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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 2614, de 12 de seteMBro 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$ 21.313.577,20 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 21.313.577,20 (Vinte e Um Milhões, 
Trezentos e Treze Mil, Quinhentos e Setenta e Sete reais e Vinte centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011513115088233 - SEdoP 0101 339139 100.000,00
141012012212978338 - SEdaP 0101 339092 309.529,00
141012012212978338 - SEdaP 0101 449052 218.000,00
141012060814918715 - SEdaP 7106 449093 29.369,82
151011339215038841 - SEcUlT 0101 335041 200.000,00
161011236515098900 - SEdUc 0102 449051 856.089,83

171022884300009006 - Enc. SEfa 0101 329021 9.200.000,00
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
271011812615088238 - SEMaS 0306 449052 351.250,00

592011412212974668 - iMETroPará 0101 339030 128.294,98
592011412212978338 - iMETroPará 0101 339030 7.674,56
592011412212978338 - iMETroPará 0101 339033 7.469,58
592011412212978338 - iMETroPará 0101 339036 28.832,44
592011412212978338 - iMETroPará 0101 339037 1.223.549,93
592011412212978338 - iMETroPará 0101 339039 228.819,89
592011412212978338 - iMETroPará 0101 339047 58,00
592011412212978338 - iMETroPará 0101 339049 4.284,00
592011412212978339 - iMETroPará 0101 319016 324.000,00
592011412615088238 - iMETroPará 0101 339040 103.006,86
592011412615088238 - iMETroPará 0101 339140 58.174,05
592011413115088233 - iMETroPará 0101 339139 2.600,00
592011433112978311 - iMETroPará 0101 339046 195.829,26
592011433112978312 - iMETroPará 0101 339049 12.000,00
592011442215008803 - iMETroPará 0101 339014 110.000,00
592011442215008803 - iMETroPará 0101 339033 376.745,00

901011030115078874 - fES 0149 339014 100.000,00
901011030115078874 - fES 0149 339033 8.000,00
901011030115078874 - fES 0149 339039 30.000,00

971010312615088238 - SEaP 0101 339040 400.000,00
971010342115008228 - SEaP 0162 339036 500.000,00
971010342115028283 - SEaP 0101 339039 3.200.000,00

ToTal 21.313.577,20

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

071011512615088238 - SEdoP 0101 339140 100.000,00
141012012615088238 - SEdaP 0101 449052 218.000,00
141012060814918704 - SEdaP 0101 334041 20.000,00

141012060814918704 - SEdaP 0101 335041 28.529,00
141012060814918704 - SEdaP 0101 339039 261.000,00
141012060814918715 - SEdaP 0106 449052 29.369,82
161011212215097674 - SEdUc 0102 444042 856.089,83

171022884300009006 - Enc. SEfa 0101 469071 1.000.000,00
171022884400009007 - Enc. SEfa 0101 329022 2.000.000,00
171022884400009007 - Enc. SEfa 0101 469071 6.200.000,00

271011812615088238 - SEMaS 0306 339040 351.250,00
901011030215078288 - fES 0149 339030 138.000,00

951012645114897647 - NGTM 4101 449051 6.011.338,55
971010313115088233 - SEaP 0101 339039 82.000,00
971010342115008228 - SEaP 0101 339039 318.000,00
971010342115027663 - SEaP 0162 449052 500.000,00
971010342115028831 - SEaP 0101 339039 3.200.000,00

ToTal 21.313.577,20

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 12 de setembro 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 2615, de 12 de seteMBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 2.160.540,58 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 2.160.540,58 (dois Milhões, cento e 
Sessenta Mil, Quinhentos e Quarenta reais e cinquenta e oito centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

672011648214897642 - coHaB 0330 449051 540,58

901011030215078288 - fES 0349 339030 2.160.000,00

ToTal 2.160.540,58

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, 12 de setembro 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 2616, de 12 de seteMBro 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$ 616.308,29 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.

o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 616.308,29 (Seiscentos e dezesseis 
Mil, Trezentos e oito reais e Vinte e Nove centavos), para atender à pro-
gramação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 290.752,69

291012678214867505 - SETraN 0101 444042 250.000,00

431010824415057678 - SEaSTEr 0101 449051 75.555,60

ToTal 616.308,29
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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, 12 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 851833

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 1338/2022-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° 2022/1161131, de 9 de setembro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 12 a 16/09/2022.

servidor objetivo

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

diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 de setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1339/2022-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° 2022/1154136, de 08 de setembro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BElTErra/Pa, no período de 08 a 10/09/2022.

servidor objetivo

SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1340/2022-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° 2022/1154112 de 08 de Setembro de 
2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de BElTErra/Pa, no período de 08 a 10/09/2022.

servidor objetivo

lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 
funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 

do Governador.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 851825

FÉrias
.

Portaria N°. 1.329/2022 - crG, de 08 de setembro 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 que dispõe  o  art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e o decreto nº. 1.462 de 12 de abril de 2021;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5947333/2 MEliNHa SErra MElo 06/02/2021 a 
05/02/2022

05/09/2022 a 
04/10/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 08 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 851472

Portaria Nº 1341/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1166207, de 12 de setembro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BrEVES/Pa, no período de 13 a 16/09/2022.

servidor objetivo
dEiVid TEiXEira doS SaNToS, matrícula funcional nº 57222716/ 
2, cPf 642.950.872-20, cargo chefe de Gabinete, lotado na Secre-

taria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda Pública da Secretaria Extraor-
dinária de Produção, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 de setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 851836

