-125/2017
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requerente(s): valdineia alves vieira
requerido(s): fábrica de Papel da amazônia (facEPa)
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta ocorrência de poluição atmosférica praticada pela 
facEPa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do feito, convertendo-o em diligências 
nos termos do art. 27, § 3º, inciso i da resolução nº 07/2019 – cPJ, para 
serem cumpridas pela Promotoria de Justiça de origem.
1.2.3. Processo nº 000090-151/2018
requerente(s): Ministério Público de contas do Estado do Pará
requerido(s): andrea Gomes de aragão e Hospital regional dr. abelardo santos
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa, diante o fra-
cionamento de despesas para a aquisição de material de consumo no exer-
cício de 2017.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução n.º 
007/2019-cPJ e Enunciado 3 do conselho superior do Ministério Público.
1.2.4. Processo nº 000234-151/2017
requerente(s): Ministério Público de contas do Estado do Pará
requerido(s): Eutália Barbosa rodrigues e secretaria de Estado de assis-
tência e desenvolvimento social (sEdEs)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades apontadas pelo tribunal de con-
tas na prestação de contas da sEdEs no exercício de 2009.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução n.º 
007/2019-cPJ e Enunciado 3 do conselho superior do Ministério Público.
1.2.5. Processo nº 001675-940/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): câmara Municipal de Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar informações de pagamento indevido de diárias a servido-
res públicos e vereadores da câmara Municipal de Marabá entre os anos 
de 2013 e 2016.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução n.º 
007/2019-cPJ e Enunciado 3 do conselho superior do Ministério Público.
1.2.6. Processo nº 000694-940/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Bom Jesus do tocantins
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar suposta irregularidade em processos licitatórios para a 
contratação de empresas para a prestação de serviços de transporte esco-
lar em Bom Jesus do tocantins envolvendo verbas federais.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela ratificaÇÃo do 
dEclÍNio dE atriBUiÇÃo ao Ministério Público federal (MPf) para que 
sejam adotadas as providências cabíveis dos presentes autos, nos termos 
dos art. 109, i, da cf.
1.2.7. Processo nº 000687-143/2018
requerente(s): r&c Mastins comércio ltda
requerido(s): Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá
origem: 2º Promotoria de Justiça de são Miguel do Guamá
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa diante do fracionamento 
de despesas para a aquisição de material de consumo no exercício de 2017
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do feito, convertendo-o em diligências 
nos termos do art. 27, § 3º, inciso i da resolução nº 07/2019 – cPJ, para 
serem cumpridas pela Promotoria de Justiça de origem.
1.2.8. Processo nº 004556-027/2018
requerente(s): associação dos servidores Públicos Municipais de tucuruí 
(asErt)
requerido(s): francisco Bandeira silva, sergio luiz Pompeu cunha e Mi-
guel Pereira de souza Junior
origem: 1º PJ de tucuruí
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da asErt nas gestões 
dos biênios de 2013/2015 e 2015/2017.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do Enunciado 13 do csMP 
c/c art. 19, i da resolução n.º 007/2019 – cPJ.
1.2.9. Processo nº 000090-440/2019
requerente(s): andreia do socorro amaro dos santos
requerido(s): companhia de saneamento do Estado do Pará (cosaNPa)
origem: 2º PJ dE MEio aMBiENtE, Pat. cUlt. e HaB. e UrB, coNs E 
fUNd - aNaNiNdEUa
assunto: apurar suposta cobrança abusiva na conta de água.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.10. Processo nº 000001-151/2017
requerente(s): Promotoria de Justiça Militar e Núcleo de combate à im-
probidade e corrupção do MPE - Ncic

requerido(s): centro integrado de operações Policiais, Polícia civil do Es-
tado do Pará - Pc/Pa
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar suposta improbidade administrativa na fiscalização da 
execução do contrato administrativo firmado pelo Estado do Pará e a Em-
presa “tNl Pcs s/a - oi”.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução n.º 
007/2019-cPJ e Enunciado 3 do conselho superior do Ministério Público.
1.2.11. Processo nº 000240-009/2018
requerente(s): Movimento democrático Brasileiro secção do Pará-MdB/Pa
requerido(s): Márcio desiderio teixeira Miranda
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades em convênios da alEPa e asi-
PAG beneficiando o Instituto de Capacitação e Desenvolvimento Profissio-
nal e de assistência social Mercina Miranda.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos dos Enunciados 3 e 4 do 
conselho superior do Ministério Público.
1.2.12. Processo nº 000710-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria de Estado de cultura - sEcUlt
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível irregularidades na forma de seleção dos artistas.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela ratificaÇÃo do 
dEclÍNio dE atriBUiÇÃo ao Ministério Público federal (MPf) para que 
sejam adotadas as providências cabíveis dos presentes autos, dando ciên-
cia à Promotoria de Justiça de origem, nos termos dos art. 109, i, da cf 
c/c Enunciado 32 do csMP.
1.2.13. Processo nº 000198-151/2020
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): agência de defesa agropecuária do Estado do Pará (adEPará)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na dispensa de licitação nº 
002/2020, realizada pela adEPará
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução n.º 
007/2019-cPJ e Enunciado 3 do conselho superior do Ministério Público.
1.2.14. Processo nº 006160-070/2019
requerente(s): Éder franco rosa
requerido(s): departamento de trânsito do Estado do Pará - dEtraN
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito do departamento de 
trânsito do Pará em redenção.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do Enunciado 13 do csMP 
c/c art. 19, i da resolução n.º 007/2019 – cPJ.
1.2.15. Processo nº 000631-940/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus do tocantins 
(sEMEc) e Gilberto vieira Pontes, simone Gonçalves da silva.
origem: 11ª PJ de Marabá
Assunto: Apurar suposto desvio de finalidade ocorrido no âmbito da Prefei-
tura de Bom Jesus do tocantins, relativo a nacional simone Gonçalves da 
silva, professora concursada como pedagoga que estaria ministrando aulas 
de língua portuguesa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução n.º 
007/2019-cPJ e Enunciado 3 do conselho superior do Ministério Público.
1.2.16. Processo nº 001619-940/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de finanças de Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar “denúncia” de possível contratação irregular de servidor 
público do tribunal de contas dos Municípios pela secretaria Municipal de 
finanças Públicas de Marabá.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento,
devendo haver designação de novo membro para atuar no feito, conside-
rando o princípio da independência funcional, nos termos do art. 9º, § 4º, 
da lei n.º 7347/85 e art. 27, § 3º, inciso ii, da resolução n.º 007/2019, 
do colégio de Procuradores de Justiça.
itens 1.2.2 a 1.2.16 votaram os seguintes Membros: césar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho superior; Manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves (relator), Ma-
ria do socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e 
francisco Barbosa de oliveira.
1.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do socorro MartiNs 
carvalHo MENdo:
1.3.1. Processo nº 000264-093/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): sindicato dos trab. e trabalhadoras rurais de Brasil Novo
origem: PJ de Brasil Novo
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assunto: apurar suposta ocorrência de danos ao erário, e de colher os 
elementos necessários para eventual ajuizamento de ação judicial cabível, 
ou para promoção de arquivamento de procedimento investigatório, refe-
rente a prestação de contas no ano de 2012, do sindicato de trabalhadores 
rurais de Brasil Novo.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-csMP.
1.3.2. Processo nº 000213-113/2019
requerente(s): Juliana lovo
requerido(s): Hostel 494
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta prática de poluição sonora por parte do estabe-
lecimento comercial denominado Hostel 494 situado em Belém do Pará.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fulcro no art. 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e art. 10, caput, da resolução n.º 23/007 do conselho 
Nacional do Ministério Público.
1.3.3. Processo nº 000065-804/2017
requerente(s): sindicato dos trabalhadores em Educação Pública do Pará 
- siNtEPP
requerido(s): Município de vitória do Xingu/Pa
origem: 5ª PJ de altamira
assunto: averiguar possível ato de improbidade administrativa praticado 
pelo ex-prefeito municipal de vitória do Xingu, Erivando oliveira amaral, 
concernente a inoperância do conselho do fundo de manutenção e desen-
volvimento da educação básica (fUNdEB), e do não repasse das contribui-
ções previdenciárias do instituto nacional do seguro social (iNss) aos ser-
vidores públicos municipais do município de vitória do Xingu/Pa referentes 
aos períodos de janeiro a dezembro de 2016.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção à súmula n.º 001/2011 do csMP.
1.3.4. Processo nº 000062-160/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Para
requerido(s): Prefeitura Municipal de igarapé-açu, secretaria Municipal de 
saúde de igarapé-açu
origem: PJ de igarapé-açu
assunto: apurar supostas irregularidades na aplicação dos recursos públi-
cos para aquisição de medicamentos por meio do contrato 152/2020, para 
o tratamento do covid-19, nos termos da lei 13.979/2020.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-csMP.
1.3.5. Processo nº 000183-070/2018
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Maria christina caldas rodrigues
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa, referente ao 
descumprimento do decreto municipal de redenção nº 113/2017, (decreta-
ção de estado de emergência contra endemias) por parte da então secre-
tária Municipal de obras sra. Maria christina caldas rodrigues.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-csMP.
1.3.6. Processo nº 007034-070/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar a ocorrência de suposta conduta caracterizadora de im-
probidade administrativa, em decorrência de suposto descumprimento da 
lei de diretrizes e bases da educação, pelo Município de redenção, por 
descumprimento do calendário escolar do ano de 2015.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fulcro no art. 9º da lei n.º 
7.347/1985 e art. 10 da resolução n.º 23/2007-cNMP, bem como em aten-
ção ao art. 27 da resolução n.º 007/2019-cPJ.
1.3.7. Processo nº 000069-249/2022
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Matadouro e açougues Municipais
origem: PJ de oeiras do Pará
Assunto: Trata-se de inquérito civil instaurado em 2008, com o fito de de-
senvolver trabalhos de fiscalização em relação às condições higiênicas e 
sanitárias dos açougues do Município de oeiras do Pará.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção à súmula n.º 001/2011 do csMP.
1.3.8. Processo nº 002637-096/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Xinguara
origem: 1º PJ de Xinguara
assunto: apurar a existência de possível ato de improbidade administra-
tiva pelo gestor municipal, decorrente do pagamento de gratificações de 

nível superior no percentual de 40%, sem a devida regulamentação, bem 
como a permanência do pagamento do referido percentual para alguns 
servidores, mesmo após a entrada em vigor da portaria n. 1095/2017, em 
01/06/2017, a qual reduziu o percentual para 5%.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-csMP.
1.3.9. Processo nº 000227-151/2018
requerente(s): sindicato dos trab. de trânsito do Estado do Pará - siNdtraN/Pa
requerido(s): departamento de trânsito do Estado do Pará - dEtraN/Pa
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades referentes ao contrato nº. 
36/2018 (pregão eletrônico nº. 04/2018), estabelecido entre o dEtraN e 
a fadEsP o qual tinha por objeto a prestação de serviços técnicos e opera-
cionais, objetivando a implementação e integração do sistema de biometria 
de propriedade do dEtraN/Pa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-csMP.
1.3.10. Processo nº 000279-043/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de terra santa e companhia de sanea-
mento do Estado do Pará (cosaNPa)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no sistema de abastecimento de 
água no bairro conquista na cidade de terra santa /Pa no que tange ao 
processo licitatório realizado com esta finalidade.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-csMP.
1.3.11. Processo nº 000804-087/2019
requerente(s): Genival soares leal
requerido(s): João Neto alves Martins
origem: PJ de são João do araguaia
assunto: apurar possível ilegalidade na contratação dos servidores de são João 
do araguaia, no que tange à análise curricular dos contratados, bem como sobre 
a legalidade dos contratados no período de janeiro a março de 2019.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-csMP.
1.3.12. Processo nº 000139-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): derlon silva de freitas
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possível acumulação ilícita de cargos por parte do servi-
dor/médico derlon silva de freitas
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006.
1.3.13. Processo nº 003640-031/2015
requerente(s): o Estado
requerido(s): Estado do Pará
origem: 7º PJ de santarém
assunto: averiguar o cumprimento pelos Municípios do oeste do Pará do 
artigo 14 da lei nº 11.974/2009 que obriga os entes federados a adquiri-
rem para a merenda escolar gêneros alimentícios diretamente da agricultu-
ra familiar e do empreendedor familiar rural, priorizando os assentamentos 
da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENto e pela dEvolUÇÃo 
dos aUtos à Promotoria de Justiça de origem, onde deverão ser arqui-
vados, visto que não cabe ao conselho superior homologar promoção de 
arquivamento de Procedimento administrativo, conforme artigos 8º, ii e 
12 da resolução n.º 174/2017-cNMP.
1.3.14. Processo nº 012878-003/2022
requerente(s): Marcelo antônio de sá Medeiros
requerido(s): lilia Marcia ramos rei
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar suposta prática de assédio moral, preconceito e discrimi-
nação, pela sra. lilia Márcia ramos reis, diretora da secretaria de Estado 
de Meio ambiente e sustentabilidade, em face do sr. Marcelo antônio de sá 
Medeiros, servidor da sEMas
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e ProviMENto do rE-
cUrso de modo que se encaminhem cópia dos autos ao Ministério Público 
do trabalho para observância do assédio moral nos termos do Enunciado 
33 do csMP; que se faça a remessa de cópia dos autos a coordenação das 
Promotorias de Justiça de defesa das pessoas com deficiência e dos idosos, 
e de acidentes de trabalho da capital, nos termos do artigo 19, inciso i da 
resolução nº 020//2013–cPJ, de 24 de outubro de 2013 para investigação 
de preconceito e discriminação em relação ao idoso recorrente e por derra-
deiro que seja designado outro membro do Ministério Público para atuação 
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no que diz respeito as investigações sobre a ocorrência de ato de improbi-
dade administrativa por parte da recorrida nos termos do artigo 10, § 4º, 
inciso ii da resolução 23/2007 do cNMP, devendo ser tomado por termo as 
declarações do recorrente e das testemunhas referidas no recurso, além 
de outras providências cabíveis.
1.3.15. Processo nº 000246-030/2021
requerente(s): larissa rodrigues abreu
requerido(s): secretaria de saúde de Parauapebas
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar suposta morosidade por parte da secretaria Municipal de 
saúde de Parauapebas, quanto ao fornecimento de fraldas geriátricas a 
pessoas com patologias e mobilidade reduzida.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 27 da 
resolução n.º 007/2019-cPJ e art. 10 da resolução n.º 23/007-cNMP.
1.3.16. Processo nº 006895-030/2018
requerente(s): a coletividade, Estado do Pará, Ministério Pará do Estado 
do Pará
requerido(s): serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas (saaEP)
origem: 3º PJ de Parauapebas
assunto: apurar eventuais irregularidades quanto à forma que o saaEP 
estava procedendo quanto à cobrança de tarifa mínima para custeio e ma-
nutenção do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto em 
residências/condomínios/kit-nets do município.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção à súmula n.º 001/2011 do csMP.
1.3.17. Processo nº 000514-125/2019
requerente(s): servidores da casa do idoso
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém e secretaria de saúde do Mu-
nicípio de BElÉM (sEsMa)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar suposta prática de assédio moral por parte de gestora 
no âmbito da casa do idoso, órgão da sEsMa, referente ao ano de 2019.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela promoção de ar-
quivamento do feito, com a respectiva
remessa de cópia dos autos ao Ministério Público do trabalho para delibe-
ração sobre o suposto assédio moral no ambiente laborativo, noticiado nos 
autos nos termos do Enunciado 33/2019-csMP.
1.3.18. Processo nº 009091-003/2022
requerente(s): criativa call center
requerido(s): secretaria de Estado de segurança Pública - sEGUP
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar supostas irregularidades referentes ao pregão eletrônico 
n° 014/2021-segup.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto E iMProviMENto do 
rEcUrso, visto que restou constatado a desnecessidade da continui-
dade do procedimento extrajudicial, conforme os termos da súmula n.º 
001/2011 do csMP.
1.3.19. Processo nº 006789-030/2017
requerente(s): Estado do Pará - Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Eliene soares sousa da silva
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa decorrente de 
enriquecimento ilícito em prejuízo ao erário, cometido pela servidora/pro-
fessora Eliene soares de sousa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-csMP.
1.3.20. Processo nº 001236-382/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará e oaB - subseção 
conceição  araguaia
requerido(s): Município de conceição do araguaia
origem: 1º PJ de conceição do araguaia
assunto: apurar a tomada de medidas de prevenção contra o vírus co-
vid-19 e a aquisição de material e cabines de desinfecção, destinados à 
contenção do vírus no Município.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção à súmula n.º 001/2011 do csMP.
1.3.21. Processo nº 000035-043/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): odair José farias albuquerque
origem: PJ de terra santa
Assunto: Verificar o cumprimento e da regularidade dos trâmites do pro-
cedimento tomada de preço nº. 000001/2017-PMts, em decorrência de 
suposta violação das regras previstas na lei nº 8.666/93 ocorrida no Mu-
nicípio de terra santa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 10, § 4º, 
inciso ii da resolução 23 do cNMP.
1.3.22. Processo nº 001038-048/2019
requerente(s): Newton Pereira da silva Mathias