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 074/2022 – cMG, de 12 de seteMBro de 2022 
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
considerando o disposto no inciso iV, do art. 3º, da lei federal nº 
10.520/2002 c/c decreto federal nº 10.024/2019 e decreto Estadual nº 
534/2020, que instituem no âmbito da União, Estados, distrito federal 
e Municípios a modalidade de licitação, denominada Pregão Eletrônico e, 
considerando a necessidade da contratação de empresa operadora de sis-
tema de cartões para prestação de serviço de administração, gerencia-
mento e manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral, elétrica, 
funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro, 
pintura em geral, sistema de injeção eletrônica, serviços de torno em geral, 
consertos e reparos em pneus em geral), bem como fornecimento de pe-
ças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha, 
no âmbito do Estado do Pará, em atendimento à frota de veículos da casa 
Militar da Governadoria do Estado do Pará, de acordo com as especifica-
ções qualitativas e quantitativas constante deste instrumento, para um 
período de 12 (doze) meses.
rESolVE:
i – designar os servidores HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 
57199676/4, ocupante do cargo de chefe do Núcleo de licitações e Maria 
dE NaZarÉ BarBoSa do NaSciMENTo, matrícula nº 5967165/1, ocupan-
te do cargo de agente de contratação, para atuarem como equipe de apoio 
do Pregão Eletrônico nº 008/2022 – Nl/cMG, que terá como Pregoeiro o 
servidor BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, ocupante 
do cargo de agente de contratação;
ii – fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a vigência desta Portaria, a 
contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e su-
cessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE SETEMBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 851786
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Portaria Nº 080/2022 – cMG, de 12 de seteMBro de 2022 
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso iV, do art. 
3º, da lei federal nº 10.520/2002 c/c decreto federal nº 10.024/2019 e 
decreto Estadual nº 534/2020, que instituem no âmbito da União, Estados, 
distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada Pregão 
Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de empresa para 
a aquisição de Eletrodomésticos para atender as necessidades da casa de 
Apoio/CMG, de acordo com as especificações qualitativas e quantitativas 
constante no Termo de referência do Edital.
rESolVE:
i – designar os servidores HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 
57199676/4, ocupante do cargo de chefe do Núcleo de licitações e Maria 
dE NaZarÉ BarBoSa do NaSciMENTo, matrícula nº 5967165/1, ocupan-
te do cargo de agente de contratação, para atuarem como equipe de apoio 
do Pregão Eletrônico nº 012/2022 – Nl/cMG, que terá como Pregoeiro o 
servidor BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, ocupante 
do cargo de agente de contratação;
ii – fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a vigência desta Portaria, a 
contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e su-
cessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 12 dE SETEMBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 851789

eXtrato de Portaria Nº 1047/2022 – di/cMG, 
de 12 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: cumaru do Norte/
Pa, redenção/Pa e conceição do araguaia/Pa; Período: 07 a 12/09/2022; 
Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) e 5,0 (pousada); Servidores/
Mf: MaJ QoPM José rogério da Silva Holanda, 57198359/2; cB PM Max 
andresson Teixeira Gouveia, 57222517/2; cB PM Paulo Venicius lisboa de 
oliveira, 4220169/2; Sd BM luiz felipe oliveira Brescovit, 5932551/2; Sd 
PM Pedro Henrique costa Gonçalves, 6402067/2. Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1048/2022 – di/cMG, 
de 12 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Servidoras/Período/diárias: Nayara da 
Silva araújo, 5947464/3; cleonice Gonçalves Pantoja, 5947460/2; Eluzane 
francisca Braga de oliveira e oliveira, 5950792/3, de 09 a 11/09/2022 
(três de alimentação e duas de pousada); alcirene Santiago Vilhena, 
5949376/3; Geliane Matias damasceno, 5951050/2, de 11 a 12/09/2022 
(duas de alimentação e uma de pousada). Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 851835

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

diÁria
.

Portaria Nº 451/2022-PGe.G.Belém, 09 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1161254;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 02 ½ diárias à 
Procuradora do Estado, Janyce Maria Varella Neiva, identidade funcional nº 
80845161/3, para participar do Seminário Nacional : União Brasileira da 
advocacia ambiental, no período de 14.09 a 16.09.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: São Paulo/SP
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 851554
Portaria Nº 452/2022-PGe.G. Belém, 09 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1156485;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 02 ½ diárias à 
Procuradora do Estado, fernanda Jorge Sequeira, identidade funcional nº 
55589643/1 e Paola Scalzo freitas, identidade funcional nº 5917145/2, 
chefa de Secretaria, para participarem do Seminário Nacional : União Bra-
sileira da advocacia ambiental, no período de 14.09 a 16.09.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: São Paulo/SP
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 851581

Portaria Nº 453/2022-PGe.G. Belém, 09 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1155841;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 02 ½ diárias 
ao Procurador do Estado, ary lima cavalcanti, identidade funcional nº 
5819997/1, para participar do Seminário Nacional : União Brasileira da 
advocacia ambiental, no período de 14.09 a 16.09.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: São Paulo/SP
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 851589

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 454/2022-PGe.G., de12 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
TraNSfErir, o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2020/2021 
da servidora Brunna Valescka de carvalho Silva, identidade funcional 
nº 57175437/3, concedida pela PorTaria Nº 373/2022-PGE.G., de 
28.07.2022, para o período de 12.09 a 26.09.2022, devendo responder 
pelo cargo de Gerente de licitações e contratos - Glic, a servidora, 
cristhiane lene Santos de lima, identidade funcional nº 57194179/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 851801

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

Na publicação do Diário Oficial Nº 34.949, do dia 28 de abril de 
2022, Protocolo: 790258:
onde se lê:
fUNcioNaMENTo da USiPaZ dE caBaNaGEM,
Leia-se:
fUNcioNaMENTo da USiPaZ dE ParaUaPEBaS,
Belém/Pa, 12 de setembro de 2022.

Protocolo: 851584

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria aGe Nº 115/2022-GaB, de 12 de setembro 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/1165450.
rESolVE:
coNcEdEr à servidora Márcia fernanda Nicodemos de oliveira, matrícula 
nº 55588332/1, ocupante do cargo de auditor de finanças e controle, 
lotada nesta auditoria Geral do Estado - aGE, 30 (trinta) dias de licença 
por motivo de doença em Pessoa da família, no período de 06/07/2022 a 
04/08/2022, conforme laudo médico nº 93017 e art. 86, do rJU.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 851348

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Processo Nº 2020/621124
Termo aditivo: 002
contrato: 004/2020-aGE
data da assinatura: 09/09/2022
Vigência: 11/09/2022 a 10/09/2023
Valor Global: r$ 12.000,00
Justificativa:
1. o presente Termo aditivo tem por objeto:
1.1. a prorrogação do prazo de vigência;
contratado: EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElÉGrafoS
cNPJ/Mf: 34.028.316/0018-51
Endereço: avenida Presidente Vargas, 498, campina – Belém/Pa.
orçamento:
Programa de Trabalho: 04122129784090000
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fonte de recurso: 0101000000
Natureza de despesa: 339039
Plano interno: 4200008409c
fiscal do contrato: rosangela Pamplona ferreira – Matrícula Nº 
57209544/4, lotada na aSTEc.
Substituto: lucas Monfredo Pantoja – Matrícula Nº 5956937/1, lotado na aSTEc.
ordenador: aNdrÉa do NaSciMENTo PiNTo.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 851350
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
eXtrato de distrato do serVidor teMPorÁrio
aTo: TErMo dE diSTraTo
ParTES: fUNdaÇÃo ParáPaZ E THaYNara oliVEira da SilVa
id. fUNcioNal: 5953753/ 1
carGo: TEcNico EM GESTao Social
MoTiVo: diSTraTo a PEdido, coM EfEiTo,  a coNTar dE 02/03/2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 851303
tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
eXtrato de distrato do serVidor teMPorÁrio
aTo: TErMo dE diSTraTo
ParTES: fUNdaÇÃo ParáPaZ E SaMara dE oliVEira MorEira caBral
idENTidadE fUNcioNal :5953751/ 1
carGo: TEcNico EM GESTÃo Social
MoTiVo: diSTraTo a PEdido, coM EfEiTo, a coNTar dE 02/03/2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 851305

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0261-Gs/sePLad, de 08 de seteMBro de 2.022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

lecyane lopes cunha 57213872/1 assistente administrativo SEdUc 01/06/2022 2022/756473

Marcos Mileo Brasil 57233633/1 delegado de Polícia PcPa 30/06/2022 2022/994827

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 08 de 
Setembro de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 851270
Portaria N° 0262-Gs/sePLad, de 08 de seteMBro de 2.022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando o Processo nº 2022/921267;
rESolVE:
Exonerar a pedido, a servidora rENaTa PiQUEira dE aNdradE SoaErS, 
Matrícula nº 5616735/5, do cargo de agente administrativo, lotada na Se-
cretaria de Estado de saúde Pública – SESPa, a contar de 26/07/2.022 de 
acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, resguardando o direito 
à recondução nas hipóteses do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 08 se-
tembro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 851274

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 872/2022-daF/sePLad, 
de 12 de seteMBro 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° 2022/1152506;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora EdilENE Maria PESSoa dE oliVEira, identidade 
funcional nº 3250717/1, ocupante do cargo de Técnico d, lotada na coor-
denadoria de recursos Voluntários, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 12 de setembro de 2022 a 11 de outubro de 2022, referente ao 
triênio de 14.04.2013 a 13.04.2016.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 851759
Portaria Nº 855/2022-daF/sePLad, 
de 06 de seteMBro 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° 2022/1116067;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora roSaNa PErEira fErNaNdES, identidade funcio-
nal nº 4375/1, ocupante de Técnico B, lotada na coordenadoria de Plane-
jamento e Políticas Públicas, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 02 de janeiro de 2023 a 31 de janeiro de 2023, referente ao triênio de 
13/06/1986 a 12/06/1989 (2ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 851516
Portaria Nº 857/2022-daF/sePLad, 
de 06 de seteMBro 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° 2022/1131950.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor roBErTo SilVa da coSTa, id. funcional nº 
25674/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lo tado na co-
ordenadoria de logística de Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 05 de setembro de 2022 a 04 de outubro de 2022, referente ao 
triênio de 22/04/1998 a 21/04/2001- (2ª Etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 851518

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 873/2022-daF/sePLad, 
de 12 de seteMBro de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/922674,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Maria do Socorro dE oliVEira rodriGUES, id. 
funcional nº. 1759/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, para 
responder como assessor administrativo, durante o impedimento legal da 
titular JoSilENE corrEa lEao, id. funcional nº. 5945699/1, no período 
de 12/09/2022 a 09/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 851769
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FÉrias
.

Portaria Nº 868/2022-daF/sePLad, 
de 09 de seteMBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores desta Secretaria, confor-
me quadro abaixo.

Matrícula servidor Período aquisitivo Período concessivo

57194622/3 alicE lUZ MEYEr 2020/2021 03/10/2022 a 
22/10/2022

57190837/2 caTariNa YUKari aZUMi 2020/2021 17/10/2022 a 
31/10/2022

57193764/1 claUdia do Socorro NUNES da rocHa 2021/2022 05/10/2022 a 
14/10/2022

5766788/4 crYValdo MoraES da VEra crUZ 2019/2020 17/10/2022 a 
31/10/2022

5936833/2 daNiEl aBEN aTHar loBaTo da SilVa 2021/2022 03/10/2022 a 
18/10/2022

55586650/1 dEBoraH laNTEr laMarÃo 2021/2022 13/10/2022 a 
01/11/2022

5757193/1 dilZa NaZarÉ colarES dE SoUZa 2018/2021 17/10/2022 a 
31/10/2022

57176191/2 faBio BraGa caValcaNTE 2020/2021 13/10/2022 a 
01/11/2022

5914177/5 GaBriEl PErEZ rodriGUES 2020/2021 10/10/2022 a 
19/10/2022

55588531/3 HEraldo MarQUES NoGUEira 2021/2022 03/10/2022 a 
17/10/2022 

55948/1 JaciTara SilVa da coNcEiÇÃo 2021/2022 24/10/2022 a 
07/11/2022

5156637/1 lUcia criSTiNa dE aNdradE liSBoa da SilVa 2021/2021 01/10/2022 a 
10/10/2022