requerido(s): celso Goncalves do vale filho, Prefeitura Municipal de canaã 
dos carajás
origem: 1º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa decorrente de 
acúmulo de cargos públicos cometido pelo sr. celso Gonçalves do vale filho.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 10, § 4º, 
inciso ii da resolução 23 do cNMP.
1.3.23. Processo nº 000670-073/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de rurópolis e Pablo raphael Gomes Genuíno
origem: Promotoria de Justiça de rurópolis
assunto: apurar eventuais irregularidades/ilegalidades no abastecimento 
de 1000 (mil litros) de diesel, requisitado pela Prefeitura de rurópolis à 
Prefeitura de aveiro.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, vii, do 
regimento interno deste csMP e art. 57, da lcE nº 057/2006.
1.3.24. Processo nº 000858-125/2017
requerente(s): ten tavares Energia e construtora ltda
Requerido(s): Polyperfil
origem: 1º PJ de Meio ambiente de Patrimônio, cultura e Habitação. e Ur-
banismo de direitos constitucionais e fundacionais de ananindeua
assunto: apurar suposta falta de licenciamento ambiental e alvará de 
construção, referente a obra realizada pela empresa Polyperfil situada no 
Município de ananindeua.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENto da promoção de 
arquivamento do feito, nos moldes da resolução nº. 174/2017- cNMP, de-
vendo os autos retornarem à Promotoria de Justiça de origem para que lá 
sejam arquivados.
1.3.25. Processo nº 000285-302/2021
requerente(s): PJ de são francisco do Pará - Ministério Público do Estado 
do Pará
requerido(s): Município de são francisco do Pará
origem: PJ de são francisco do Pará
assunto: apurar a observância da lei nº 12.527/2011 (lei de acesso à infor-
mação), e da lei complementar nº 101 (lei de responsabilidade fiscal) no que 
toca transparência de contas para implantação de ‘’Portal da transparência’’.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do inquérito civil, convertendo o feito 
em diligências nos termos do art. 23, § 2º da lei n.º 8.429/92, para serem 
cumpridas pela Promotoria de Justiça de origem.
1.3.26. Processo nº 021126-003/2020
requerente(s): cleber c. s
requerido(s): secretaria adjunta de Estado e Educação do Estado do Pará - sEdUc
origem: 1º PJ dos direitos const. fundamentais e dos direitos Humanos
Assunto: Instaurado com intuito de obter provimento, a fim de continuar 
averiguando supostas irregularidades referentes a ausência de Projetos 
Políticos Pedagógicos (PPPs) nas escolas da sEdUc.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto E iMProviMENto do 
rEcUrso, conforme o art. 4º da resolução n.º 174/2017-cNMP
1.3.27. Processo nº 000098-066/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Eder vaz ferreira, Jose delcicley Pacheco viegas
origem: PJ de Melgaço
assunto: apurar suposto desvio e/ou aplicação irregular de verbas vincula-
das ao fundo Nacional de desenvolvimento de Ensino (fNdE).
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela ratificaÇÃo do 
dEclÍNio dE atriBUiÇÃo ao Ministério Público federal, dando-se conhe-
cimento da remessa ao Órgão de execução de origem, nos termos do que 
dispõe o art. 1º, da resolução nº 002/2015 que alterou os artigos 1º e 2º, 
da resolução nº 005/2014, ambas do Egrégio conselho superior.
1.3.28. Processo nº 000059-440/2020
requerente(s): Kleber de farias caldas, raissa Marlene de Melo Guedes
requerido(s): clínica topnefro terapia renal
origem: 2º PJ de ananindeua
assunto: apurar suposta irregularidade na prestação de serviço de clínica 
privada de nefrologia
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto do rEcUrso em Notícia 
de fato E lHE dEU ProviMENto, não homologando o procedimento admi-
nistrativo, observando o disposto no artigo 10, §4º, inciso ii da resolução 
23 do cNMP.
itens 1.3.1 a 1.3.28 votaram os seguintes Membros: césar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho superior; Manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do so-
corro Martins carvalho Mendo (relatora), rosa Maria rodrigues carvalho e 
francisco Barbosa de oliveira.
1.4. Processos de relatoria da conselheira rosa Maria rodriGUEs carvalHo:
1.4.1. Processo nº 003617-040/2019
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): casa de carne Br
origem: 6º PJ de castanhal
assunto: apurar possível infração ambiental consistente na prática de po-
luição sonora, pelo estabelecimento “casa de carne Br”
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para 
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a realização de diligências devendo os aUtos sErEM rEMEtidos ao 
MEsMo MEMBro do MiNistÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 
007/2019-cPJ, art. 27, §3º, item i.
1.4.2. Processo nº 000265-151/2017
requerente(s): vereadora Marinor Brito - cMB
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém - PMB
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis violações decorrentes do abandono e descaso de 
patrimônio público do Município de Belém.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.3. Processo nº 003241-070/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de redenção e alexandre Mattão da silva socieda-
de individual de advocacia
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação de advogado pelo 
Município de redenção.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para 
a realização de diligências devendo os aUtos sErEM rEMEtidos ao 
MEsMo MEMBro do MiNistÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 
007/2019-cPJ, art. 27, §3º, item i.
1.4.4. Processo nº 000091-200/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de saneamento e infraestrutura de 
ananindeua
origem: 1º PJ de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua.
assunto: fiscalizar o cumprimento das pendências indicadas pelo Grupo de 
apoio técnico interdisciplinar, através do relatório de vistoria técnica Nº 
708/2020, pela Prefeitura Municipal de ananindeua e secretaria Municipal 
de saneamento e infraestrutura, em relação ao Mercado central.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.5. Processo nº 000044-027/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de Meio ambiente - sEMMa, Gleiciane 
felix dos santos ramos e andré luís fonseca fontana.
origem: 1º PJ de tucuruí
assunto: apurar irregularidades na concessão de licenças ambientais por 
parte da secretaria de Meio ambiente de tucuruí.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para 
a realização de diligências devendo os aUtos sErEM rEMEtidos ao 
MEsMo MEMBro do MiNistÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 
007/2019-cPJ, art. 27, §3º, item i.
1.4.6. Processo nº 000047-113/2017
requerente(s): sErGaP-sindicato das Empresas revendedoras de GlP no 
Estado do Pará
requerido(s): revendedores de GlP
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar as revendas de Gás liquefeito de Petróleo (GlP) pelos 
postos que não preenchem os requisitos previstos na legislação municipal, 
infringindo o art. 2º, i, de lei nº 8.904/2012.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.7. Processo nº 000187-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundação de amparo à Pesquisa do Estado do Pará - faPEsPa
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades em contratos celebrados entre a 
faPEsPa e a Empresa Norte turismo ltda.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da conselheira 
relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da promoção 
de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, do regimento interno 
do conselho superior do Ministério Público e art. 57, da lcE 057/2006.
1.4.8. Processo nº 000301-151/2020
requerente(s): secretaria de Estado de saúde Pública - sEsPa
requerido(s): a investigar
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades relacionadas ao pagamento da 
empresa air liquide Brasil ltda. para fornecimento de gases/oxigênio no 
valor total de r$ 31.279,85.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para 
a realização de diligências devendo os aUtos sErEM rEMEtidos ao 
MEsMo MEMBro do MiNistÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 
007/2019-cPJ, art. 27, §3º, item i e art. 57 da lcE 057/2006.
1.4.9. Processo nº 000341-040/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): laureno alves de lemos Neto
origem: 4º PJ de castanhal

assunto: apurar o fato de que o sr. laureno alves de lemos Neto, diretor 
do Hospital Municipal de castanhal, teria “furado” a lista de prioridades na 
vacinação contra a covid-19.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.10. Processo nº 000577-157/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): instituto de Educação e amparo da criança e adolescente 
- Monte alegre
origem: 2º PJ de Monte alegre
assunto: apurar possíveis irregularidades em prestação de contas na enti-
dade do terceiro setor no calendário de 2013.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para a de 
diligências, devendo os aUtos sErEM rEMEtidos a oUtro MEMBro do 
MiNistÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 007/2019-cPJ, art. 27, 
§3º, item ii.
1.4.11. Processo nº 000293-302/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): lindalva Bentes de amorim e cledson de souza leitão
origem: PJ de são francisco do Pará
assunto: apurar prática de atos de improbidade administrativa e prática de 
nepotismo no Município de são francisco do Pará.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.12. Processo nº 000177-200/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de administração de ananindeua - sEMad
origem: 2º PJ de direitos constitucionais, fundamentais e defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua.
assunto: apurar possíveis irregularidades na dispensa de servidor tempo-
rário sem o pagamento de verbas rescisórias.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.13. Processo nº 000820-048/2018
requerente(s): sindicato dos servidores Públicos Municipais de canaã dos 
carajás (sisPUMcac)
requerido(s): Município de canaã dos carajás
origem: 2º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação de servidores 
temporários em canaã dos carajás/Pa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.14. Processo nº 000062-249/2022
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de oeiras do Pará
origem: PJ de oeiras do Pará
assunto: apurar se o Município de oeiras do Pará está cumprindo o esta-
belecido nos dispositivos legais do CTB, fiscalizar o cumprimento da legis-
lação vigente por parte de condutores e passageiros de veículos automoto-
res, e implementar a municipalização do trânsito pelo Município de oeiras 
do Pará.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para 
a realização de diligências devendo os aUtos sErEM rEMEtidos ao 
MEsMo MEMBro do MiNistÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 
007/2019-cPJ, art. 27, §3º, item i.
1.4.15. Processo nº 000053-826/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura municipal de limoeiro do ajurú
origem: Promotoria de Justiça de limoeiro do ajurú
assunto: apurar a existência de indícios de improbidade administrativa, 
por parte de agentes públicos, no que concerne à aplicação dos recursos 
públicos na área de educação no Município de limoeiro do ajurú.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU PEla ratificaÇÃo do dEclÍNio dE atriBUi-
ÇÃo ao MiNistÉrio PÚBlico fEdEral do inquérito civil siMP nº 000053-
826/2019, para apurar irregularidades na aplicação dos recursos públicos 
vinculados ao fNdE no Município de limoeiro do ajurú no ano de 2015.
1.4.16. Processo nº 000422-148/2021
requerente(s): Grupo de atuação Especial e inteligência e segurança ins-
titucional
Requerido(s): Indefinido
origem: PJ de Baião
assunto: apurar eventual ilegalidade na contratação para fornecimento de 
combustível no ano de 2020.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
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1.4.17. Processo nº 000360-062/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Garrafão do Norte
origem: PJ de Garrafão do Norte
assunto: apurar notícia de desmatamento, assoreamento e construções às 
margens do rio Jipuúba e igarapé Garrafão nas zonas urbanas e rurais do 
Município de Garrafão do Norte.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para 
a realização de diligências devendo os aUtos sErEM rEMEtidos ao 
MEsMo MEMBro do MiNistÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 
007/2019-cPJ, art. 27, §3º, item i.
1.4.18. Processo nº 026952-003/2020
requerente(s): Juliana Bulgarelli Mendes
requerido(s): tribunal de contas do Estado do Pará e lucileide ferreira 
ribeiro
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa.
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação ao acúmulo de car-
go e exercício ilegal de função pela servidora sra. lucileide ferreira ribeiro 
no tribunal de contas do Estado - tcE
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.19. Processo nº 000185-151/2018
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE - Ncic
requerido(s): iGEPrEv - instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar eventuais irregularidades pelo possível pagamento de 
proventos acima do teto remuneratório constitucional pelo iGEPrEv.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.20. Processo nº 000520-069/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Empresa Publicidade rayane e seus proprietários
origem: PJ de Maracanã
assunto: apurar se a empresa de raimundo alves dos santos e ricardo 
de Jesus figueiredo, localizada no centro de Maracanã estaria promovendo 
poluição sonora, em decorrência da utilização de aparelhos sonoros.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para 
a realização de diligências devendo os aUtos sErEM rEMEtidos ao 
MEsMo MEMBro do MiNistÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 
007/2019-cPJ, art. 27, §3º, item i.
1.4.21. Processo nº 001115-082/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de ipixuna do Pará, secretaria de saúde
origem: PJ de ipixuna do Pará
assunto: apurar suposta malversação de dinheiro público destinado aos 
agentes de saúde que trabalham sem uniforme e material adequado.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.22. Processo nº 000164-043/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de terra santa
origem: PJ de terra santa
assunto: apurar o fato de que a Prefeitura de terra santa/pa utilizou ver-
bas públicas destinadas às políticas públicas de enfrentamento ao co-
VID-19 em outras finalidades.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para 
a realização de diligências devendo os aUtos sErEM rEMEtidos ao 
MEsMo MEMBro do MiNistÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 
007/2019-cPJ, art. 27, §3º, item i e art. 57 da lcE 057/2006.
1.4.23. Processo nº 005556-096/2019
requerente(s): cícero oliveira almeida, José luiz silva ferreira e cláudio 
Elias Merques
requerido(s): osvaldo de oliveira assunção Junior
origem: 1º PJ de Xinguara
assunto: apurar possíveis atos de improbidade administrativa ante possí-
veis irregularidades referentes a processos licitatórios e/ou contratos, pra-
ticados, em tese, na gestão de osvaldo de oliveira assunção filho
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.24. Processo nº 000791-093/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de saúde de Brasil Novo, Prefeitura Mu-
nicipal de Brasil Novo
origem: PJ de Brasil Novo
Assunto: Apurar a fiscalização da prestação de contas quadrimestral da 
secretaria Municipal de saúde de Brasil Novo, de acordo com a lei comple-
mentar 141/12.

o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.25. Processo nº 002830-094/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): sancler antônio Wanderley ferreira - ex-Prefeito de tucuruí, 
Empresa J. Ney dos santos e cia ltda, Wagner felisberto da costa.
origem: 3ª PJ de santa izabel (cÍvEl)
Assunto: Apurar irregularidades nos contratos firmados com a Prefeitura 
de santa izabel do Pará.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.26. Processo nº 000691-048/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): adailson alves e souza, Município de canaã dos carajás, 
Manoel de Barros
origem: 1º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar indícios da prática de conduta conhecida como “funcio-
nário fantasma” no âmbito da Prefeitura Municipal de canaã dos carajás.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para 
a realização de diligências devendo os aUtos sErEM rEMEtidos ao 
MEsMo MEMBro do MiNistÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 
007/2019-cPJ, art. 27, §3º, item i.
1.4.27. Processo nº 001294-030/2017
requerente(s): a coletividade, Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Prefeitura de Parauapebas
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação de empresas 
para locação de veículo e máquinas pesadas de terraplanagem.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para 
a realização de diligências devendo os aUtos sErEM rEMEtidos ao 
MEsMo MEMBro do MiNistÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 
007/2019-cPJ, art. 27, §3º, item i.
1.4.28. Processo nº 000226-200/2021
requerente(s): drilene de Nazaré cunha vieira
requerido(s): Hospital das clínicas ananindeua
origem: 1º PJ direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patrimô-
nio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua/Pa
assunto: apurar cobrança indevida de valores, por exames e procedimen-
tos pagos pelo sistema Único de saúde (sUs), no Hospital das clínicas de 
ananindeua/Pa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.29. Processo nº 007280-030/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Juranduy soares Granjeiro
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar possíveis irregularidades em razão da deterioração de 
ambulâncias e abandono de cadeiras de rodas e centrais de ar adquiridas 
pelo Município de Parauapebas.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para 
a realização de diligências devendo os aUtos sErEM rEMEtidos ao 
MEsMo MEMBro do MiNistÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 
007/2019-cPJ, art. 27, §3º, item i.
1.4.30. Processo nº 000138-152/2022
requerente(s): sérgio Martins de souza Queiroz
requerido(s): secretaria Municipal de Educação de almeirim
origem: PJ de almeirim
Assunto: Verificar cumprimento por parte do Município de Almeirim, do art. 
13 da lei 13.005 de 2014.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo acolHiMENto da rEvisÃo do arQUi-
vaMENto da NotÍcia dE fato, sENdo dEvida a iNstaUraÇÃo do 
coMPEtENtE ProcEdiMENto EXtraJUdicial, nos termos do art. 8º, 
inciso vii, devendo os aUtos sErEM rEMEtidos ao MEsMo MEMBro 
do MiNistÉrio PÚBlico nos termos da resolução nº 007/2019-cPJ, art. 
27, §3º, item i.
1.4.31. Processo nº 000238-151/2020
requerente(s): Ministério Público federal - MPf
requerido(s): Banco da amazônia - Basa
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar irregularidades no edital de credenciamento do Banco da 
amazônia para contratação de serviços de advocacia.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.32. Processo nº 001204-157/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
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requerido(s): Município de Monte alegre - Prefeitura Municipal, secretaria 
Municipal de saúde - Monte alegre
origem: 2º PJ de Monte alegre
assunto: apurar possível irregularidade em dispensa de licitação para loca-
ção de tendas para coleta de exames nos casos de suspeita de covid-19 
no Município de Monte alegre - Pa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do inquérito civil, nos termos do art. 
57, parágrafo único, da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, 
§3º, i da resolução nº. 007/2019-cPJ, devendo os autos serem remetidos 
ao mesmo Membro do Ministério Público, para as providências cabíveis.
1.4.33. Processo nº 000516-940/2021
requerente(s): aNÔNiMo
requerido(s): fasEPa - fundação de atendimento socioeducativo do Pará
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis práticas de nepotismo na comissão do processo 
administrativo disciplinar no âmbito do ciaM – Marabá – fasEPa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.34. Processo nº 005204-040/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Eliomar ferreira de andrade, fazenda santa cruz
origem: 8º PJ de castanhal
assunto:apurar possíveis atos de violência no campo por Eliomar ferreira 
de andrade em face dos acampados.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.35. Processo nº 000147-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém - PMB
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível irregularidade na condução do processo de revi-
são do Plano diretor do Município de Belém/Pa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.36. Processo nº 000698-151/2021
requerente(s): associação dos funcionários do BaNPará - afBEPa
requerido(s): Banco do Estado do Pará - BaNPará
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito do Banco do Estado 
do Pará – BaNPará – em relação ao contrato nº 105/2020.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, 
do regimento interno do conselho superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
itens 1.4.1 a 1.4.36 votaram os seguintes Membros: césar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho superior; Manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do so-
corro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho (relatora) e 
francisco Barbosa de oliveira.
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNcisco BarBosa dE oli-
vEira:
1.5.1. Processo nº 000361-062/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
origem: PJ de Garrafão do Norte
assunto: apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da admi-
nistração Pública Municipal de Garrafão do Norte, referente à prestação de 
contas do exercício de 2008, figurando como investigado o ex-Prefeito José 
Juraci linhares de lima.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, do 
regimento interno do conselho superior do Ministério Público.
1.5.2. Processo nº 000781-093/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de Educação de Brasil Novo, Prefeitura 
Municipal de Brasil Novo.
origem: PJ de Brasil Novo
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação de professores 
temporários sem formação acadêmica e sem processo seletivo, para mi-
nistrar aulas na rede municipal de ensino de Brasil Novo
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.3. Processo nº 002523-070/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Marcelo frança Borges e carlo iavé furtado de araújo
origem: 2º PJ de redenção.
assunto: apurar suposta prática de improbidade administrativa perpetra-
da, em tese, pelo ex-Prefeito Municipal de redenção, carlo iavé furtado 
de araújo, consistente em utilizar a máquina pública para sua promoção 
pessoal, na campanha eleitoral do ano de 2016.