5112362/1 rUTE Socorro SilVa araNHa 2020/2021 17/10/2022 a 
31/10/2022

5958629/1 TaSSia PUGa cardoSo BraBo dE carValHo 2021/2022 31/10/2022 a 
19/11/2022

5946891/1 TaiSSa ValENTE alMEida 2021/2022 10/10/2022 a 
24/10/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 dE 
SETEMBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 851255

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 870/2022-daF/sePLad, 
de 12 de seteMBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2022/1162268 de 09/09/2022,
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 09/09/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 656/2022 – 
daf/SEPlad de 07/07/2022, publicada no doE nº.35.038 de 08/07/2022, 
ao servidor roSaNo MarTiNS dE liMa, id. funcional nº 6121527/1, 
ocupante do cargo de auxiliar de Serviços Gerais, lotado na coordenadoria 
de Saúde ocupacional e Segurança do trabalho – cSoS/dSo//SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
SETEMBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 851427

Portaria Nº 871/2022-daF/sePLad, 
de 12 de seteMBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, 
de 25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 
2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2022/1166873 de 12/09/2022,
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 12/09/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 768/2022 – 
daf/SEPlad de 09/08/2022, publicada no doE nº. 35.075 de 11/08/2022, 
à servidora claUdia criSTiNa do ValE GUZZo, id. funcional nº 345/2, 
ocupante do cargo de assessor de análise Normativa, lotada na consultoria 
Jurídica – cJUr/SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
SETEMBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 851495

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 263/2022-Gs/sePLad 08 de seteMBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 
2022, e
considerando o disposto no art. 16 da lei nº 9.568, de 2 de maio de 2022, 
que cria e estrutura, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento 
e administração a carreira de Gestão em Políticas Públicas e a carreira de 
Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho, e altera as leis Estaduais nºs. 
6.563, de 01 de agosto de 2003, e 8.933, de 29 de novembro de 2019;
considerando, ainda, as disposições contidas na lei nº 9.623 de 14 de 
junho de 2022,
r E S o l V E:
art. 1º. Enquadrar, a contar de 08/08/2022, de acordo com o disposto no 
caput do art. 15 da lei nº 9.568/22, o servidor relacionado no anexo desta 
Portaria.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 08 dE 
SETEMBro dE 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo da Portaria N°263/2022-Gs/sePLad 
de 08 de seteMBro de 2022

carreira de GestÃo eM PoLÍticas PÚBLicas

NUM-
fUNc ViNc NoME NoME do carGo carGo dE ENQUadra-

MENTo
rEf. ENQUa-
draMENTo

305820 1 aloiZi aTHaYdE GoMES TEcNico EM GESTÃo 
PÚBica

aNaliSTa dE GESTÃo 
PUBlica B iV

Protocolo: 851827
coNVÊNio N° 008/2022
Exercício: 2022
objeto: conceder estágio curricular remunerado e não remunerado aos 
estudantes regularmente matriculados nos cursos de nível superior de gra-
duação, nos órgãos da administração direta, Entidades autárquicas e fun-
dações do Governo do Estado do Pará.
Vigência do convênio: 13/09/2022 a 12/09/2027
Valor: r$ 0,00
dotação orçamentária: 00000
fonte de recurso: 00000
data da assinatura: 12/09/2022
ParTES:
Beneficiário: FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ - FACIMPA
concedente: Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração - SEPlad

Protocolo: 851254

Portaria Nº 333, de 12 de seteMBro 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 
2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2022 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2482, de 06/07/2022, 2505, de 18/07/2022, 
2567, de 22/08/2022, 2615, de 12.09/2022 e 2616, de 12.09.2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro 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 333, de 12 de seteMBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
SEaP

outras despesas 
correntes 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

despesas ordinárias
 0162 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

JUcEPa
outras despesas 

correntes 163.479,36 163.479,36 163.479,36 163.479,36 653.917,44

contrato Global
 0661 163.479,36 163.479,36 163.479,36 163.479,36 653.917,44

SEdaP
investimentos 29.369,82 0,00 0,00 0,00 29.369,82

outras despesa de 
investimentos

 7106 29.369,82 0,00 0,00 0,00 29.369,82
SEMaS

investimentos 351.250,00 0,00 0,00 0,00 351.250,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0306 351.250,00 0,00 0,00 0,00 351.250,00

GESTÃo
fiPaT - SEfa

outras despesas 
correntes 4.437.694,96 3.887.060,46 3.887.060,46 2.580.468,50 14.792.284,38

contrato Estimativo

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEfa

 0176 4.437.694,96 3.887.060,46 3.887.060,46 2.580.468,50 14.792.284,38

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

coHaB
investimentos 892.495,58 0,00 0,00 0,00 892.495,58

obras e instalações
 0130 1.459,42 0,00 0,00 0,00 1.459,42
 0330 540,58 0,00 0,00 0,00 540,58
 4101 890.495,58 0,00 0,00 0,00 890.495,58

SEdoP
investimentos 290.752,69 0,00 0,00 0,00 290.752,69

obras e instalações
 0101 290.752,69 0,00 0,00 0,00 290.752,69

SETraN
investimentos 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

obras e instalações
 0101 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

PolÍTica Social
fund. Santa casa
outras despesas 

correntes 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00

iMETroPará
outras despesas 

correntes 1.681.007,59 394.755,37 201.008,00 210.567,59 2.487.338,55

contrato Estimativo
 0101 1.545.557,59 358.926,11 188.258,00 186.767,59 2.279.509,29

despesas ordinárias
 0101 135.450,00 35.829,26 12.750,00 23.800,00 207.829,26

Pessoal e Encargos 
Sociais 108.000,00 108.000,00 54.000,00 54.000,00 324.000,00

folha de Pessoal
 0101 108.000,00 108.000,00 54.000,00 54.000,00 324.000,00

SEaSTEr
investimentos 75.555,60 0,00 0,00 0,00 75.555,60

obras e instalações
 0101 75.555,60 0,00 0,00 0,00 75.555,60

SESPa
investimentos 2.178.869,00 0,00 0,00 0,00 2.178.869,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 2.178.869,00 0,00 0,00 0,00 2.178.869,00
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
SEcUlT

outras despesas 
correntes 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

despesas ordinárias
 0101 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

Enc. PGE
outras despesas 

correntes 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

despesas ordinárias
 0101 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

Pessoal e Encargos 
Sociais 2.920.000,00 0,00 0,00 0,00 2.920.000,00

Sentença Jurídica
 0101 2.920.000,00 0,00 0,00 0,00 2.920.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
29.369,82 0,00 0,00 0,00 29.369,82

SEdaP
 7106 29.369,82 0,00 0,00 0,00 29.369,82

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
760.000,00 145.745,00 31.000,00 50.000,00 986.745,00

iMETroPará
 0101 260.000,00 145.745,00 31.000,00 50.000,00 486.745,00

SEaP
 0162 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

cultura 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
SEcUlT

 0101 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

1.183.248,27 0,00 0,00 0,00 1.183.248,27

coHaB
 0130 1.459,42 0,00 0,00 0,00 1.459,42
 0330 540,58 0,00 0,00 0,00 540,58
 4101 890.495,58 0,00 0,00 0,00 890.495,58

SEdoP
 0101 290.752,69 0,00 0,00 0,00 290.752,69

direitos Socioas-
sistenciais 75.555,60 0,00 0,00 0,00 75.555,60

SEaSTEr
 0101 75.555,60 0,00 0,00 0,00 75.555,60

Encargos Especiais 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Enc. PGE

 0101 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Governança 

Pública 4.539.208,46 3.521.298,87 3.502.317,96 2.212.754,00 13.775.579,29

fiPaT - SEfa
ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) SEfa

 0176 4.076.658,46 3.488.117,96 3.488.117,96 2.207.654,00 13.260.548,38
iMETroPará

 0101 111.300,00 33.180,91 14.200,00 5.100,00 163.780,91
SEMaS

 0306 351.250,00 0,00 0,00 0,00 351.250,00



10  diário oficial Nº 35.113 Terça-feira, 13 DE SETEMBRO DE 2022

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
163.479,36 163.479,36 163.479,36 163.479,36 653.917,44

JUcEPa
 0661 163.479,36 163.479,36 163.479,36 163.479,36 653.917,44

infraestrutura e 
logística 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

SETraN
 0101 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Manutenção da 
Gestão 1.778.744,09 722.771,96 608.750,50 582.282,09 3.692.548,64

fiPaT - SEfa
ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) SEfa

 0176 361.036,50 398.942,50 398.942,50 372.814,50 1.531.736,00
iMETroPará

 0101 1.417.707,59 323.829,46 209.808,00 209.467,59 2.160.812,64
Saúde 4.338.869,00 0,00 0,00 0,00 4.338.869,00

fund. Santa casa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 2.178.869,00 0,00 0,00 0,00 2.178.869,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         5.605.315,88 502.755,37 255.008,00 264.567,59 6.627.646,84

0103 - fES - recursos 
ordinários 2.178.869,00 0,00 0,00 0,00 2.178.869,00

0130 - oPEracoES dE 
crEdiTo iNTErNaS                               1.459,42 0,00 0,00 0,00 1.459,42

0162 - recursos Provenientes 
do labor Prisional 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

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

4.437.694,96 3.887.060,46 3.887.060,46 2.580.468,50 14.792.284,38

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
351.250,00 0,00 0,00 0,00 351.250,00

0330 - operações de crédito 
internas 540,58 0,00 0,00 0,00 540,58

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
163.479,36 163.479,36 163.479,36 163.479,36 653.917,44

4101 - recursos de contra-
partida de Empréstimos 890.495,58 0,00 0,00 0,00 890.495,58

7106 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
29.369,82 0,00 0,00 0,00 29.369,82

ToTal 16.318.474,60 4.553.295,19 4.305.547,82 3.008.515,45 28.185.833,06

Portaria Nº 334, de 12/09/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 200.921,03 (duzentos Mil, Novecentos e Vinte e Um reais 
e Três centavos), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) 
da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 
9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

291012678214867505 - SETraN 0101 444042 200.921,03

ToTal 200.921,03

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

291012678214867505 - SETraN 0101 449051 200.921,03
ToTal 200.921,03

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

Protocolo: 851834

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

coNtrato
.

cotação eletrônica 006/2022
contrato: 024/2022 - ioE.
PaE: 2022/456837
Exercício: 2022.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo 
dE EQUiPaMENTo dE iNforMáTica Para SErEM EMPrEGadoS Na iM-
PrENSa oficial do ESTado do Pará.
fundamentação legal: lei 8.666/93;
Valor: r$ 142.227,90 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e vinte e sete 
reais e noventa centavos).
data de assinatura: 09/09/2022
data da Vigência: 09/09/2022 a 08/09/2023.
fonte de recurso: 0261.00.0000
Natureza da despesa: 4490.52.
Programa de Trabalho: 22.126.1508.8238
Plano interno: 412.000.8238E
contratado: MEGa diSTriBEM lTda (cNPJ nº 44.931.840/0001-43).
Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172, curió-Utinga, Belém
-Pa,cEP: 66610-190, fone: 91 98435-1627.
E-mail: megadistribem@gmail.com
Telefone: (91) 98435-1627
ordenador: MoiSES alVES dE SoUZa (presidente em exercicio).

Protocolo: 851604

diÁria
.