o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, do 
regimento interno do conselho superior do Ministério Público.
1.5.4. Processo nº 000229-440/2019
requerente(s): iBaMa - instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos re-
cursos Naturais
requerido(s): cKBv florEstal ltda
origem: 1º PJ de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação, Urba-
nismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse social de ana-
nindeua/Pa.
assunto: investigar a problemática recebida pelo iBaMa acerca da suposta 
prática de crime ambiental por apresentar informação ambiental falsa, nos 
sistemas de controle (sisflora) pela empresa cKBv florEstal ltda.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENto e pela HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento Na ProMotoria dE JUstiÇa dE ori-
GEM, conforme disposto na súmula n.º 002/1998 do csMP.
1.5.5. Processo nº 000582-082/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de ipixuna do Pará
origem: PJ de ipixuna do Pará
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa consubstan-
ciado na nomeação de servidora para o cargo de tecnólogo em Gestão 
ambiental sem a prévia criação legal do referido cargo.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, do 
regimento interno do conselho superior do Ministério Público.
1.5.6. Processo nº 000025-158/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Kimberlly da silva costa, roselia de fatima tavares Mon-
tanha
origem: PJ de faro
assunto: investigar a existência de funcionários fantasmas vinculados à 
secretaria de assistência social do Município de faro, durante os anos 
de 2019 e 2020, figurando como investigadas Rosélia de Fátima Tavares 
Montanha, ex-secretária de assistência, e Kimberlly da silva costa, atual 
secretária.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, do 
regimento interno do conselho superior do Ministério Público.
1.5.7. Processo nº 000609-048/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de canaã dos carajás, Josenilton do 
Nascimento oliveira
origem: 2º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar eventuais irregularidades atinentes à gestão da coisa pú-
blica, pela administração municipal de canaã dos carajás, no ano de 2008, 
representada por seu gestor à época, o prefeito Joseilton do Nascimento 
oliveira.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, do 
regimento interno do conselho superior do Ministério Público.
1.5.8. Processo nº 002510-030/2020
requerente(s): iBaMa
requerido(s): raimundo camelo de castro
origem: 6º PJ de Parauapebas
assunto: apurar suposta prática de crime ambiental por parte do sr. rai-
mundo camelo de castro, proprietário da fazenda ouro verde, por ter rea-
lizado desmatamento de 2 alqueires de mata secundária, sem autorização 
dos órgãos ambientais competentes.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, do 
regimento interno do conselho superior do Ministério Público.
1.5.9. Processo nº 001876-157/2021
requerente(s): Prefeitura de Monte alegre
requerido(s): raimundo sérgio de souza Monteiro E outros
origem: 2º PJ de Monte alegre
assunto: apurar supostas irregularidades em licitações, na modalidade 
Pregão Presencial n.º 30, 31/2013, 18 e 19/2014, e possível direciona-
mento de licitação.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, do 
regimento interno do conselho superior do Ministério Público.
1.5.10. Processo nº 001848-157/2021
requerente(s): sindicato dos servidores Públicos Municipais de Monte ale-
gre (ssPMMa)
requerido(s): José Mota Bezerra, raimundo sérgio de souza Monteiro
origem: 2º PJ de Monte alegre
assunto: apurar suposta prática de irregularidades no instituto de Previ-
dência Municipal de Monte alegre - iPMMa, bem como a ausência de re-
passes mensais das contribuições previdenciárias dos servidores públicos 
ao referido instituto, referentes aos anos de 2013 e 2014.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, do 
regimento interno do conselho superior do Ministério Público.
1.5.11. Processo nº 000230-920/2021
requerente(s): raoni daniel dias da silva, Ministério Público do Estado 
do Pará.
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requerido(s): aerton Grande
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa relativo ao uso 
de cargo público de vereador, praticado por aerton lima da cruz, para ob-
ter vantagem indevida durante abordagem praticada por agente de trânsi-
to, de um caminhão supostamente pertencente ao vereador, que transitava 
com excesso de peso na Pa-150.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, do 
regimento interno do conselho superior do Ministério Público.
1.5.12. Processo nº 007132-030/2018
requerente(s): raimundo osório sousa
requerido(s): saaEP - serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas
origem: 6º PJ de Parauapebas
assunto: apurar eventual lesão a direito coletivo, por omissão do serviço 
Autônomo de Água e Saneamento de Parauapebas-SAAEP, em fiscalizar e 
corrigir defeitos da rede de esgotamento sanitário do Município, vindo a 
causar prejuízos à coletividade e risco à saúde pública.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, do 
regimento interno do conselho superior do Ministério Público.
1.5.13. Processo nº 000121-140/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Escola Estadual socorro rocha, EEEfM irmã sancha augusta 
de souza e silva, Escola Estadual de EfM Padre antônio vieira.
origem: PJ de ourém.
assunto: acompanhar a prestação de contas de escolas inadimplentes 
quanto aos repasses dos recursos financeiros do programa dinheiro direto 
na escola - PddE do ano 2020.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pela ratificaÇÃo do dEclÍNio dE atriBUiÇÃo 
ao MiNistÉrio PÚBlico fEdEral do ProcEdiMENto adMiNistrativo 
siMP Nº 000121-140.2020, conforme artigo 109, incisos i e iv da cf/88.
1.5.14. Processo nº 001165-138/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): antonio fernando costa Medeiros
origem: PJ de são domingos do araguaia
assunto: apurar suposta prática de ato de improbidade administrativa 
atribuída ao vereador antónio fernando costa Medeiros, consistente no 
acúmulo ilícito de cargos.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.15. Processo nº 000028-200/2018
requerente(s): Ministério Público de contas do Estado do Pará-MPc
requerido(s): Elza Monteiro Magalhães
origem: 2º PJ direitos constitucionais fundamentais e defesa do Patrimô-
nio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua.
assunto: apurar denúncia do Ministério Público de contas - MPc sobre a 
inexecução DO Convênio Nº 205/2018 firmado entre a Associação Inte-
grada ao Palácio do Governo- asiPaG e a associação folclórica e cultural 
tancredo Neves- afoctaN.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, do 
regimento interno do conselho superior do Ministério Público.
1.5.16. Processo n.º 000994-086/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): companhia Brasileira de Bauxita (cBB)
origem: PJ de Ulianópolis
assunto: apurar a responsabilização pelo dano ambiental ocorrido no Mu-
nicípio de Ulianópolis, em decorrência de resíduos e rejeitos industriais 
que terminaram abandonados em uma área de zona rural da referida mu-
nicipalidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente em suas 
diversas dimensões e prejudicando a saúde humana
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso vii, do 
regimento interno do conselho superior do Ministério Público.
itens 1.5.1 a 1.5.16 votaram os seguintes Membros: césar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho superior; Manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do so-
corro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e francisco 
Barbosa de oliveira (relator).
Publique-se nos termos do art. 18 do regimento interno do csMP.
Belém-Pa, 30 de agosto de 2022.
fraNcisco BarBosa dE olivEira
Procurador de Justiça
secretário do conselho superior do MPPa

Protocolo: 846396
eXtrato de Portaria Nº 011/2022-7ºPJ/atM

a 7ª ProMotoria dE JUstiÇa cÍvEl E dE dEfEsa do coNsUMidor, do 
MEio aMBiENtE, do PatriMÔNio cUltUral, da HaBitaÇÃo E do UrBa-
NisMo dE altaMira, com fundamento no art. 54, vi e §3º, da lei com-
plementar nº 057/2006, e resolução Nº 007/2019-cPJ, de 06/06/2019, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo Nº 
011/2022-7ºPJ/atM, siMP 000006-808/2022, que se encontra à disposi-
ção na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, Nº 2785, Bairro Esplanada do 
Xingu, em altamira/Pa.
Polo ativo: Ministério Público do Estado do Pará, Maria José teixeira da 
silva e celino veras lima.
Polo Passivo: Equatorial Pará Energia distribuidora de Energia.

objeto: acompanhar a instalação da luz elétrica no travessão do Índio 
Preto, zona rural de altamira/Pa.
altamira/Pa, 18 de agosto de 2022.
Paloma sakalem – Promotora de Justiça

Protocolo: 846498
eXtrato de Portaria

o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rEsolvE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNstaUrar o presente ProcEdiMENto adMiNistrativo (Pa), 
autuado sob o número nº 000161-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 39/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000161-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar a execução contratual na prestação de serviços 
de saúde aos segurados e dependentes do instituto de assistência dos 
servidores do Estado - iasEP, pelo Hospital e Maternidade Modelo de ana-
nindeua.
ananindeua/Pa, 29 de agosto de 2022.
Júlio césar sousa costa - Promotor de Justiça

Protocolo: 846501
eXtrato da Portaria N° 016/2022-MP/3ª PJP

a Promotora de Justiça do 3º cargo cível de Parauapebas, com funda-
mento no art. 129, da cf/88, art. 26, da lei nº 8.625/93, art. 52, da lei 
complementar Estadual nº 057/06 e no art. 4°, inc. vi da rEsolUÇao 
n° 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo de Portaria n° 016/2022-MP/3ª PJP, do siMP nº 003032-
030/2022 (Eletrônico), o qual se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Parauapebas, situada na rua c, qd. 37, lts. 7 e 8, Bairro cida-
de Nova, cEP 68.515-000 - Parauapebas - Pará - fone: (94) 3352-6400/ 
3352-6401.

Portaria Nº 016/2022-MP/3ª PJP – ProcediMeNto 
adMiNistratiVo

Polo Passivo: Não possui.
Assunto: para acompanhar e fiscalizar os atos constitutivos da FUNDAÇÃO 
CULTURAL EDUCACIONAL, a fim de garantir a fidelidade quanto execução 
de sua função social.
crystina Michiko taketa Morikawa - Promotora de Justiça.

Protocolo: 846521
Portaria Nº 4775/2022-MP/PGJ

o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso v e inciso XXi, alínea f, da lei 
complementar Nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsidEraNdo que a partir da edição da lei complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a gestão fiscal pas-
sou a ser de responsabilidade no âmbito de cada Poder constituído e do 
Ministério Público;
CONSIDERANDO a autonomia administrativa e financeira do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará assegurada no art. 183 da constituição Estadual;
coNsidEraNdo que lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021, que dispõe so-
bre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, estabelece no art. 
50, competência aos Poderes, ao Ministério Público, a defensoria Pública e 
aos órgãos constitucionais independentes, para definir e aprovar a progra-
mação orçamentária e o cronograma de execução mensal de desembolso, 
de cada quadrimestre, referente aos seus orçamentos;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de assegurar a programação 
da execução orçamentária e financeira com equilíbrio fiscal, por meio da 
otimização e eficiência na aplicação dos recursos públicos deste Órgão Mi-
nisterial.
r E s o l v E:
art. 1º - aprovar a Programação das Quotas orçamentárias e o cronogra-
ma de Pagamento das despesas, mensais, deste Ministério Público, para o 
terceiro quadrimestre do exercício de 2022, na forma dos incisos a seguir 
discriminados:
i. a Programação das Quotas orçamentárias mensais, discriminando as 
despesas por programa, grupo de despesa e fonte de financiamento, defi-
nida na forma do anexo i desta Portaria, observará os limites dos créditos 
orçamentários consignados na lei orçamentária anual, exercício de 2022;
ii. o cronograma de pagamento mensal das despesas à conta dos recursos 
do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa, definido no Anexo II 
desta Portaria, observará as previsões de liberação das quotas financeiras 
determinadas em conformidade com o art. 50 da lei nº 9.292, de 19 de 
julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercí-
cio de 2022 e as projeções das receitas arrecadadas diretamente por este 
Órgão Ministerial.
art. 2º - as quotas orçamentárias mensais de que trata o inciso i do artigo 
anterior serão disponibilizadas, mensalmente, no sistema de administra-
ção financeira para Estados e Municípios - siafEM, por este Ministério 
Público.
art. 3º - as alterações de que tratam os incisos i e ii do art. 1º deste ato 
serão aprovadas por Portaria do Procurador-Geral de Justiça deste Ministé-
rio Público, observando:
I - a verificação da disponibilidade orçamentária para ocorrer o ajuste; e
ii - o encaminhamento pelo Poder Executivo da reestimativa da receita 
para o presente quadrimestre.
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 BElÉM/Pa, 29 de agosto de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
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aNeXo ii

12101 - Ministério Público do estado do Pará

orçamento Fiscal e da seguridade social

cronograma de Pagamento Mensal das despesas para o 3º Quadrimestre de 2022
anexo ii - Portaria Nº 4775/2022 - MP/PGJ

Lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021

ProGraMa/GrUPo de desPesa FoNte set oUt NoV deZ 3º QdQQ

1494 - defesa da sociedade, do regime 
democrático, da ordem Jurídica e da Garantia 

de direitos
      

Pessoal e Encargos sociais .0101 20.373.436 41.265.925 44.243.517 53.564.561 159.447.439 

       

outras despesas correntes  36.657.404 17.674.403 17.704.480 17.758.228 89.794.516 

ordinário + contratos .0101 36.002.096 17.000.000 17.000.000 17.000.000 87.002.096 

destaque concedido ao Encargo sEfa .0101       620.308          639.403          669.480          723.228         2.652.420 

destaque concedido ao Encargo sEfa .0112             30.000            30.000            30.000            30.000            120.000 

destaque concedido ao Encargo sEfa .0119                5.000               5.000               5.000               5.000               20.000 

       

investimentos .0101       5.000.000      5.000.000      5.000.000      1.000.000      16.000.000 

       

total GEral     62.030.840   63.940.328   66.947.997   72.322.789    265.241.955 

aNeXo i

12101 - Ministério Público do estado do Pará

orçamento Fiscal e da seguridade social

Quotas orçamentárias Mensais para o 3º Quadrimestre de 2022
anexo i - Portaria Nº 4775/2022 - MP/PGJ

Lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021

ProGraMa/GrUPo de desPesa FoNte  set oUt NoV deZ   3º QdQQ

1494 - defesa da sociedade, do regime de-
mocrático, da ordem Jurídica e da Garantia 

de direitos
      

Pessoal e encargos sociais .0101 20.373.436 41.265.925 44.243.517 53.564.561 159.447.439

       

outras despesas correntes  36.657.404 17.674.403 17.704.480 17.758.228 89.794.516

 .0101 36.002.096 17.000.000 17.000.000 17.000.000 87.002.096

 .0101           620.308          639.403          669.480          723.228 2.652.420

 .0112 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

 .0119 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

       

investimentos .0101       5.000.000      5.000.000      5.000.000      1.000.000      16.000.000 

       

total GEral  62.030.840 63.940.328 66.947.997 72.322.789 265.241.955

Protocolo: 846587
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de aNULaÇÃo 

o Município de abaetetuba, Pará, por meio da Prefeitura Municipal torna 
público para conhecimento dos interessados que resolveu tornar sEM EfEito 
as publicações datadas em 30/08/2022 que saíram em: doE/Pa, pág. 150, nº 
35.096; Diário do Pará, Folha Economia B13, Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Pará, ano Xiii, Nº 3069, Pág. 1 e 2, referentes ao Extrato de aviso 
de licitação de Pregão Eletrônico 036/2022-PE-PMa. raphael thiago silva 
sereni - secretário Municipal de Meio ambiental.

Protocolo: 846567

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de aNULaÇÃo

o Município de abaetetuba, Pará, por meio da Prefeitura Municipal torna 
público para conhecimento dos interessados que resolveu tornar sEM EfEito 
as publicações datadas em 29/08/2022 que saíram em: doE/Pa, pág. 101, 
nº 35.094; Diário do Pará, Folha Economia B8, Diário Oficial dos Municípios 
do Estado do Pará, ano Xiii, Nº 3068, Pág. 2, referentes ao Extrato de aviso 
de licitação de Pregão Eletrônico 034/2022-Pe-Pma e Extrato de aviso de 
licitação de Pregão Eletrônico 035/2022-Pe-Pma. Jefferson Felgueiras de 
carvalho - secretário Municipal de educação.