Portaria N.º 166 de 02 de seteMBro de 2022.
o Presidente em exercício da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 
de Agosto de 2022, publicado no Diário Oficial n.º 35.089 de 24 de Agosto 
de 2022.
considerando o Processo do PaE nº 2022/1115404
resolve:
conceder ao servidor allaN GoNÇalVES BraNdÃo, cPf nº 88564002272, 
matrícula nº 5946546/1, diretor de área desta autarquia, 04 e 1/2 (quatro 
e meia ) diárias, pelo deslocamento ao município de Marabá/Pa, nos dias 
02 a 06/09/2022, para tratar de assuntos pertinentes a essa diretoria e 
cumprir agenda de trabalho.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoiSES alVES dE SoUZa
Presidente em exercício

Protocolo: 851228

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 700 de 12 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1156292 (PaE), de 08/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, a viajar aos municí-
pios de anapú/Pa e Jacundá/Pa, no período de 13/09/2022 a 16/09/2022, 
a fim de organizar a infraestrutura do Caminhão – Unidade Móvel do IGE-
PREV e acompanhar o inicio do atendimento aos beneficiários do Instituto.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
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Portaria Nº 701 de 12 de seteMBro de 2022
o diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará – iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto 
Governamental de 08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 09/07/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1159798 (PaE), de 09/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da 
Silva, matrícula nº 5945964/2, ocupante do cargo de Presidente, a viajar a 
cidade de São Paulo/SP, no período de 21/09/2022 a 22/09/2022, a fim de 
desenvolver suas atividades funcionais na referida cidade.
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, 12 de setembro de 2022.
fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará
Portaria Nº 702 de 12 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1159933 (PaE), de 09/09/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor alexandre José de oliveira 
fernandes, matrícula nº 57221976/1, a viajar ao município do Grupo B/Pa, 
no período de 12/09/2022 a 27/09/2022, a fim de exercer suas atividades 
funcionais na localidade.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 15 e ½ (quinze e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria Nº 703 de 12 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1133325 (PaE), de 01/09/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento e concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a viajarem a cidade 
de Curitiba/PR, no período de 20/09/2022 a 24/09/2022, a fim de par-
ticiparem do 20° congresso Previdenciário da aPEPrEV, promovido pela 
associação Paranaense das Entidades Previdenciárias dos Estados e dos 
Municípios: 

serVidores MatrÍcULa carGo LotaÇÃo
Elvira carolina Scapin Martins 5948311/1 analista de investimentos Núcleo Gestor de investimento

Utan dias de lima 54195654/1 Técnico em Estatítica e atuária Núcleo Gestor de investimento

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e meia) 
diárias aos servidores citados acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de setembro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 851417

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 699 de 12 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/1125640 (PaE), de 01/09/2022, que dispõe sobre interrupção de 
gozo de período de férias de servidor.
rESolVE:
i - iNTErroMPEr, a contar do dia 05/09/2022, o período de gozo de férias 
da servidora claUdiaNE filadElfo fErraZ, matrícula nº 5948837/1, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na coordenadoria 
de cadastro e Habilitação, concedida através da PorTaria N° 504/2022, 
de 05/07/2022, publicada no doE n° 35.036, de 06/07/2022.
ii - coNcEdEr 19 (dezenove) dias de gozo de férias, no período de 
09/01/2023 a 27/01/2023, à servidora claUdiaNE filadElfo fErraZ, 
matrícula nº 5948837/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, 
lotada na coordenadoria de cadastro e Habilitação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 851448

PeNsÃo
.

instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção social do estado do Pará
Portaria Ps Nº 4.203 de 23 de aGosto de 2022
dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/761383.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº 142/2021 e demais dispositivos legais, resolve:
i - conceder o benefício de pensão por morte, nos termos do parecer 
técnico constante nos autos dos Processos nº 2022/761383, ficando o per-
centual assim distribuído para a dependente habilitada:
i.1– 100% em favor de Marcia Socorro SalES dE oliVEira, na con-
dição de cônjuge, no valor de r$ 16.498,92 (dezesseis mil quatrocentos e 
noventa e oito reais e noventa e dois centavos) com fundamento no que 
dispõem os artigo 30, §2º inciso i, artigo 99 e artigo 100, inciso i, da lei 
complementar nº 142/2021.
Perfazendo o total r r$ 16.498,92 (dezesseis mil quatrocentos e noventa 
e oito reais e noventa e dois centavos), provenientes do óbito do ex-segu-
rado, Subtenente PM rr rG 8581 caUBi dE JESUS BriTo dE oliVEira, 
pertencente ao quadro de inativos da Polícia Militar do Estado do Pará – 
PM/Pa, onde ocupou a graduação de Subtenente/PM rr, sob a matrícula 
n° 3376893/1, falecido em 17/05/2022.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/09/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito 17/05/2022, nos termos do 
artigo 100, inciso i da lei complementar nº 142/2021, respeitando-se os 
valores, conforme artigo 99 da lei complementar nº 142/2021.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 101 
da lei complementar nº 142/2021, deverão ser revistos automaticamente, 
na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para 
preservar o valor real equivalente à remuneração do militar da ativa do 
posto ou graduação que lhe deu origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará

Protocolo: 851282
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret. Ps Nº 4550 de 12 de seteMBro de 2022
diSPÕE sobre a rETificaÇÃo da concessão do benefício previdenciário de 
PENSÃo Por MorTE - ProcESSo Nº 2020/450297.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais;
Considerando a necessidade de retificação da data dos efeitos financeiros 
constantes na portaria de pensão por morte em favor de NiValdo fErrEi-
ra MorEira, concedida através da Portaria PS Nº 4.150, de 19/08/2022, 
publicada no Diário Oficial nº 35.111, de 12/09/2022, resolve:
I - Retificar o item II da Portaria PS Nº 3695, de 25/07/2022, que concedeu 
a pensão por morte, nos termos do parecer técnico constante nos autos 
do processo nº 2020/450297 em favor de NiValdo fErrEira MorEi-
ra, na condição de companheiro da ex-segurada rosangela Maria Nahum, 
para que os efeitos financeiros passem a retroagir à data do cancelamento 
do Benefício de Prestação continuada que o interessado recebia do iNSS 
(15/08/2022), permanecendo inalterados os demais itens da portaria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 851451

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

eXtrato de Portaria Nº. 165 de 12 de setembro de 2022..
Base legal: arts. 98 e 99 da lei nº 5.810/1994
Nome: NorMa iracEMa loBaTo PorTEla
Matrícula: 4456/1
cargo: agente administrativo,
lotação: cSoP,
Triênio: 1986/1989 - Processo: 2022/922994
Período: 60 (sessenta) dias, 01/08 a 29/09/2022.

Protocolo: 851481

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 206 de 12 de setembro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/1119148,
rESolVE:
dESiGNar, a Servidora roSE MarY lEao dE carValHo, matrícula nº. 
2010607/3, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças, 
para responder pela coordenação do Núcleo de comunicação Social. códi-
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go GEP-daS- 011-4 desta EGPa, durante a licença Maternidade da titular 
isabela ribeiro reis charro Quirino, matrícula nº 5921520/2, no período 
de 01/09 a 26/02/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 851497

.

.

FÉrias
.

eXtrato da Portaria Nº.  203 de 12 de setembro de 2022.
fundamentação legal: art. 74 da lei nº 5.810/1994
Nome: SErGio caSTro GoMES / matrícula nº 3255280/1
cargo: Técnico B, lotado no cEPPE
Período aquisitivo: 2021/2022
Período de usufruto: 18/07 a 16/08/2022

Protocolo: 851486

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 204 de 12 de setembro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e,
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 197 desta EGPa, do dia 09 de 
setembro de 2022, publicada no doE nº 35.108 de 08 de setembro de 
2022 de designação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 851493
tornar sem efeito a publicação do TErMo dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo Nº05/202 (Protocolo n° 851175) e TErMo dE raTificaÇÃo dE 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº05/202 (Protocolo n° 851177), publi-
cados no Diário Oficial do Estado nº 35.111, de 12/12/2022.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira - diretor Geral

Protocolo: 851522

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 208 de 12 de setembro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações,
rESolVE:
revogar, a partir de 13/09/2022, a PorTaria Nº 78/2022 publicada 
no doE nº 34.923 de 06/04/2022, para atuarem como Homologador, 
Gestor de atas, Pregoeiro e Membros da Equipe de apoio, desta Escola de 
Governança Pública do Estado do Pará – EGPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 851606
Portaria Nº. 207 de 12 de setembro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlicado 
ESTado do Pará - EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; e.
coNSidEraNdo a lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alte-
rações posteriores para licitações e contratos na administração Pública 
e conforme o disposto na lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, 
e na lei Estadual 6774, de 16 de agosto de 2002, e no decreto Estadual 
534/2020; e,
coNSidEraNdo o teor nos autos 2022/1104337,
rESolVE:
i - dESiGNar, pelo período de 01 (um) ano, a contar da data da publica-
ção, os servidores abaixo relacionados, para atuarem como Homologador, 
Gestor de atas, Pregoeiro e Membros da Equipe de apoio, junto a Escola de 
Governança Pública do Estado do Pará, nos Sistemas de compras Governa-
mentais–comprasnet, em Pregões Eletrônicos que vierem a ser utilizados 
pelo Estado.

dados do serVidor PerFiL
Wilson luiz alves ferreira

cPf: 659.365.232-68
Matrícula: 3100658

Email: dg@egpa.pa.gov,br

Homologador/Gestor de ata/consulta
 

Paula adriane da Silva costa
cPf: 879.867.102-258
Matrícula: 5890358/3

Email: egpa.compras@gmail.com

Pregoeira/Gestora de ata

rubens rafael Martins Paixão
cPf: 019.854.362-05
Matrícula: 5946437/1

Email: rafaelpaixao.x@gmail.com

Gestor de ata e Equipe de apoio

lúcia Pacheco Vilhena
cPf: 236.093.032-04

Matrícula: 57201545/4
Email: luciapvilhena@egpa.pa.gov.br

Equipe de apoio

Heleno Moreira de Paula
cPf: 319.357.452-04

Matrícula: 54197036/1
E-mail:município1.egpa@gmail.com

 Equipe de apoio

ii - revogam-se as disposições em contrário
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 851611

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 1807 de 22 de aGosto de 2022
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no 
doE nº 35.069 de 05/08/2022, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de setembro/2022, o nome da servidora iSaBElla 
GoMES PiNHo, id func nº 5932502/2, Secretário de Gabinete, lotada na 
Unidade de controle interno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1809 de 22 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de férias, referentes ao 2° período, à servido-
ra iSaBElla GoMES PiNHo, id func nº 5932502/2, Secretário de Gabinete, 
lotada na Unidade de controle interno, para serem usufruídas no período de 
01/12/2022 a 20/12/2022, referentes ao exercício de 01/08/2021 a 31/07/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 851421

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 091/2021/SEfa.
data da assinatura: 12/09/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 091/2021/SEfa, que tra-
ta da contratação de consultor individual, tem por objeto: a prorrogação 
do prazo de vigência pelo período 12 (doze) meses com início em 28 de 
setembro de 2022 e término em 27 setembro de 2023, ou durante qual-
quer outro período em que as Partes possam acordar posteriormente por 
escrito; o reajuste do valor mensal do contrato, passando de r$ 9.000,00 
(nove mil reais) para r$ 9.906,23 (nove mil novecentos e seis reais e vinte 
e três centavos); a inserção da cláusula de reajuste.
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238.
Unidade Gestora: 170107 – Projeto de Modernização da Gestão fiscal do 
Estado do Pará – ProfiSco ii.
função: 04 – administração.
Sub-função: 126 - Tecnologia da informação.
Programa: 1508 - Governança Pública.
atividade: 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação.
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física.
Valor Mensal Total: r$ 9.906,23.
Valor Total anual: r$ 118.874,76.
fontes de recursos: 0331 e ou 0131 - operações de crédito Externas- 
Profisco II-BID.
contratado: calÉo rEiS NaSciMENTo, brasileiro, solteiro, analista de Sis-
temas, inscrito no cPf sob o nº 889.145.182-72, portador da carteira de 
identidade rG nº. 4890194 Pc/Pa, residente e domiciliado na Trav. São 
francisco, nº 437, conj. dom francisco, apto 03, Bloco B, Bairro: Batista 
campos, cEP: 66.023-530, Belém/Pa.
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 851585