Protocolo: 846565

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
resULtado FiNaL coNcorrÊNcia PÚBLica N.º 002/2022

a comissão Permanente de Licitação, informa aos interessados o resul-
tado final da concorrência Pública n.º 002/2022. Empresa vencedora: Mds 
cosNtrUtora E iNcorPoradora ltda, valor r$ 6.054.694,59 (seis mi-
lhões cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e qutro reais e cinquenta 
e nove centavos).

afuá/Pa, 25 de agosto de 2022
rosiLeY caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 846568

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
resULtado FiNaL toMada de PreÇos N.º 010/2022

a comissão Permanente de Licitação, informa aos interessados o resulta-
do final do tomada de Preços n.º 010/2022. Empresa vencedora: EXEcUtiva 
coNstrUÇÕEs E sErviÇos ltda - EPP, valor r$ 185.812,96 (cento e oitenta 
e cinco mil, oitocentos e doze reais e noventa e seis centavos).

afuá-Pa, 24 de agosto de 2022.
rosiLeY caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 846572

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira/Pa
retiFicaÇÃo do PreGÃo eLetroNico srP 65/2022

informa que no aviso de Licitação do Pregão eletrônico 65/2022, publicado 
no jornal da IOEPA Diário Oficial e no Diário do Pará DOL, no dia 26/08/2022. 
onde se Lê: aBErtUra. 09/09/2022, às 09:30 horas. Leia-se: aBErtUra. 
13/09/2022, às 09:30 horas. as demais informações contidas no aviso per-
manecem inalteradas. 29 de agosto de 2022.

sUsPeNsÃodo PreGÃo eLetroNico srP 51/2022
oBJeto refere-se à fornecimento de pneus, câmaras de ar, protetores e 
demais, para futura e Eventual contratação, para atender diversos fundos, 
secretarias e setores da Prefeitura Municipal de altamira - Pa, sUsPENso 
temporariamente para revisão de termo de referência para melhor atendi-
mento da demanda. e sem data definida de abertura. 26/08/2022.
tHaBata VaraNY siLVa Pereira, Pregoeira

2º terMo aditiVo PreGÃo eLetroNico 28/2021
coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira 

cNPJ 05.263.116/0001-37, Empresa: M&r sErviÇos E locaÇÕEs ltda - 
EPP (MaKtroN) cNPJ 26.038.767/0001-01, coNtrato 464/2021. dotação 
orçamentária: 2.002; 2.004; 2.005; 2.006; 2.007; 2.015; 2.016; 2.140; 

2.147; 2.148; 2.157; 2.164; 2.192; 2.260; 2.261; 2.269; 2.300. Classifi-
cação Econômica: 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica. fonte: 
15000000; 17090000. OBJETO: alteração dos preços, a fim de restabele-
cer o reequilíbrio econômico-financeiro, Conforme Art. 65, Inciso II, alínea 
“d” da lei federal 8.666/93. nos itens: 02, 15, 17, 19, 25, 26. assinatura: 
25/06/2022.

PreGÃo eLetroNico srP 63/2022
oBJeto: materiais técnicos e laboratoriais, para manutenção das atividades 
desenvolvidas pela agência transfusional, situada no HGasr, integrante da 
estrutura organizacional da secretaria Municipal de saúde de altamira-Pa. 
data de abertura: 13/09/2022 as 10h (horário de Brasília).local de abertura: 
https://licitanet.com.br/ Edital disponível: site de Prefeitura de altamira - ht-
tps://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações - tcM/Pa, Plataforma do lici-
tanet e no setor de licitações - setor de suprimentos e serviços: av. acesso 
dois, 530 Bairro Premem. thabata Varany silva silua Pinheiro, Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico srP 70/2022
oBJeto: fardamento e acessórios, como uniformes, coletes de pescas, capas 
de coletes balísticos e bolsas personalizadas. data de abertura: 19/09/2022 
as 10h (horário de Brasília). local de abertura: https://licitanet.com.br/ Edital 
disponível: site de Prefeitura de altamira - https://altamira.pa.gov.br/ Mural 
de licitações - tcM/Pa, Plataforma do licitanet e no setor de licitações - setor 
de suprimentos e serviços: av. acesso dois, 530 Bairro Premem.
HUGGo HerMaNN da siLVa aMaraL, Pregoeiro

Protocolo: 846576

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 

coNcorrÊNcia Nº 3008/2022 
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o exmo. sr. 
Prefeito Municipal,infra-assinado, com base no art. 38, inciso vii, c/c 
art. 43, inciso vi, da lei n°. 8.666/93, resolve: 1.HoMoloGar o processo 
licitatório em destaque, do tipo menor preço, que tem por objeto a execução 
das seguintes obras/serviços neste município: terraplenagem e regularização 
de vias/ruas na zona urbana e ramais da zona rural. 2.adJUdicar o objeto 
do certame à empresa: Julian Graziano sartoretto ltda - Pavifenix, inscrita no 
cNPJ sob o n°. 25.155.908/0001-03,com o valor de r$ 9.435.611,40 (nove 
milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e onze reais e quaren-
ta centavos). 3.dEtErMiNar que sejam adotadas as medidas cabíveis para 
contratação da referida empresa, conforme item 18 do edital. José renato 
ogawa rodrigues - Prefeito Municipal.

resULtado resUMido de aNÁLise e JULGaMeNto 
de ProPostas 

coNcorrÊNcia N°. 3014/2022 
oBJeto: execução de obras/serviços de restauração asfáltica com recapea-
mento asfáltico em vias do município de Barcarena, Pa. a Prefeitura Munici-
pal de Barcarena, Pa, através de sua comissão permanente de licitação que 
foi subsidiada pelos técnicos da sEMdUr, em conformidade com a lei n°. 
8.666/93 e disposições do edital, torna público aos interessados que, após 
análises das propostas de preços apresentadas pelas 04 (quatro) licitantes 
habilitadas no processo licitatório em epígrafe, julgou como classificadas e 
desclassificada as propostas das empresas descritas no resultado completo 
de análise e julgamento das mesmas que poderá ser adquirido no departa-
mento de licitações e contratos, no endereço descrito no edital, bem como 
no portal da transparência da prefeitura, através do endereço/link: https://
barcarena.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&visao=2&a-
noproc=2022&nrproc=3014&numpaghist=2 ou, ainda, no portal do jurisdi-
cionado do tcM/Pa (sistema “Geo-obras”) através do endereço/link: http://
geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao/licitacao/detalhes/7527. os representantes 
das quatro empresas, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventu-
almente, interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contados a partir da data de publicação deste ato administrativo 
(resultado resumido) na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 08 de 
setembro de 2022, conforme art. 109, inciso i, alínea “b”, c/c § 1°, da lei n°. 
8.666/93. todas as propostas estão disponíveis, integralmente, no portal da 
transparência da prefeitura, no endereço/link acima descrito. caso os interes-
sados queiram acessar algum outro documento do processo que não esteja 
no portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do tcM/Pa (sistema 
“Geo-obras”) e não queiram vir à prefeitura para vista, nessa hipótese, deve-
rão solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos que entreguem os 
recursos administrativos no departamento de licitações e contratos, em dia 
de expediente das 08:00 as 17:00h, ou enviem para o e-mail: licitacao.pmb@
barcarena.pa.gov.br, devendo, neste último caso, também observar o horário 
de expediente (enviar até as 17:00h do último dia de prazo). Waldemar 
cardoso Nery Júnior - Presidente da cPL.

resULtado resUMido de aNÁLise e JULGaMeNto 
de ProPostas

coNcorrÊNcia N° 3013/2022 
oBJeto: execução da seguinte obra: construção da nova praça da saúde 
khayat, localizada na tv. Zacarias Pinto vieira, bairro Pedreira, município de 
Barcarena, Pa. a Prefeitura Municipal de Barcarena, Pa, através de sua comis-
são permanente de licitação que foi subsidiada pelos técnicos da sEMdUr, em 
conformidade com a lei n°. 8.666/93 e disposições do edital, torna público 
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aos interessados que, após análises das propostas de preços apresentadas 
pelas 04 (quatro) licitantes habilitadas no processo licitatório em epígrafe, jul-
gou como classificada e desclassificadas as propostas das empresas descritas 
no resultado completo de análise e julgamento das mesmas que poderá ser 
adquirido no departamento de licitações e contratos, no endereço descrito 
no edital, bem como no portal da transparência da prefeitura, através do 
endereço/link: https://barcarena.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&i-
tem=2&visao=2&anoproc=2022&nrproc=3013&numpaghist=1ou, ainda, no 
portal do jurisdicionado do tcM/Pa (sistema “Geo-obras”) através do ende-
reço/link:http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao/licitacao/detalhes/7469. 
Os representantes das três empresas cujas propostas foram desclassificadas, 
querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos 
pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 
data de publicação deste ato administrativo (resultado resumido) na impren-
sa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 08 de setembro de 2022, conforme 
art. 109, inciso i, alínea “b”, c/c § 1°, da lei n°. 8.666/93. todas as propostas 
estão disponíveis, integralmente, no portal da transparência da prefeitura, no 
endereço/link acima descrito. caso os interessados queiram acessar algum 
outro documento do processo que não esteja no portal da transparência ou 
no portal do jurisdicionado do tcM/Pa (sistema “Geo-obras”) e não queiram 
vir à prefeitura para vista, nessa hipótese, deverão solicitá-lo para podermos 
enviá-lo por e-mail. Pedimos que entreguem os recursos administrativos no 
departamento de licitações e contratos, em dia de expediente das 08:00 as 
17:00h, ou enviem para o e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br, de-
vendo, neste último caso, também observar o horário de expediente (enviar 
até as 17:00h do último dia de prazo). Waldemar cardoso Nery Júnior - 
Presidente da cPL.

Protocolo: 846579

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022 
oBJeto: aquisição de equipamentos e materiais permanentes para aten-
ção especializada em saúde, a fim de satisfazer à necessidade da Secre-
taria Municipal de Saúde, conforme especificações da proposta FNS n.º 
13707.794000/1210-02 - Ministério da saúde, decorrente da Emenda Parla-
mentar n.º 31880001. data de abertura: 14/09/2022. Hora: 10h00min (ho-
rário local). local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital, na íntegra, 
encontrar-se-á à disposição para consulta e download nos sites www.portal-
decompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br. 
ordenador de despesa: rodrigo Batista Balieiro - secretário Munici-
pal de saúde de Benevides/Pa.

Protocolo: 846581

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONITO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoNito
aViso de adesÃo ao reGistro de PreÇo 

adesÃo Nº a/2022-240801 
considerando o aceite a adesão da Prefeitura Municipal de Macapá
-aP, órgão gerenciador, a análise da comissão Permanente de licitação e 
do Parecer Jurídico favorável à adesão da referida ata nº 25/2021-daf/GEs-
tÃo, oriunda do Pregão Eletrônico srP Nº 044/2021-ccl/sEGov/PMM, cujo 
objeto foi “registro de preços para a contratação de empresa especializada 
na prestação, de forma contínua, de serviço de gerenciamento de controle de 
frota com tecnologia de pagamentos por meio de cartões magnéticos micro-
processados (chip) com senha e voucher impresso para o abastecimento de 
combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da frota de veículo 
da prefeitura ou de propriedade de terceiros a serviço da Prefeitura Munici-
pal de Macapá e dos reservatórios dos grupos geradores, distribuídos nas 
localidades da Prefeitura Municipal de Macapá”. sendo vencedora a empresa 
MaXXcard administradora de cartões ltda, cnpj 12.387.832/0001-91. Base 
legal: decreto nº 7.892,de 23 janeiro de 2013.

eXtrato de coNtrato adesÃo a ata 
coNtrato Nº 20222908-02 

contratante: Prefeitura, secretarias e Fundos Municipais - contrata-
da: Maxxcard administradora de cartões Ltda, cnpj 12.387.832/0001-
91 - valor total: r$ 2.517.810,97 (dois milhões, quinhentos e dezessete mil, 
oitocentos e dez reais e noventa e sete centavos), cujo objeto: adesão a ata 
de registro de Preço Nº 25/2021-daf/Gestão do Pregão Eletrônico srp nº 
044/2021 - scc/sEGov/PMM Para a contratação de Empresa Especializada 
na prestação, de forma contínua, de serviços de gerenciamento de controle 
de frota com tecnologia de Pagamentos Por Meio de cartões magnéticos 
Microprocessados (chip) com a senha voucher impresso Para abastecimento 
de combustíveis e lubrificantes, Por esta prefeitura Municipal de Bonito/Pa, 
vigência: 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da assinatura do contrato. 
assinatura contrato: 29/08/2022. Nickerson cavalcantes Geraldo - Pre-
feito em exercício.

Protocolo: 846583

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 007/2022-tP
a comissão Permanente de Licitação do Município de Brasil Novo/Pa, 
torna público a adjudicação do procedimento licitatório em epigrafe. oBJE-
to: contratação de empresa para recuperação de 50 km da viciNal 20 KM 
55 da Br230 com as seguintes coordenadas: início latitude 3º22’46.20”s 
- longitude UtM 52º40’7.20”o e final latitude 3º5’19.80”s - longitude 
52º52’45.51”o, no município de Brasil Novo/Pa, em atenção ao objeto do 
convênio nº 085/2022-sEtraN. Empresa vencedora: B l dE M caldas coM. 
E sErviÇos EirEli, com cNPJ nº 14.041528/0001-13, com o valor total de 
r$ 3.066.702,42 (três milhões, sessenta e seis mil, setecentos e dois reais e 
quarenta e dois centavos). o Prefeito do Município de Brasil Novo/Pa, torna 
público a Homologação e adjudicação na forma da lei nº 8.666/93. Brasil 
Novo/Pa. Weder Makes carneiro-Prefeito Municipal de Brasil Novo.

eXtrato de coNtrato toMada de PreÇo Nº 007/2022-tP
coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratado: B 
l dE M caldas coM. E sErviÇos EirEli, com cNPJ nº 14.041528/0001-13, 
contrato administrativo nº. 257/2022, com o valor total de r$ 3.066.702,42 
(três milhões, sessenta e seis mil, setecentos e dois reais e quarenta e dois 
centavos). oBJEto: contratação de empresa para recuperação de 50 km da 
viciNal 20 KM 55 da Br230 com as seguintes coordenadas: início latitude 
3º22’46.20”s - longitude UtM 52º40’7.20”o e final latitude 3º5’19.80”s - 
longitude 52º52’45.51”o, no município de Brasil Novo/Pa, em atenção ao 
objeto do convênio nº 085/2022-sEtraN: foNtE dE rEcUrsos: 1.043; 
4.4.90.51.00. viGÊNcia do coNtrato: 12 (doZE) MEsEs. assinatura do 
contrato 25/08/2022 - ordenador de despesas: Weder Makes carneiro 
- Prefeito Municipal de Brasil Novo/Pa.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

ordeM de serViÇo
eXtrato de ordeM de serViÇo Nº 018/2022

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratado: B 
l dE M caldas coM. E sErviÇos EirEli, com cNPJ nº 14.041528/0001-13, 
contrato administrativo nº. 257/2022, com o valor total de r$ 3.066.702,42 
(três milhões, sessenta e seis mil, setecentos e dois reais e quarenta e dois 
centavos). oBJEto: contratação de empresa para recuperação de 50 km da 
viciNal 20 KM 55 da Br230 com as seguintes coordenadas: início latitude 
3º22’46.20”s - longitude UtM 52º40’7.20”o e final latitude 3º5’19.80”s - 
longitude 52º52’45.51”o, no município de Brasil Novo/Pa, em atenção ao 
objeto do convênio nº 085/2022-sEtraN. foNtE dE rEcUrsos: 1.043; 
4.4.90.51.00, viGÊNcia do coNtrato: 12 (doZE) MEsEs. assinatura da 
ordem de serviço: Brasil Novo/Pa, 25/08/2022 - ordenador de despesas: 
Weder Makes carneiro - Prefeito Municipal de Brasil Novo/Pa.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 846584

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 004/2022-tP
a comissão Permanente de Licitação do Município de Brasil Novo/Pa, 
torna público a adjudicação e homologação do procedimento licitatório em 
epigrafe, objeto: coNtrataÇÃo  dE  EMPrEsa EsPEcialiZada Na coNs-
trUÇÃo dE coBErtUra da QUadra PoliEsPortiva saNtos dUMoNt Na 
viciNal 19, No município de Brasil Novo, Pará, em atenção ao objeto do 
convênio 044/2022-sEdoP, empresa Wd coMErcio E sErviÇo ltda - cNPJ 
nº 31.481.043/0001-60, com o valor total de r$ 358.974,67 (trezentos e 
cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete 
centavos). o Prefeito do Município de Brasil Novo/Pa, torna público a adju-
dicação e homologação na forma da lei nº 8.666/93. Brasil Novo/Pa, 11 de 
agosto de 2022.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato toMada de PreÇo Nº 004/2022-tP
coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratado: Wd 
coMErcio E sErviÇo ltda - cNPJ nº 31.481.043/0001-60, contrato admi-
nistrativo nº. 235/2022, com o valor total de r$ 358.974,67 (trezentos e cin-
quenta e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete cen-
tavos). oBJEto: coNtrataÇÃo  dE  EMPrEsa EsPEcialiZada Na coNs-
trUÇÃo dE coBErtUra da QUadra PoliEsPortiva saNtos dUMoNt Na 
viciNal 19, no município de Brasil Novo, Pará, em atenção ao objeto do 
convênio 044/2022-sEdoP: foNtE dE rEcUrsos: 1.049, 44.90.51.00, vi-
GÊNcia dos coNtratos: 12 (meses). assinatura do contrato: Brasil Novo/
Pa, 12/08/2022 - ordenador de despesas: Weder Makes carneiro - Pre-
feito Municipal de Brasil Novo/Pa.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de ordeM de serViÇo Nº 017-2022 
toMada de PreÇo Nº 004/2022-tP

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratado: 
Wd coMErcio E sErviÇo ltda - cNPJ nº 31.481.043/0001-60, contrato 
administrativo nº. 235/2022, com o valor total de r$ 358.974,67 (trezen-
tos e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e 
sete centavos). oBJEto: coNtrataÇÃo  dE  EMPrEsa EsPEcialiZada Na 
coNstrUÇÃo dE coBErtUra da QUadra PoliEsPortiva saNtos dU-
MoNt Na viciNal 19, no município de Brasil Novo, Pará, em atenção ao 
objeto do convênio 044/2022-sEdoP: assinatura da ordem de serviço: Brasil 
Novo/Pa, 22/08/2022 - ordenador de despesas: Weder Makes carneiro 
- Prefeito Municipal de Brasil Novo/Pa.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 846586

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 042/2022-PMc/sMs 
objeto: contratação de Empresa especializada Para aquisição de Equipa-
mento E Material Permanente Para atenção Especializada em saúde, visan-
do Atender a Proposta nº 11311.333000/1220-02, conforme especificações 
e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I. O edital 
completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradeca-
meta.pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do 
site do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 13de setembro de 2022 às 
09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.
com. Victor correa cassiano - Prefeito.

PreGÃo eLetrÔNicosrP Nº 044/2022-PMc 
objeto: registro de Preços Para Eventual contratação de Empresa Especia-
lizada no fornecimento de Kit oftalmológico (lentes de Grau + armações), 
conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Refe-
rência, anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados nos sites 
www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; 
mural de licitações do site do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 15 de 
setembro de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregao-
eletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 043/2022-PMc
objeto: registro de Preço Para futura E Eventual contratação de Empresa 
Especializada Para Aquisição De 05 (Cinco) Ambulanchas, conforme especifi-
cações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I. O 
edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefeitura-
decameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licita-
ções do site do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 14 de setembro de 
2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@
gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 045/2022-PMc 
objeto: registro de Preços Para futura E Eventual aquisição de Gás de cozi-
nha de 13 Kg, tipo Glp (Gás liquefeito de Petróleo), Por Maior desconto so-
bre o Preço Médio ao consumidor divulgado Pelo sistema de levantamento 
de Preços da agência Nacional do Petróleo, Gás Natural E Biocombustíveis 
- ANP, conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de 
referência, anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados nos 
sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.
br; mural de licitações do site do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br.  abertura: 15 
de setembro de 2022 às 15h00min (horário de Brasília). informações: pre-
gaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 1º termo aditivo ao contrato administrativo Nº 01.067/2021. obje-
to do contrato: contratação de Empresa Para Prestação de serviços de aná-
lises de Exames Laboratoriais com a finalidade de Atender as necessidades 
da Unidade de Pronto atendimento Upa-24h. contratada: J. a. dos santos 
Marques, cNPJ nº 09.413.744/0001-02. o objeto do termo aditivo é o au-
mento do quantitativo do contrato em questão, em 25% do total, no valor de 
r$ 52.424,00. ordenador: Klenard attilio ranieri, secretário de saúde.

Protocolo: 846589

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
torNar seM eFeitos 

a PUBLicaÇÃo do aViso da toMada de PreÇo 005/2022
o Município de capitão Poço/Pa por meio da Pregoeira Oficial, designada 
pela portaria n. 056/2022, torna público para conhecimento dos interessados, 
que decidiu tornar sem efeito a Publicação do aviso de licitação toMada 
PrEÇo 005/2022 publicado erroneamente no doE/Pa  pág. 98 nº 35.092 
data 26/08/2022. comissão Permanente de Licitação.

torNar seM eFeitos 
a PUBLicaÇÃo do eXtrato de coNtrato 

da toMada de PreÇo 006/2020
o Município de capitão Poço/Pa por meio da Pregoeira Oficial, designada pela 
portaria nº 056/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que 
decidiu tornar sem efeito a Publicação do Extrato de contrato tomada Preço 
006/2020 publicado erroneamente no d.o.U nº 162, de 25/08/2022, seção 
03 página 269 Jornal diario do Pará, pág. B12 data 25/08/2022 e doE/
Pa pág. 120 nº 35.090 em 25/08/2022. comissão Permanente de licitação.

eXtrato de coNtrato 
toMada de PreÇo Nº 005/2022 - PMcP 

objeto do contrato: contratação de empresa especializada para a revitali-
zação do canteiro central da avenida João Moura da costa no município de 
capitão Poço no Município de capitão Poço, com o fornecimento de mão-de
-obra e materiais, conforme condições e exigências impostas no Edital e seus 
Anexos e em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais 
e demais documentos. contato nº 2022.250801. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de capitão Poço. contratado: W M construçoes e serviços ltda cNPJ 
18.785.185/0001-52. valor global r$ 686.552,05 (seiscentos e oitenta e seis 
mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos). Global. vigên-
cia25/08/2022 à 25/08/2023.

Protocolo: 846590

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de adiaMeNto
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 013/2022-PMde - 

Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-170801 - 
Proc. adMiNistratiVo Nº 02906004/22/.

o Município de dom eliseu através da Prefeitura Municipal, por inter-
médio do Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados na 
licitação em epigrafe o adiamento de abertura do PrEGÃo ElEtrÔNico srP 
Nº 013/2022-PMdE, objeto: coNstitUiÇÃo dE rEGistro dE PrEÇos Para 
fUtUro E EvENtUal PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE forNEciMENto dE rE-
fEiÇÕEs ProNtas, tiPo MarMita, rEfEiÇÕEs coMErcial E laNcHEs EM 
GEral, dEstiNados a atENdEr as NEscEssidadEs Básicas da PrEfEi-
tUra MUNicPal E sUas sEcrEtarias E fUNdos, cUJas EsPEcificaÇÕEs 
dEtalHadas ENcoNtraM-sE No aNEXo i do Edital, que teria sua abertu-
ra para o dia 01/09/2022 às 10:00hs, que fora adiada a sessão de abertura 
desta para o dia 13/09/2022, às 10:00hs. A Justificativa alusiva ao adiamento 
se dá à retificações no instrumento convocatório.

Felipe Gabriel correa Barros
Pregoeiro

Protocolo: 846592

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
eXtratos de coNtratos. P.e Nº 014/2022/srP 

objeto: aquisição de combustível tipo Óleo diesel s-10, para abastecimen-
to dos veículos pertencentes ao transporte Escolar do Município de floresta 
do araguaia. contratante: fundo Mun. de Educação. contrato nº: 162/2022. 
contratada: comercial de combustiveis ltda. valor: r$ r$ 99.600,00. con-
tratante: secretaria Mun. de Educação e cultura. contrato nº: 163/2022. 
contratada: comercial de combustiveis ltda. valor: r$ r$ 199.200,00. vi-
gência: 24/08/2022 a 31/12/2022.

P.e. Nº 012/2022/srP 
objeto: aquisição de material de construção e elétrico em geral, para o fundo 
Municipal de Educação. contratante: fundo Municipal de Educação. contrato nº: 
164/2022. contratada: M.n carvalho Eireli - Me. valor: r$ r$ 123.992,54. con-
trato nº: 165/2022. contratada: t r nascimento ferreira & cia ltda. valor: r$ 
r$ 67.626,87. vigência: 24/08/2022 a 31/12/2022

P.e. N° 03/2022/srP 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, Material de limpeza e Higieniza-
ção, copa e cozinha para a sec. Mun. de Educação, cultura e desporto. con-
tratante: secretaria Mun. de Educação. contrato nº: 166/2022. contratada: 
d c s leal Eireli - Epp
valor: r$ r$ 76.787,38. vigência: 26/08/2022 a 31/12/2022

aViso de HoMoLoGaÇÃo. P.e Nº 013/2022/srP. 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
elétricos de iluminação pública, para a secretaria Mun. de obras e trans-
portes Homologado em: 23/08/2022, por Majorri cerqueira da silva aqui-
no santiago, Prefeita Municipal. vencedores: Gyn led industria E comercio 
ltda,valor de r$64.494,00. J. l. r. araújo comércio e serviços, valor r$ 
22.626,60. ledluxe indústria comercio importacao E Exportacao Eireli, valor 
r$ 595.500,00. M n carvalho Eireli Me. valor r$ 168.200,00. tfPM comercio 
de artigos de iluminação ltda. valor r$ 47.900,00. Wamix servicos Eletricos 
e comercio Eireli. valor r$ 36.250,00. divailton Moreira de sousa - Pre-
sidente da cPL.

Protocolo: 846595
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resultado do 
PrEGÃo ElEtroNico: Nº PE 29/2022-PMGP, homologado em 30/08/2022, 
o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 29/08/2022, ao ob-
jeto: aquisição de instrumento e acessórios para banda fanfarra de escolas 
municipais pertencentes a secretaria Municipal de cultura, Esporte e lazer 
(sEMcEl) de Goianésia do Pará - Pa, em favor da empresa: r N fErNaNdEs 
GoMEs, cNPJ: 29.441.327/0001-80, valor r$ 50.683,00. Francisco david 
Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 846598

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 1º termo aditivo de valor de 25% ao contrato nº 20220244, oriun-
do do Pregão Eletrônico PE 06/2022-PMGP. Francisco david Leite rocha, 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 846599

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL-seasP
eXtrato ao coNtrato Nº 392/2022-seasP 

Processo administrativo nº 7.397/2022-PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo ElEtroNico (srP) Nº 039/2022-cPl/PMM, ata de registro de Preço 
nº 295/2022-cPl, objeto: aQUisiÇÃo dE MoBiliários, E EQUiPaMENtos 
E UtENsÍlios dE coZiNHa Para sUPrir as NEcEssidadEs da sEasP, 
BEM coMo ProJEtos viNcUlados a Esta sEcrEtaria. Empresa: B2G 
MEdical coMErcio dE ProdUtos MÉdicos E cirUrGicos ltda, inscrita 
no cNPJ sob nº 22.808.990/0001-21, valor: r$ 19.560,00 (dezenove mil e 
sessenta reais), assinatura 29/08/2022. vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia 
oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 846600

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 018/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 8.286/2022-PMM, objeto: coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para aMPliaÇÃo E rEforMa da EMEf rUaN 
PaBlo da coNcEiÇÃo MorEira, vila sororÓ KM 35, ZoNa rUral, MU-
NicÍPio dE MaraBá - Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Ho-
mologado a forMENtiNi Mota sErviÇos dE coNstrUÇÃo E ENGENHaria 
ltda, inscrita no cNPJ: 14.254.641/0001-87, vencedora com o valor to-
tal: r$ 990.039,83. assinatura: em 30/08/2022, secretário Municipal de 
educação - MariLZa de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 846601

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 450/2022/seMad 

Processo administrativo nº 15.531/2022-PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 068/2022/cPl/PMM, que gerou a ata de regis-
tro de Preços Nº 353/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição de insumos tipo calcá-
rio, adubo e fertilizantes para atender as necessidades da secretaria Municipal 
de agricultura; Empresa iBiZa EMPrEENdiMENtos coMErcio E sErviÇos 
EirEli, cNPJ: 18.559.714/0002-80; valor r$ 88.360,00 (oitenta e oito mil 
e trezentos e sessenta reais), assinatura 29/08/2022 vigência: 31/12/2022. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 451/2022/seMad
Processo administrativo nº 15.531/2022-PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 068/2022/cPl/PMM, que gerou a ata de regis-
tro de Preços Nº 353/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição de insumos tipo cal-
cário, adubo e fertilizantes para atender as necessidades da secretaria Municipal 
de agricultura; Empresa ElEtrofortE - coMErcio E iNcorPoraÇÃo EirEli, 
inscrita no cNPJ sob nº 09.271.706/0001-62; valor r$ 153.750,00 (cento e 
cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), assinatura 29/08/2022 vi-
gência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 846612

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 439/2022/seVoP

Processo administrativo nº 15.814/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado 
na modalidade Pregão Presencial (srP) Nº 048/2022-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 078/2022-cEl/sEvoP/PMM, objeto: aquisição 
de peças elétricas para veículos, para atender as necessidades da secreta-
ria Municipal de viação e obras Públicas - sEvoP, Empresa: cavalcaNtE 
& da silva coMErcio dE PEÇas E sErviÇos MEcaNicos ltda, cNPJ: 
41.740.295/0001-10; r$ 34.430,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos e 
trinta reais), assinatura 26/08/2022, vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 846614

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 087/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 20.856/2022-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErto/fEcHado. data do certame: 14/09/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal 
aQUisiÇÃo dE fitas dE GlicEMia, laNcEtas, sEriNGas Uttra fiNE, 
aGUlHa Para caNEtas dE iNsUliNas Ultra fiNE, dEstiNados a coor-
dENaÇÃo dE doENÇas crÔNicas da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE 
dE MaraBá-Pa. UasG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/
compras/pt-br/, informações: sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada 
na avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Mara-
bá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min 
às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 30/08/2022. aNtoNia Barroso Mota GoMes - 
Pregoeira cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 846616

eXtrato do PriMeiro terMo de aditiVo 
ao coNtrato Nº 061/2022-seMed/PMM 

Processo Licitatório nº 1.837/2021-PMM. adesão à ata de registro 
de Preços n° 008/2022-cEl/sEvoP/PMM. objeto do contrato original: coN-
trataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE 
MaNUtENÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva coM rEPosiÇÃo dE PEÇas dE 
cENtrais dE ar coNdicioNado, dEstiNados a sUPrir as NEcEssida-
dEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - sEMEd E UNidadEs dE 
ENsiNo da rEdE PÚBlica dE MaraBá - Pa. objeto do aditivo: aditivar o 
valor do coNtrato adMiNistrativo Nº 061/2022-sEMEd/PMM, em apro-
ximadamente 19,14% (dezenove vírgula quatorze por cento), totalizando o 
valor do aditivo em r$ 20.646,00 (vinte mil, seiscentos e quarenta e seis re-
ais), tornando o valor total acumulado do contrato em r$ 128.509,00 (cento 
e vinte e oito mil, quinhentos e nove reais). contratada: BrUNo araUJo dos 
Passos - BEMfrio, cNPJ Nº 26.077.955/0001-30. assinatura: 30/08/2022. 
Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 846608

eXtrato coNtrato N° 057/2022/FccM 
Processo Nº 15613/2021/ceL/FccM, PrEGÃo PrEsENcial (srP) Nº 
007/2021-cEl/fccM - vencedora: HErENio dos saNtos coMErcio E 
iMPortaÇÃo ltda EirEli -, cNPJ no 12.283.935/0001-01, perfazendo um 
valor total de r$ 45.974,97. vigência: 31/12/2022, assinado: 29/08/2022. 
recurso próprio. Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação 
casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 846609

coNtrato adMiNistratiVo Nº 449/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 23.638/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (srP) Nº 127/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: regis-
tro de preço para aquisição de materiais permanentes e hospitais de Marabá 
(HMM/HMi) e unidades vinculadas ao fundo Municipal de saúde. Empresa: 
W. r. dE olivEira sErvicos iNdUstria E coMErcio, inscrita no cNPJ sob 
o n° 16.550.802/001-05. valor: r$ 6.900,00 (seis mil, novecentos reais). 
dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexi-
dade - Mac/siH, Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e mate-
rial permanente. data da assiNatUra 29 de agosto de 2022. MoNica Bor-
cHart NicolaU - secretária Municipal de saúde - iNtEriNa de Marabá /Pa.
adMiNistrativo Nº 447/2022-fMs/PMM Processo administrativo nº 
25.481/2021-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (srP) Nº 
136/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: fornecimento de câmeras de vigi-
lância e pontos eletrônicos, com suporte técnico (manutenção) dos equipa-
mentos e da licença, incluída licença de uso, implantação, ativação, instala-
ção, treinamento, garantia de funcionamento, para controle de assiduidade 
e pontualidade dos servidores públicos da prefeitura municipal de marabá 
lotados nos hospitais materno infantil, hospital municipal, unidades básicas 
de saúde e sede (sMs). Empresa: J l MEsQUita sErviÇos dE tElEco-
MUNicaÇÕEs EirEli, inscrita no cNPJ sob n° 10.141.734/0001-44. valor: 
r$ 3.400,00 (três mil quatrocentos reais). dotações orçamentárias: 10 122 
0001 2.045 Manutenção secretaria Municipal de saúde, 10 301 0012 2.047 
Programa atenção Básica de saúde - PaB, 10 302 0012 2.055 atenção Média 
e alta complexidade - Mac/siH, 10 305 0012 2.050 atenção vigilância e 
saúde Epidemiológica, 10 302 0012 2.057 Manutenção ações saúde traba-
lhador - cErEst, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. data da assiNatUra 
29 de agosto de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Muni-
cipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 444/2022-FMs
Processo administrativo nº 10.740/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão Eletrônico (srP) Nº 058/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de insumos e 
materiais instrumentais para manutenção dos consultórios odontológicos das 
UBs no município de Marabá. Empresa: distriBUidora aGUa Boa ltda, 
inscrita no cNPJ sob n°44.223.526/0001-06, valor: r$ 15.426,00 (QUiNZE 
Mil, QUatrocENtos, viNtE, sEis Mil). dotação orçamentaria: 10 301 
0012 2.047 Programa atenção Básica de saúde - PaB. Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 Material de consumo. data da assiNatUra 25 de agosto de 
2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de saúde - 
iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 446/2022-FMs 
Processo administrativo nº 10.740/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (srP) Nº 058/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: constitui 
objeto do presente instrumento contratual a aquisição de insumos e materiais 
instrumentais para manutenção dos consultórios odontológicos das UBs no 
município de Marabá. Empresa: MEGa dENtal iMPortaÇÃo EXPortaÇÃo E 
coMÉrcio dE ProdUtos odoNtolÓGicos EirEli, inscrita no cNPJ sob n° 
25.341.162/0001-14, valor: r$ 4.970,00 (QUatro Mil, NovEcENtos, sE-
tENta rEais). dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Programa atenção 
Básica de saúde - PaB. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de con-
sumo. data da assiNatUra 26 de agosto de 2022. MoNica BorcHart 
NicoLaU - secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 846605
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eXtrato do PriMeiro terMo de aditiVo 
ao coNtrato Nº 073/2021-seMed/PMM 

Processo Licitatório nº 1.664/2021-PMM. tomada de Preços n° 
003/2021-cEl/sEvoP/PMM. objeto do contrato original: coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dos sErviÇos dE rEforMa 
da Escola MUNiciPal dE ENsiNo fUNdaMENtal Basilio MiGUEl, loca-
liZada Na rUa das caciMBas, s/N, Bairro aMaPá, MUNicÍPio dE Mara-
Bá/Pa. objeto do aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do contrato original 
n° 073/2021 - SEMED/PMM, por mais 04 (quatro) meses, ficando vigente até 
28/12/2022; Prorrogar o prazo de execução do referido contrato por mais 
03 (três) meses, ficando vigente até 28/11/2022; Aditivar o quantitativo do 
contrato, em aproximadamente 13,16611%, correspondente a r$ 93.870,55 
(noventa e três mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos); 
adicionar novos itens qualitativos a planilha do contrato em aproximadamente 
14,97371%, correspondente a r$ 106.758,21 (cento e seis mil, setecentos 
e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos). suprimir itens da planilha 
do referido contrato em aproximadamente 3,94355%, correspondente a r$ 
28.116,38 (vinte e oito mil, cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos); 
totalizando o valor do aditivo em r$ 172.512,38 (cento e setenta e dois mil, 
quinhentos e doze reais e trinta e oito centavos), que corresponde a aproxi-
madamente 24,19627% do valor do contrato. contratada: coNsÓrcio PMB, 
cNPJ/Mf sob o Nº 43.056.981/0001-00. assinatura: 26/08/2022. Marilza de 
oliveira Leite - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 846606

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 079/2022-ceL/ssaM/PMM

Processo Nº 16.402/2022-PMM
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 049/2022-ceL/seVoP/PMM

ata dE rEGistro dE PrEÇos Nº 079/2022-cEl/ssaM/PMM. objeto: rEGis-
tro dE PrEÇo coM vistas À aQUisiÇÃo dE MÓvEis Para EscritÓrio, 
dEstiNada a atENdEr as NEcEssidadEs do sErviÇo dE saNEaMENto 
aMBiENtal dE MaraBá-Pa-ssaM. Empresa: v G dE soUsa fErrEira ltda, 
cNPJ Nº 23.912.144/0001-03. com valor Global de r$ 43.500,00 (quarenta 
e três mil e quinhentos reais). vigência da Presente ata: 12 (doze) meses, 
não podendo ser prorrogada. Marabá-Pa, 30 de agosto de 2022. Múcio eder 
andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 846603
errata

Processo n° 20.917/2022-PMM, dispensa de Licitação nº028/2022-
ceL/seVoP/PMM. Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará - IOEPA, no 
dia 29/08/2022, Pág. 104. onde se lê. valor GloBal: r$ 14.218.968,00 
(QUatorZE MilHÕEs, dUZENtos E dEZoito Mil E NovEcENtos E sEs-
sENta E oito rEais) - Leia-se:  valor GloBal: r$ 14.373.768,00 (QUa-
torZE MilHÕEs, trEZENtos E sEtENta E trÊs Mil, sEtEcENtos E sEs-
sENta E oito rEais). Karam el Hajjar - secretário Municipal de Plane-
jamento e controle.

Protocolo: 846620

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo  

coNcorrÊNcia nº 3/2022-003-PMNr
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: coNcorrÊNcia nº 
3/2022-003-PMNr. objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo dE 
sErviÇos dE rEcUPEraÇÃo dE 205,3 KM dE Estradas viciNais, coNfor-
ME coNvÊNio Nº 126/2022, cElEBrado ENtrE a sEcrEtaria dE Estado 
dE traNsPortEs - sEtraN E a PrEfEitUra MUNiciPal dE Novo rEParti-
MENto - Pa. vencedor: fGs coNstrUtora E sErvicos ltda, com o valor total 
de r$ 4.775.919,88 (quatro milhões setecentos e setenta e cinco mil novecentos e 
dezenove reais e oitenta e oito centavos). conforme mapa comparativo anexado aos 
autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - valdir lEMEs MacHa-
do. 26 de agosto de 2022. Novo repartimento-Pa, 26 de agosto de 2022. ZaQUeU 
siLVa NasciMeNto. Presidente comissão de Licitação.

Protocolo: 846622

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 2022-3008-001 cPL/PMo, decorrente do Processo lici-
tatório concorrência Pública nº 002/2022. objeto: contratação de Empresas 
para realização das obras de revitalização da orla do Município de ourém/Pa, 
com recursos oriundos da secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas (sEdoP), nos termos do convênio Nº 111/2022, adjudicado 
no dia 26/08/2022, Homologado no dia 26/08/2022, contratante: Prefeitura 
Municipal de ourém, contratado(a): Estrutural construções e serviços Eireli, 
cNPJ: 08.928.777/0001-22. valor do contrato: r$ 3.795.989,14 (treze mi-
lhões, setecentos e noventa e cinco mil e novecentos e oitenta e nove reais e 
quatorze centavos). data da assinatura do contrato: 30/08/2022. vigência: 
270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da data de sua formalização. 
Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito.

Protocolo: 846623

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

retiFicaÇÃo da PUBLicaÇÃo do doe, ediÇÃo do dia 26/08/2022, 
No aViso de cHaMaMeNto PÚBLico 

cHaMada PÚBLica Nº. 002/2022
onde se lê: objeto: “credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em 
prestar serviço de oftalmologia (consultas, exames e cirurgias oftalmológi-
cas), conforme Emenda nº 22EMEN00229, para o atendimento da demanda 
da secretaria Municipal de saúde, obedecendo aos critérios e preço do siste-
ma Único de saúde (sUs).” Leia - se: objeto: “credenciamento de pessoas 
jurídicas interessadas em prestar serviço de oftalmologia (consultas, exames 
e cirurgias oftalmológicas) conforme Emenda n° 22EMEN00229 e Emenda 
360004598622022000 para o atendimento da demanda da secretaria Munici-
pal de saúde”. Paragominas-Pa, 29 de agosto de 2022. Luciana Brito Vieira 
- Presidente da cPL. Portaria n° 03/2022-GPP.

Protocolo: 846625

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022  
Proc. adMiNistratiVo 01608005/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que re-
alizará licitação na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico, tipo menor preço, 
registro de preço objetivando a futura e eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de veículos leve, Utilitário, 
Pesados e Máquinas Pesadas, destinados a suprir as necessidades básicas das 
secretarias e fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Portel/
Pa. abertura: 13/09/2022, às 09:30hs. a retirada do edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Mural de licitações/tcM-Pa, www.portalde-
compraspublicas.com.br ou pelo site (www.portel.pa.gov.br). informações: 
E-mail: licitaportel2021@gmail.com.

MaYcoN serrÃo MartiNs-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 846628

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Prainha/Pa resolve HoMoloGar em fa-
vor da empresa: ferrari & cia. ltda, cpnj: 04.542.330/0001-60, o valor de 
r$520.000,00(quinhentos e vinte mil reais), referente ao Pregão Presencial 
srP nº 9/2022-220704. Processo administrativo nº 2022220704, que tem 
por objeto: registro de Preço Para futura e eventual aquisição de duas am-
bulanchas em alumínio naval destinados a secretaria Municipal de saúde de 
Prainha nos termos do convênio estadual nº 043/2022 celebrado com a 
secretaria estado de saúde Pública.
a Prefeitura Municipal de Prainha/Pa resolve HoMoloGar em favor da 
empresa: Brvo distribuidora eireli, cpnj:30.273.846/0001-66, o valor de r$ 
630.371,21(seiscentos e trinta mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e 
um centavos) e JK Posto de combustiveis ltda, cpnj: 09.676.120/0001-88re-
ferente ao Pregão Presencial srP nº 9/2022-130503. Processo administrativo 
nº 2022130503, que tem por objeto: registro de Preço Para eventual aqui-
sição de diversos derivados de Petróleo (Combustível e Lubrificantes) para 
atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos Municipais de 
Prainha. davi Xavier de Moraes - Prefeito Municipal.

eXtratos de coNtratos
coNtrato Nº 20220376.  origem: Pregão Presencial srp: 09/2022 - 210703. 
contratante: Prefeitura Municipal. contratada(o): Wc veículos & Maquinas 
ltda, cnpj nº  21.744.769/0001-94. objeto: registro de Preço Para futura e 
eventual aquisição de Uma Pá carregadeira, três caminhões, duas caçambas 
Basculantes, Um trator de esteira, Um trator de Pneu, Um rolo compactador 
e Uma Motoniveladora Conforme especificações do Termo de Referência, Por 
Meio do convênio estadual nº 130/2022 e Processo de nº 2022/316694 Para 
atender o Município de Prainha. valor total: r$ 1.512.000,00 (um milhão e 
quinhentos e doze mil reais);
coNtrato Nº 20220375. origem: Pregão Presencial srp: 09/2022 - 210703. 
contratante: Prefeitura Municipal. contratada(o): G P s correa comercio e 
serviço ltda, cnpj nº  34.875.437/0001-90. valor total: r$ 3.376.972,83 
(três milhões, trezentos e setenta e seis mil, novecentos  e setenta e dois 
reais e oitenta e três centavos).
coNtrato Nº 20220376. origem: Pregão  Presencial srp: 09/2022 - 210703. 
contratante: Prefeitura Municipal. contratada(o): aliança comercio e serviço 
ltda,  cnpj nº 36.634.511/0001-02. valor total: r$ 294.392,00 (duzentos 
e noventa e quatro mil e trezentos e noventa e dois reais). vigência: 29 de 
agosto de 2022 extinguindo-se em 23 de dezembro de 2022. data da assina-
tura.: 29 de agosto de 2022.

Protocolo: 846630
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
eXtrato de coNtrato

toMada de PreÇos Nº 2/2022-007 PMrP
objeto: contratação de empresa especializada em construção civil para exe-
cução da reforma e ampliação da câmara Municipal, na sede do município de 
rondon do Pará conforme convênio nº 123/2022-sEdoP data de assinatura: 
24/08/2022. contratante: Prefeitura Municipal de rondon do Pará. contra-
tada(o): coNstrUtora f. & f. ltda contrato nº 20220471 valor total r$ 
697.335,60.

Protocolo: 846631

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis-Pa
2º aViso de LicitaÇÃo deserta

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 003/2022-seMaP  
a cPL da Prefeitura Municipal de rurópolis/Pa, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que o certame licitatório na modalidade concorrência nº 
003/2022, cujo objeto contratação de Empresa para a concessão Precedida 
de obra Pública, a título oneroso, de Espaços físicos, Para a construção e 
instalação com Exploração comercial de Quiosques, com exclusividade, sem 
ônus para a contratante, pelo prazo de vigência de 20 (vinte) anos, resultou 
deserta na segunda chamada, por não acudirem interessados. Maiores infor-
mações na sede da cPl, sito na rua 10 de maio, 263, centro, no horário das 
8h ás 13h. cezar caetano da silva - Presidente da cPL.

Protocolo: 846633

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de ProrroGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 0028/2022
o Município de santa bárbara do Pará, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna pública a prorrogação do processo 
licitatório do tipo Menor Preço, modo de disputa aberto que versa sobre o 
rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal aQUisiÇÃo dE MatEriais 
E iNsUMos  odoNtolÓGicos, oBJEtivaNdo atENdEr as NEcEssidadEs 
da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE do MUNicÍPio dE saNta BárBara 
do Pará/Pa. Para o dia 05/09/2022 às 09:00 horas em razão do princípio da 
conveniência e da oportunidade da administração pública.

aViso de ProrroGaÇÃo PreGÃo
eLetrÔNico Nº 0030/2022

o Município de santa bárbara do Pará, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna pública a prorrogação do processo 
licitatório do tipo Menor Preço, modo de disputa aberto que versa sobre o rE-
Gistro dE PrEÇos Para fUtUra E EvENtUal aQUisiÇÃo dE MEdicaMEN-
tos oBJEtivaNdo atENdEr o ProGraMa fárMacia Básica o MUNicÍPio 
dE saNta BárBara do Pará/Pa. Para o dia 12/09/2022 às 09:00 horas em 
razão do princípio da conveniência e da oportunidade da administração públi-
ca. Priscila spindola Franchi.-Pregoeira Municipal.

Protocolo: 846634

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo deserta

toMada de PreÇos Nº 008-2022-PMsiP
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público a inexis-
tência de interessados em participar da sessão pública na Modalidade tomada 
de Preços, realizada no dia 30 de agosto de 2022, as 09:30h, que tem como 
objeto a contratação de empresa de engenharia para executar a conclusão da 
construção da Escola do Bairro do triângulo do Município de santa izabel do 
Pará; por este motivo a licitação foi declarada deserta.
rosinaldo Ferreira de Freitas-PrEGoEiro cPl/PMsiP.

Protocolo: 846685

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtratos de terMos aditiVos

esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20210360.  contratante: Prefei-
tura Municipal de santa Maria do Pará/Pa cNPJ 05.149.174/0001-34. contra-
tado: Puma comercial Eireli, cnpj nº 23.655.349/0001-67. objeto: aquisição 
de Patrulha Mecanizada em conformidade ao convênio de nº 908113/2020, 
celebrado entre o Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento e Pre-
feitura Municipal de santa Maria do Pará. o presente termo aditivo objeti-
va a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de dezembro de 
2022, nos termo do art. 57, inciso ii, da lei federal no 8.666/93. vigência: 
30/08/2022 a 30/12/2022. assinatura: 30/08/2022.
esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20210361.  contratante: Prefei-
tura Municipal de santa Maria do Pará/Pa cnpj 05.149.174/0001-34. contra-
tado: Zucatelli Empreendimentos ltda, cnpj nº 01.241.313/0001-02. obje-
to: aquisição de Patrulha Mecanizada em conformidade ao convênio de nº 
908113 /2020, celebrado entre o Ministério da agricultura, Pecuária e abas-
tecimento e Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará. o presente termo 
aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de de-
zembro de 2022, nos termo do art. 57, inciso ii, da lei federal no 8.666/93. 
vigência: 30/08/2022 a 30/12/2022. data de assinatura: 30/08/2022

resULtado de JULGaMeNto 
toMada de PreÇo Nº 2/2022-00002 

a comissão Permanente de Licitação do Município de santa Maria do 
Pará/Pa, por meio do Presidente, torna público o resultado do julgamen-
to da tomada de Preço nº 2/2022-00002, sendo o seguinte: Habilitação da 
empresa: Estrela Multiserviços Eireli - cNPJ: 10.814.673/0001-39, sendo a 
vencedora com proposta totalizando o valor integral de r$ 159.873,29(cento 
e cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e nove centa-
vos), que atendeu as exigências editalícias. carlos cleberson Ferreira da 
silva - Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 846635

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022 - seMed - 927453
objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de agente integra-
dor de Estágio, visando a seleção e a administração da concessão de está-
gios, no âmbito da sEMEd, promovendo a integração de jovens estudantes 
no mercado de trabalho. Edital: 31/08/2022 das 08h às 14h. No endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/927453 ou www.san-
tarem.pa.gov.br. Entrega das propostas: 31/08/2022 a partir das 9h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. abertura das propostas: 13/09/2022 às 
09h e 30 min no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

santarém-Pa, 30 de agosto de 2022.
aldoêmia régis corrêa-Pregoeira da seMed

Protocolo: 846636

PreFeitUra de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e trÂNsito - sMt

eXtrato de Portaria
extrato de Portaria nº. 034/2022-sMt objeto designar comissão Espe-
cial de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado nº001/2022- SMT, para 
contratação no âmbito da secretaria Municipal de Mobilidade e trânsito; 
composta pelas seguintes servidoras: Greyce Kelly N. de sousa - Presidente, 
cristiane roberta P. da silva - 1º membro, Karina de s. Pereira - 2º membro, 
Glenda Jussara a. de oliveira - suplente, e, Mariele r. r. de sousa - suplente; 
e, João de Paula alves - suplente.

Paulo Jesus da silva
secretário Municipal de Mobilidade e trânsito

Protocolo: 846638

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 030/2022-seMaP 

objeto: aquisição de implemento agrícola para atender as necessidades da 
secretaria Municipal de agricultura e Pesca - sEMaP, objeto do PE 008/2022. 
Partes: secretaria Municipal de agricultura e Pesca e lova comércio de Máqui-
nas e Equipamentos ltda. r$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos 
reais). vigência: 25/08/2022 a 25/08/2023. Bruno da silva costa - secre-
tário Municipal de agricultura e Pesca.

Protocolo: 846639

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 093/2022-seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMs, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear servidores com o fim específico de fiscalizar o contra-
to decorrente do Pregão Eletrônico nº 051/2021 e Processo administrativo 
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nº 097/2021 que versam sobre aquisição de Equipamento e Material Per-
manente Para atenção Especializada em saúde de santarém, Proposta nº 
17556.65900001210-02. titular: leidiane lopes dos santos - Matrícula: 
90549, cPf nº 886.380.572-53 e rG nº 5573086, servidora da sEMsa; 
suplente: daniella cristiane almeida Bernardes - Matrícula: 89277, cPf 
Nº602.863.772-68 e rG nº 1301485-4 - ssP/Pa. servidora da sEMsa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. as dispo-
sições em contrário e a Portaria 202/2021 que foi publicada no Diário Oficial 
- edição do dia 02/12/2021, nº 34.783, Página 195  está rEvoGada para 
todos os seus efeitos legais. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-
se. santarém/Pa, de 25 de agosto de 2022. Vânia Maria azevedo Portela 
- secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Portaria Nº 094/2022
a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMs, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentes à divisão de vigilância animal, da secretaria Muni-
cipal de saúde de santarém. titular - raimundo Bibiano liberal rego - Matrí-
cula 52.925, cPf nº 195.383.242-34 e rG: 1543659-Polícia civil-Pa, servidor 
do Ntvs/ sEMsa. suplente - fernando dantas da Mota - Matrícula 86815, 
cPf nº 636.469.782-87 e rG: 3358566, servidor do Ntvs/sEMsa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e 
cumpra-se. santarém/Pa, de 24 de agosto de 2022. Vânia Maria azevedo 
Portela - secretária de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de rescisÃo coNtratUaL  
coNtrato Nº 038/2018-seMsa 

disPeNsa Nº 002/2018 
a secretaria Municipal de saúde comunica o Extrato da rescisão contratu-
al do contrato 038/2018-da dispensa de licitação nº 000/2018. Partes: Pre-
feitura Municipal de santarém - secretaria Municipal de saúde/ Maria Gomes 
freire. objeto: locação de imóvel para o funcionamento da Unidade Básica 
de saúde de fátima. a presente rescisão terá validade a partir da assinatura 
do referido termo. fundamentação: artigos 78, Xii e 79 da lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Mu-
nicipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs de 22/03/2021.

resULtado de JULGaMeNto 
toMada de PreÇos Nº 004/2022 - seMsa-rePetiÇÃo

Processo adMiNistratiVo Nº 015/2022 
o Município de santarém, através da comissão Permanente de licitação 
(cPl), torna público o resultado da tomada de Preços Nº 004/2022- sEMsa
-repetição, declarando vencedora a Empresa ranieri Engenharia e assessoria 
imobiliaria Eireli, cNPJ: 11.210.464/0001-49, para a contratação de Empresa 
Habilitada Para construção do centro de saúde na comunidade são Pedro 
do Uruari, no Município de santarém, com a proposta no valor de r$ r$ 
541.905,12 (quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e cinco reais e doze 
centavos). celina da silva Liberal - Presidente da comissão Permanen-
te de Licitação/Portaria nº 129/2021 - seMsa.

Protocolo: 846640
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
reGistro de PreÇos Para PreGÃo eLetrÔNico 

Nº 9/2022-1208001-Pe srP-PMsat-FMas
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da co-
missão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez horas) 
do dia 13 (treze) de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará 
sessão pública para rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
9/2022-1208001-PE srP-PMsat-fMas, visando a rEGistro dE PrEÇos 
Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM 
sErviÇos fUNErários dE rEMoÇÃo, traNslado E forMoliZaÇÃo, BEM 
coMo aQUisiÇÃo dE UrNas MortUárias (taMaNHos variados), Para 
atENdEr as dEMaNdas do fUNdo MUNiciPal dE assistÊNcia social 
do MUNicÍPio dE saNto aNtoNio do taUá, conforme termo de referên-
cia, mediante especificações do edital e seus anexos e de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se através do sítio http://www.bll-
compras.com.
aBertUra: 13/09/2022 Às 10:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17, (altos)- centro - santo antônio do tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela esti-
pulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará - tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br.
Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei-Pregoeira

Protocolo: 846641

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
errata

Prefeitura informa que no dia 08 de agosto de 2022 na Edição 35.071, na 
pag. 201, por equivoco foram digitados alguns dados incorretos.
onde se Lê: EXtrato do 2º tErMo aditivo aos coNtratos
Leia-se: EXtrato do 3º tErMo aditivo aos coNtratos.

Protocolo: 846642

aViso de LicitaÇÃo
reGistro de PreÇos Para PreGÃo eLetrÔNico 

Nº 9/2022-2208001-Pe srP-PMsat
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da 
comissão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez ho-
ras) do dia 14 (quatorze) de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), 
realizará sessão pública para rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔ-
Nico Nº 9/2022-2208001-PE srP-PMsat, visando a rEGistro dE PrEÇos 
Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM 
locaÇÃo dE EstrUtUras dE EvENtos, MatEriais E EQUiPaMENtos dE 
soNoriZaÇÃo E ilUMiNaÇÃo, sHoWs artiticos E oUtros, Para sUB-
sidiar o calENdário dE EvENtos oficiais do MUNicÍPio dE saNto 
ANTÔNIO DO TAUÁ, conforme Termo de Referência, mediante especificações 
do edital e seus anexos e de acordo com o que determina a legislação vigente, 
a realizar-se através do sítio http://www.bllcompras.com.
aBertUra: 14/09/2022 Às 10:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17, (altos)- centro - santo antônio do tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela esti-
pulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará - tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br
Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei-Pregoeira

Protocolo: 846644

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220433 - caroNa Nº arP 036/2022 - contratante: PrE-
fEitUra MUNiciPal dE sÃo fÉliX do XiNGU - contratado Q. a. dos saN-
tos liNHarEs & cia ltda EPP objeto: aQUisiÇÃo dE vasilHaME coM-
PlEto E rEcarGa dE Gás GlP 13KG E troca dE áGUa MiNEral 20lts E 
vasilHaME coMPlEto dE áGUa MiNEral 20lts. Para atENdEr as NE-
cEssidadEs das sEcrEtarias: sEMaPlaN, sEMaGov, sEMfi, sEMtUr, 
sEMEl sEMaGri, sEMUrB E sEMoB. atravÉs dE adEsÃo À ata dE rEGis-
tro dE PrEÇos Nº 20220343 oriGiNada do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº025/
2022-srP. vigência: 18/08/2022 a 31/12/2022 - valor Global: 330.600,00 
(trezentos e trinta mil, seiscentos reais) - data da assinatura: 18/08/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 846645

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo de PiraBas
aViso de rePUBLicaÇÃo LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022/srP
o MUNicÍPio sÃo JoÃo de PiraBas, através da Prefeitura Municipal de são 
João de Pirabas, por intermédio da Pregoeira, tatiana s. Martins e Equipe de 
apoio, tornam público a rEPUBlicaÇÃo do Pregão Eletrônico n°011/2022-PE, 
para abertura no dia 14/09/2022 ás 09:30h, o objeto: coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE itENs dE ENXoval Para atENdEr aos 
ProGraMas socioassistENciais da sEcrEtaria MUNiciPal dE assis-
tÊNcia social dE sÃo JoÃo dE PiraBas/Pa, atravÉs do sistEMa dE 
rEGistro dE PrEÇo. o recebimento de propostas será até 09h00min e início 
da sessão às 9h30min do dia 14/09/2022. o Edital e seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso, podendo 
ser consultado ou retirado no site da Prefeitura Municipal de são João de Pira-
bas: www.saojoaodepirabas.pa.gov.br, no Portal dos Jurisdicionados do tcM/
Pa: www.tcm.pa.gov.br e no Portal de compras Públicas: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. informações poderão ser obtidas na sala de licitações 
desta Prefeitura, em horário expediente, sendo das 08h00min às 12h00min, 
no e-mail licitapmpirabas@outlook.com, ou pelo telefone n° 91-985091600. 
ordenadora de despesas: GeaNNe aLBUQUerQUe dos saNtos reis 
- secretÁria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL.

Protocolo: 846647
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFirio
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº. 021/2022  
objeto: aquisição de combustível (diesel s-10) em atendimento ao convênio 
nº. 033/2022-sEtraN (conforme termo de referência). tipo: Menor Preço 
por item data: 13/09/2022. Horário: 09h - iNforMaÇÕEs: divisão de lici-
tações, rua Marechal assunção, nº. 116, complemento Prédio da Prefeitura 
Municipal de senador José Porfírio, cEP 68.360-000, Bairro centro, senador 
José Porfírio/Pa. senador José Porfírio/Pa, 29 de agosto de 2022.

Kleber dos anjos de sousa.-Pregoeiro.
Protocolo: 846648

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 217/2021, t.P nº 000011/21. 
contratante PMts contratada: Grafica E PaPElaria aNdradE ltda obje-
to: aQUisiÇÃo dE MatErial E iMPrEssos Graficos , que entre si cele-
bram o Município de terra santa. o presente termo de aditivo tem por objeti-
vo a prorrogação da vigência do contrato pelo período de 81 dias a contar de 
12 de junho de 2022 indo ate 31 de agosto de 2022.

odair José Farias albuquerque-Prefeito Municipal

Protocolo: 846649

PreFeitUra MUNiciPaL de terra saNta-Pa
errata de PUBLicaÇÃo rEf. À PUBlicaÇÃo No diário oficial do 
Estado do Pará Nº. 35.094 PáGiNa Nº 107, No dia 29/08/2022, rEf. ao 
Edital dE coNcorrÊNcia Nº 0000001/2022, oNde se LÊ “rEtiraNdo”, 
LÊ-se “rEtificaNdo”.

odair Jose Farias aLBUQUerQUe-PrEfEito

Protocolo: 846650

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-058FMs

o Município de tUcUMÃ, através da secretaria MUNiciPaL de saÚde, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 13 de setembro de 2022, na modalidade PrEGÃo ElE-
trÔNico srP Nº 9/2022-058fMs, tipo menor preço por itEM, cujo EvEN-
tUal E fUtUra aQUisiÇÃo ParcElada dE MatEriais E iNsUMos laBo-
ratoriais Para atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria MUNiciPal dE 
saÚdE. de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
no Portal de compras Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, s/Nº, setor alto 
Morumbi, tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl-
2021pmt@gmail.com, bem como no site do tcM, no endereço www.tcm.pa.
gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 30 de agosto de 2022. iGor 
LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 846651

.

.

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 extratos de 
edital conforme abaixo:

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 035/2022PMt-Pe-srP, 
tipo Menor Preço Por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGistro dE 
PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE GÊ-
NEros aliMENtÍcios, UtENsÍlios doMÉsticos E MatErial dE HiGiENE E 
liMPEZa, dEstiNados a atENdEr a PrEfEitUra MUNiciPal E fUNdos. data 
da abertura: 13/09/2022 Horário: 10:00hrs (horário de Brasília-df).

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 037/2022PMt-Pe-srP 
tipo Menor Preço Por item, Modo de disputa aberto e fechado. objeto: 
rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para 
PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE MaNUtENÇÃo dE cENtral dE ar E aQUi-
siÇÃo dE PEÇas dE rEPosiÇÃo Para atENdEr a PrEfEitUra MUNiciPal 
dE trairÃo E fUNdos. data da abertura: 14/09/2022 Horário: 08:00hrs 
(horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departamen-
to 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: 846654

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20220125
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 031/2022FMs-Pe-srP

coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de saÚde, 
cNPJ: 14.910.511/0001-55

oBJeto: rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrE-
sa Para aQUisiÇÃo dE GÊNEros aliMENtÍcios, MatErial dE liMPEZa, 
ProdUtos dE HiGiENiZaÇÃo E MatErial dE coPa E coZiNHa.
coNtratada: J.J.s. dE soUsa, com o valor total de r$ 159.624,00 (cento e 
cinquenta e Nove Mil, seiscentos e vinte e Quatro reais).
coNtratada: E r olivEira sErviÇos EirEli, com o valor total de r$ 
181.000,34 (cento e oitenta e Um Mil reais e trinta e Quatro centavos).
coNtratada: E costa silva coMErcio E sErvicos EirEli, com o valor 
total de r$ 402.508,50 (Quatrocentos e dois Mil, Quinhentos e oito reais e 
cinquenta centavos).
data da assinatura: 29/08/2022, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 29 de agosto de 2022, Pedro José Honório Lino, Presidente da cPL.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20220123
oriUNda do PreGÃo eLetroNico Nº. 032/2022PMt-Pe-srP

coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo-Pa, 
cNPJ: 10.221.760/0001-82.

oBJeto: rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE lavaGEM dE vEÍcUlos lEvEs, Ultili-
tarios, Micro-ÔNiBUs E MaQUiNas PEsadas, Para atENdEr as dEMaN-
das da PrEfEitUra MUNiciPal dE trairÃo E fUNdos.
coNtratada: J r silva sErvicos dE tErraPlaNaGEM & locacao dE 
MaQUiNas, cNPJ: 21.564.259/0001-35 com o valor global de r$ 18.552,00 
(dezoito Mil, Quinhentos e cinquenta e dois reais).
coNtratada: r MacUYaMa silva EirEli, cNPJ: 26.698.521/0001-58 com 
o valor global de r$ 234.563,14 (duzentos e trinta e Quatro Mil, Quinhentos 
e sessenta e três reais e Quatorze centavos).
data da assinatura: 25/08/2022, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 25 de agosto de 2022, Pedro José Honório Lino, Presidente da cPL.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20220124
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 033/2022PMt-Pe-srP

coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo, 
cNPJ: 10.221.760/0001-82.

oBJeto: rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
Para aQUisiÇÃo dE MatErial EsPortivo E EdUcativo dEstiNadas a 
atENdEr a PrEfEitUra MUNiciPal dE trairÃo E fUNdos.
coNtratada: d. a. MacHado sPorts - ME, cNPJ: 09.666.893/0001-83 
com o valor global de r$ 769.099,60 (setecentos e sessenta e Nove Mil, 
Noventa e Nove reais e sessenta centavos).
data da assinatura: 26/08/2022, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 26 de agosto de 2022, Pedro José Honório Lino, Presidente da cPL.

Protocolo: 846655

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20229370, coNtrataNte: Fundo de desenv. educação 
Básica/FUNdeB, contratada: dElta ProdUtos E sErvicos ltda, valor: 
r$ - r$ 152.352,00 (cento e cinquenta e dois Mil e trezentos e cinquenta 
e dois reais); ref. adEsÃo a ata de registro de Preço  nº 12/2021, Pregão 
09/2021. objeto: aquisição de equipamentos com fornecimento e instalação 
(mão de obra) quando necessário. vigência: 29/08/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 846656

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
aViso de rescisÃo UNiLateraL

espécie: termo de rescisão Unilateral ao contrato 004/2022/cPl. oriundo da 
dispensa de licitação 003/2022. objeto: locação de 01 (um) imóvel o qual se 
destina ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental fran-
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cisca de deus na vila do carrapatinho (Zona rural), no Município de viseu/
Pa. locatário: fUNdo dE MaNUtENcao E dEsENvolviMENto da EdUcacao 
Basica E valoriZacao dos ProfissioNais da EdUcacao dE visEU, cNPJ: 
30.879.826/0001-33. locadora: antônia Nilza Pereira lima, cPf: 721.485.432-
53. assinatura: 10/08/2022. fundamentado no art. 79, inciso i da lei 8.666/93.

aViso de rescisÃo UNiLateraL
espécie: termo de rescisão Unilateral ao contrato 064/2022/cPl. oriundo da 
dispensa de licitação 021/2022. objeto: locação de 01 (um) imóvel o qual se 
destina ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino infantil-creche, na 
vila do cristal (Zona rural), no Município de viseu/Pa. locatário: fUNdo dE 
MaNUtENcao E dEsENvolviMENto da EdUcacao Basica E valoriZacao 
dos ProfissioNais da EdUcacao dE visEU, cNPJ: 30.879.826/0001-
33. locador: francisco Braga da silva, cPf: 304.816.942-34. assinatura: 
26/08/2022. fundamentado no art. 79, inciso i da lei 8.666/93.

eXtrato de ata de adesÃo 001/2022 - srP
ata de adesão 001/2022 - srP, objeto: adEsÃo À ata dE rEGistro dE 
PrEÇo Nº 05/2022 - oriUNdo do PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 10.003/2022 
- srP, rEaliZado PElo coNsorcio Para o dEsENvolviMENto da rEGiÃo 
do iPaNEMa - coNdri, objeto: aquisição de Material lúdico Pedagógico e la-
boratório Multidisciplinares fundamental i e ii; objetivando atender as crian-
ças em creches e Ensino infantil do Município de viseu/Pa. termo de contrato 
nº 277/2022/cPl, contratante: o fUNdo dE MaNUtENÇÃo E dEsENvol-
viMENto da EdUcaÇÃo Basica E valoriZaÇÃo dos ProfissioNais da 
EdUcaÇÃo dE visEU (fUNdEB), cNPJ 30.879.826/0001-33. contratado: 
iNNova tEcNoloGia EdUcacioNal ltda, cNPJ Nº 45.537.689/0001-26. 
valor r$ 392.500,00. vigência: 26/08/2022 à 31/12/2022.

Ângela Lima da silva
fundo de Manut. e desenvolvimento da Educação Básica 

e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu.
cNPJ: 30.879.826/0001-33

aViso de rescisÃo UNiLateraL
espécie: termo de rescisão Unilateral ao contrato 016/2021/cPl. oriundo da 
dispensa de licitação 002/2021. objeto: locação do imóvel, de propriedade 
da senhora Maria José limão ramos lima, para a locação de um imóvel para o 
funcionamento e instalação do centro Municipal de abastecimento farmacêu-
tico/caf em atendimento as necessidades da secretaria municipal de saúde 
de viseu. locatária: secretaria Municipal de saúde, cNPJ: 11.984.819/0001-
57. locadora: Maria José limão ramos, cPf: 287.894.662-68. assinatura: 
25/08/2022. fundamentado no art. 79, inciso i da lei 8.666/93.

aViso de NotiFicaÇÃo e rescisÃo UNiLateraL
considerando o descUMPriMeNto de oBriGaÇÃo coNtratUaL, o fun-
do Municipal de saúde, cNPJ 11.984.819/0001-57, Notifica a empresa 
cristalfarma comércio representação importação e Exportação ltda, cNPJ: 
05.003.408/0001-30, acerca da rEscisÃo UNilatEral do termo de contra-
to 070/2022, firmado entre a referida empresa e a Administração do Municí-
pio de viseu/Pa.
espécie: termo de rescisão Unilateral ao contrato 070/2022/cPl. oriundo 
do Pregão Eletrônico 001/2022-srP. objeto: fornecimento de Medicamentos, 
visando atender a farmácia Básica, com intuito de atender as necessidades 
da secretaria Municipal de saúde de viseu. contratante: fUNdo MUNiciPal dE 
saÚdE, cNPJ: 11.984.819/0001-57. contratado: cristalfarMa coMErcio 
rEPrEsENtacao iMPortacao E EXPortacao ltda, cNPJ: 05.003.408/0001-
30. assinatura: 25/08/2022. fundamentado no art. 79, inciso i da lei 8.666/93.

Fernando dos santos Vale
secretário Municipal de saúde

cNPJ 11.984.819/0001-57

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2022 - srP

o município de Viseu torna pública a Homologação do Pregão Eletrônico Nº 
034/2022-srP - sistema de registro de Preço que visa à fatura e eventual 
contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Material de cons-
trução e Hidráulico, objetivando atender as Pequenas reformas, conforme 
solicitação das secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa 
Municipal de viseu/Pa. declarando vencedores às empresas: d. dUartE dE 
MoUra EirEli, cNPJ: 34.036.580/0001-99. valor r$ 1.610.154,35. HiGor 
tUdo casa & coNstrUcao EirEli, cNPJ: 24.051.297/0001-82. valor r$ 
3.393.572,30. l W a do rosario EirEli, cNPJ: 38.538.488/0001-88. valor 
r$ 185.978,43. licEri coMErcio dE ProdUtos EM GEral ltda, cNPJ: 
26.950.671/0001-07. valor r$ 181.592,04. PoXi coMErcio E rEPrEsENta-
coEs HidraUlicas EirEli, cNPJ: 25.191.399/0002-47. valor r$ 34.460,65. 
sendo valor global estimado de r$ 5.405.757,77. assinatura: 26 de agosto de 
2022. sobre a Égide do decreto 10.024/2019.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2022 - srP
o município de Viseu torna pública a Homologação do Pregão Eletrônico Nº 
035/2022-srP - sistema de registro de Preço que visa à fatura e eventual 
contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Material de Expe-
diente, objetivando atender as necessidades dos Órgãos, departamentos e 
setores vinculados as secretarias e fundos que compõem a esfera administra-
tiva Municipal do Município de viseu/Pa. declarando vencedores às empresas: 
MM coMErcio atacadista dE artiGos dE PaPElaria E sErvicos ltda, 
cNPJ: 31.920.842/0001-95. valor r$ 1.346.526,90. i.f. farias coMErcio 
EirEli, cNPJ: 83.380.774/0001-12. valor r$ 787.156,50. Go vENdas ElE-
troNicas ltda, cNPJ: 36.521.392/0001-81. valor r$ 5.547,20. WHitE 
Board iMPort coMErcio E sErvicos ltda, cNPJ: 43.838.684/0001-08. 
valor r$ 33.453,96. sendo valor global estimado de r$ 2.172.684,56. assi-
natura: 26 de agosto de 2022. sobre a Égide do decreto 10.024/2019.

edilton tavares Mendes
secretaria Municipal de administração

cNPJ 04.873.618/0001-17
Protocolo: 846657

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-055-PMVX  

rePetiÇÃo 
oBJeto: aquisição de caminhão com carroceria de madeira, conforme coN-
vÊNio Nº. 077/2022-sEdaP; aBErtUra: 14/09/2022, às 09:00 horas. lo-
cal P/ rEtirada E iNforMaÇÕEs: o Edital estará disponibilizado, na ínte-
gra, no endereço eletrônico, Erro! a referência de hiperlink não é válida. www.
licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede do 
departamento de suprimentos e serviços, situado na avenida Manoel félix de 
farias s/n, Bairro centro, vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vi-
tória do Xingu/Pa, 30/08/2022. tales duan dos santos sales - Pregoeiro.

Protocolo: 846659

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XINGUARA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de XiNGUara - Pa.
ÓrGÃo: secretaria MUNiciPaL de GestÃo FaZeNdÁria

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 095/2022/PMX
PreGÃo PreseNciaL Nº 051/2022/PMX

oBJeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa, coM EstrUtUra dE Pátio E GUiN-
cHos, Para PrEstar sErviÇos dE rEMoÇÃo dE vEÍcUlos, oPEraÇÃo 
E GErENciaMENto dE Pátios PrÓPrios localiZados No Estado do 
Pará, PrEParaÇÃo E rEaliZaÇÃo dE lEilÕEs PÚBlicos Por lEiloEiro 
oficial do Estado do Pará, dE vEÍcUlos rEcolHidos EM dEPÓsito 
MUNiciPal a QUalQUEr tÍtUlo), destinados a atendimentos de demandas 
do município de Xinguara - PA, conforme especificações constantes do edital.
data de início da sessão: 13/09/2022.
Hora e LocaL: 09h00 (Nove horas), na sala de licitações, localizada na rua 
Petrônio Portela, s/nº, Qd. 81 lotE 23. centro, Xinguara-Pa, centro adminis-
trativo da Prefeitura Municipal de Xinguara - Pa.
o Edital poderá ser obtido no horário das 07h00 às 13h00 horas, de segunda 
à sexta-feira, na sala de licitações da Prefeitura localizada no centro admi-
nistrativo da Prefeitura Municipal de Xinguara - Pa, e ainda, a qualquer hora, 
no Mural de licitações do tcM, Portal da transparência da Prefeitura Municipal 
de Xinguara - Pa.
outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, no email: licitacao@
xinguara.pa.gov, ou na sala de licitações.

Protocolo: 846661

.

.

ParticULares
.

isMaeL coNtÓ 
inscrito no cPF nº 240.885.101-78 
Proprietário da FaZeNda tarUMÃ 

localizada na Estrada vicinal vale do Xv no município de altamira/Pa. torna 
público que rEQUErEU a secretaria Municipal da Gestão do Meio ambiente - 
sEMMa de altamira/Pa, sob o protocolo nº 1308 de 23 de agosto de 2022 a 
licença de atividade rural - lar.

Protocolo: 846566

.

.

eMPresariaL
.

a BeNeVides ÁGUas s/a  
cNPJ/MF N° 15.887.193/0001-11 

torna público que recebeu da secretária Municipal de Meio ambiente- sEMMa 
de santa izabel do Pará, a licença de operação N° 167/2022, para explotação 
e envase de água mineral, com validade até 23/06/2023, localizada na estrada 
do Bituba, sítio santo antônio, s/N zona rural, município de santa izabel-Pa.

Protocolo: 846569
 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 047/2022-Pe
Processo adMiNistratiVo Nº 087/2022

objeto: aquisição de microcomputador, notebook e impressoras, para aten-
der as necessidades dos centros Municipais de Educação infantil, Escolas de 
Ensino fundamental e sede da secretaria Municipal de Educação. tipo: Menor 
preço por item. data de abertura: 13/09/2022, as 10:00 hora local. acesso 
ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.
itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, localizada na rod. transamazônica 
c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. ronison aguiar Ho-
landa, Pregoeiro.

Protocolo: 846580
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a empresa castro e rodriGUes Ltda 
cNPJ: 07.931.833/0001-15 

localizada na rua lauro sodré, nº 1999, Bairro Jardim colorado, torna pú-
blico que requereu e recebeu a renovação da lo Nº 092/2019 da sEMMa-
tucuruí/Pa.

Protocolo: 846577

edsoN coeLHo siLVa rePreseNtaÇÕes - Me
inscrita no cNPJ: 10.450.933/0001-34 

situada na av. dr. isaias antunes Pinheiro, n° 630, bairro santa luzia, Novo 
Progresso-Pa, torna público que rEcEBEU da sEMMa/NP a  l.o n° 058/2018, 
processo com protocolo n° 661/2018 para sua atividade.

Protocolo: 846573

eVerest iNd. coM. eXP. No atacado de Madeiras Ltda
cNPJ 38132170/0001-00 

torna público que recebeu a lo 018/2021 sEMMa, sob proc. 37/2022, ativ. 
Serraria com Beneficiamento, Stª Barbara/PA.

Protocolo: 846574

LoUrdiNHa LoPes aMaZoNas 
cNPJ n°. 35.900.053/0001-43 

torna público que recebeu junto a sEMas/Pa, a licença de operação n°. 
13056/2021, válida até 16/03/2025, para desenvolver atividade de termi-
nal revendedor retalhista na navegação interior, em santarém/Pa.

Protocolo: 846575

itoGrass aGrÍcoLa Ltda 
cNPJ 50.351.014/0008-02 

sito rodovia 140 km 39, zona rural, munic. vigia - Pa. recebeu licença lar 
010/2022, processo 088/2022, para a ativ. Plantio de Grama e viveiro de Mudas.

Protocolo: 846604

a empresa BraZiLFisH 
sito tv sao PEdro, Nº 214 - campina,  anexo, ceP: 66.023-570, Belém/
Pa, cNPJ: 46.276.334/0001-93, inscrição Estadual: 15.832.072-7, torna 
público que recebeu em 05/08/2022, a licença de operação da sEMas/Pa, 
para atividade de comercialização e Manejo de recursos aquáticos vivos.

Protocolo: 846596

a aGrosB aGroPecUÁria s.a. 
cNPJ 07.336.695/0018-74 

vem tornar público que recebeu junto a secretaria Municipal de Meio am-
biente-sEMMa de santana do araguaia-Pa, sua licença ambiental de opera-
ção-lo, n° 014/2022, para a atividade de silo de armazenamento de grãos 
com beneficiamento, que tramitou sob o processo número 604/2022.

Protocolo: 846607

eUro MetaL BrasiL MiNiNG coMPaNY Ltda 
cNPJ n° 07.012.348/0001-48 

torna Público Que requereu da sEMMaM lo para Pesquisar minerais metálicos 
no local rodovia transgarimpeira, km 180, itaituba/Pa. processo 1177/2022.

Protocolo: 846618

eUro MetaL BrasiL MiNiNG coMPaNY Ltda 
cNPJ n° 07.012.348/0001-48 

torna Público Que requereu da sEMMaM lo para Pesquisar minerais metálicos 
no local rodovia transgarimpeira, km 180, itaituba/Pa. processo 1176/2022.

Protocolo: 846615

eUro MetaL BrasiL MiNiNG coMPaNY Ltda 
cNPJ n° 07.012.348/0001-48 

torna Público Que requereu da sEMMaM li para instalar planta de proces-
samento No local rodovia transgarimpeira, km 180, itaituba/Pa. processo 
1177/2022.

Protocolo: 846624

terraForte adMiNistracao iMoBiLiaria s/a
torna público que requereu à secretaria Municipal de meio ambiente de Ma-
rituba-Pa a licença Prévia e autorização de limpeza de vegetação através do 
processo 382/2022.

Protocolo: 846610

soLicitaÇÃo de LiceNciaMeNto aMBieNtaL
a MaGaZiNe LUiZa s/a 

inscrita sob número de cNPJ 47.960.950/1460-96
localizada na av. Minas Gerais, nº. 200, complemento 202, bairro centro, cEP 
68.488-000, no município de Breu Branco no estado do Pará/Pa solicita o licen-
ciamento ambiental no âmbito municipal para a loja localizada no endereço acima, 
cumprindo todas as condicionantes necessárias para tal finalidade.

Protocolo: 846602

dr costa siQUeira eireLi 
cNPJ 35.295.092/0001-69 

torna público que recebeu a licença de operação nº 031/2020 para a ativida-
de de trituração empacotamento de açúcar e solicitou sua renovação através 
do protocolo nº 063/2022 junto à secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Bragança-Pa.

Protocolo: 846594

BacUriteUa coMerciaL de GÁs Ltda
cNPJ 14.297.684/0001-40 

torna público que recebeu a licença de operação nº 038/2021 para a ativida-
de de comércio varejista de gás - GlP, expedida pela secretaria Municipal de 
Meio ambiente de Bragança-Pa.

Protocolo: 846591

aGro iNdUstriaL VaLe do taPaJÓs Ltda
cNPJ nº. 20.302.027/0001-46

torna público que recebeu da sEMaMt/trairão, a da licença de operação nº 
003/2022, validade 17/01/2023, para produção de palmito em conserva de sua 
unidade fabril localizada na rodovia Br 163 cuiabá-santarém, s/n, km 1396, 
cEP 68.198-000, Município de trairão, Estado do Pará.

Protocolo: 846588

LUciLeNe dotto NicoLodi - Me 
cNPJ Nº 04.190.866/0001-63 

inscrição estadual: 15.216.057-4 
localizada avenida Perimetral sul, s/n, centro no município de Uruará-Pa, 
desenvolvendo a atividade de traNsPortE rodoviário dE ProdUtos PE-
riGosos, torna público que requereu a renovação da licença ambiental ope-
racional junto a sEMas - secretaria de Estado de Meio ambiente de Uruará, 
sob o Processo Número ° 30445/2021.

Protocolo: 846585

cÂMara MUNiciPaL de BrasiL NoVo
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato - inexigibilidade nº 0002/2021-cMBN. 
Partes: contratante - câmara Municipal de Brasil Novo - cNPJ: 34.890.368/0001-
94, contrato administrativo nº 002/2021-cMBN; contratada: assecon assessoria 
contábil ltda - cNPJ: 08.867.159/0001-10; objeto: Prestação de serviços téc-
nicos de Assessoria e Consultoria Contábil; Justificativa: Prorrogação de vigência 
por mais 04 (quatro) meses, onde terá início em 31/08/2022 a 31/12/2022, 
conforme art. 57, inciso ii da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações; Brasil 
Novo/Pa, 30/08/2022; Walter soares Gomes - Presidente da cMBN.

Protocolo: 846629

aGroFLorestaL NoVo HoriZoNte Ltda FiLiaL
torna público que recebeu da sEMas, lar nº 13933/2022 com validade 
04/08/2027 e aUtEf nº 274101/2022 com validade até 07/08/2024, res-
pectivamente, para Plano de Manejo florestal sustentado na fazenda lote 34 
setor a, no Município de Prainha/Pa.

Protocolo: 846626
 

aViso de ProrroGaÇÃo
a câmara Municipal de santa Maria do ParáPa, pelo princípio da oportu-
nidade e conveniência, torna público a prorrogação do Pregão Eletrônico srP 
nº 001/2022 cujo objeto é a registro de preços para futura e eventual aQUi-
siÇÃo dE GÊNEros aliMENtÍcios, oBJEtivaNdo atENdEr as NEcEssi-
dadEs da cÂMara MUNiciPal dE saNta Maria do Pará/Pa , pelo princí-
pio da conveniência e da oportunidade. a nova data da sessão Pública será em 
12/09/2022 às 08:00 horas, continuando inalterados as demais informações.

aViso de ProrroGaÇÃo
a câmara Municipal de santa Maria do ParáPa, torna publico a prorroga-
ção do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022 cujo objeto é a registro de preços 
para futura e eventual aQUisiÇÃo dE MatEriais dE ProdUtos dE liMPE-
Za, HiGiENiZaÇÃo E dEscartávEis, oBJEtivaNdo atENdEr as NEcEssi-
dadEs da cÂMara MUNiciPal dE saNta Maria do Pará /Pa, pelo princí-
pio da conveniência e da oportunidade. a nova data da sessão Pública será em 
12/09/2022 às 11:00 horas, continuando inalterados as demais informações.

aViso de ProrroGaÇÃo
a câmara Municipal de santa Maria do Pará-Pa, torna publico a pror-
rogação do Pregão Eletrônico srP nº 003/2022 cujo objeto é a registro de 
preços para futura e eventual aQUisiÇÃo dE vEicUlo 0KM tiPo Utilitario 
Para 5 PassaGEiros (PoPUlar) MotoriZaÇÃo dE No MiNiMo 1.0 oU 
sUPErior Motor flEX ( alcool E GasoliNa) caMBio MaNUal (5 Mar-
cHas a frENtE E UMa MarcHa rÉ) vEicUlo aUtoMotor tiPo Utilitario 
coM 05 lUGarEs iNclUiNdo o Motorista, aNo ModElo E faBricaÇÃo 
2022, 0 KM (ZEro QUiloMEtro), cor solida BraNco, BicoMBUstivEl 
-flEX, 04 Portas, dirEÇÃo HidraUlica, MotoriZaÇÃo MiNiMa 1.0 oU 
sUPErior, vidros E travas ElEtricas, caMBio MaNUal dE No MiNiMo 
5 MarcHas a frENtE E UMa rÉ, radio aM/fM coM cd PlaYEr, UsB, aN-
tENa E alto falaNtEs, dEsEMBaÇador trasEiro, JoGo dE taPEtEs dE 
BorracHa Para o iNtErior, ar coNdicioNado E alarME. todos os 
itENs dE sEGUraNÇa E oBriGatorios dE acordo coM a lEGislaÇÃo 
viGENtE. GaraNtia MiNiMa dE 12 (doZE) MEsEs, pelo princípio da conve-
niência e da oportunidade. a nova data da sessão Pública será em 12/09/2022 
às 14:00 horas, continuando inalterados as demais informações.

aNtoNio GUstaVo Batista aLeNcar
Presidente da câmara Municipal

Protocolo: 846627
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