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 32/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2021/460760
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a empresa a l PaES BoUlHoSa, pessoa jurídica 
inscrita no cNPJ n.º 02.965.642/0001-50.
do oBJETo do coNTraTo:  aquisição de :
- 5 (cinco) UNd de tapetes em vinil vulcanizados personalizados, medindo 1,00x0,80.
- 7 (sete) UNd de tapetes em vinil vulcanizados personalizados, medindo 1,20x0,80.
Valor GloBal: r$ 4.062,00
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃO: A presente contratação fundamenta-se e justifica-se no art. 24, II, 
da lei federal nº. 8.666/93 c/c art. 1º do decreto Estadual nº. 856/2020 e 
art. 2º da instrução Normativa 67/2021-SEPlad, bem como Manifestação 
Jurídica nº 346/2022-coNJUr/SEfa.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
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Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
funcional Programática/ atividade: 17101.04.122.1297.8338
função: 04 - administração
Sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - Manutenção da Gestão
atividade: 8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 33.90.30 - Material de consumo
Valor Estimado: r$ 4.062,00
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: ordENador rESPoNSáVEl: rené de oli-
veira e Sousa Júnior – Secretário de Estado da fazenda
foro: Belém, Estado do Pará.
daTa: 9 de setembro de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 851768

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda RESOLVE ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação do Processo administrativo 2021/460760 para a contratação 
de empresa para atender as necessidades da Secretaria de Estado da fa-
zenda do Estado do Pará, através da empresa a l PaES BoUlHoSa.
Valor: r$ 4.062,00
Belém (Pa), 9 de setembro de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 851774

.

.

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 1967 de 09 de setembro de 2022 autorizar 1 e 1/2  
diárias ao servidor rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, nº 0594557901, 
SEcrETario dE ESTado da faZENda, GaBiNETE do SEcrETário, obje-
tivo de participar de reunião com o Supremo Tribunal federal, no período 
de 15.09.2022 à 16.09.2022, no trecho Belém - Brasília - Belém.
Portaria Nº 1974 de 09 de setembro de 2022 autorizar 10 e 1/2  di-
árias ao servidor JoSE Maria oliVEira do NaSciMENTo, nº 0514398501, 
MariNHEiro rEG. MaQUiNaS, coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.
TriB./NÃo TriBUTária dE BrEVES, objetivo de conduzir a lancha rio 
aramã, acompanhando equipe de fiscalização em PORTEL, no período de 
14.09.2022 à 24.09.2022, no trecho Breves - Portel - Breves.
Portaria N º1930 de 02 de setembro de 2022 autorizar 10 e 1/2  
diárias ao servidor rEGiNaldo dE SoUZa liMa, nº 0570116301, Mo-
ToriSTa, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir veículo oficial na UECOMT GRANDE 
BElÉM, no período de 02.09.2022 à 12.09.2022, no trecho São francisco 
do Pará - Belém - São francisco do Pará.

Protocolo: 851442

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat-iPVa;itcd
o coordenador Executivo Especial de administração Tributária- iPVa/iTcd, 
no uso de suas atribuições NoTifica o contribuinte como segue:
1 - “intimo JoSÉ lUcio dE MoTa, cPf Nº 651.224.452-49, da decisão pro-
ferida em julgamento de primeira instância do aiNf nº 192018510002487-
4, que decidiu pela procedência do auto de infração e imposição de Multa.”
Belém, 12 de Setembro de 2022
afrE.Paulo Sérgio de Melo Gomes/coordenador fazendário/cEaaT-iPVa/iTcd/SEfa.

Protocolo: 851813
editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat-iPVa/itcd
o coordenador Executivo Especial da adm.Tributária-iPVa/iTcd, no uso de 
suas atruibuições NoTifica o contribuinte como segue:
“intimo Mário rubens rodrigues Brito, cPf nº 442.578.132-53, do julga-
mento em primeira instância do aiNf 192017510022227-0 que decidiu 
pela NUlidadE do crédito tributário.”
Belém, 12 de Setembro de 2022.
Paulo Sérgio de Melo Gomes
coordenador da cEEaT-iPVa/iTcd.

Protocolo: 851780
editaL de NotiFicaÇÃo tarF - cerat aLtaMira
o ilustríssimo coordenador Substituto de administração Tributária e Não 
Tributária da Secretaria de Estado da fazenda do Estado do Pará, no mu-
nicípio de altamira, faZ SaBEr, aos titulares ou representantes legais da 
firma abaixo relacionada, que fica o sujeito passivo em epigrafe, pelo pre-
sente instrumento intimado da decisão de Julgamento, nos termos dos 
arts. 13, 14 da lei nº 6.182/98.

coNtriBUiNte aiNF decisÃo
15.109390-3 – TraNSBraSiliaNa TraNS-

PorTES E TUriSMo lTda – EM rEcUPEraÇÃo 
JUdicial

102010510000026-5
iNdEfEriMENTo da iMPUGNaÇÃo sem 

apreciação do mérito art. 26, inciso V, da lei 
nº 6.182/98

daUGliSH SalES alVES fraNco
coordENador SUBSTiTUTo da cEraT alTaMira

Protocolo: 851494

.

.

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁ-
rios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 19/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19034, aiNf nº 
042016510004374-1, contribuinte a. H. S. PriNTES, insc. Estadual nº. 
15225732-2.
Em 19/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19036, aiNf nº 
042016510010260-8, contribuinte c dE BarroS VaZ EirEli, insc. Esta-
dual nº. 15280571-0.
Em 19/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18906, aiNf nº 
052017510000216-7, contribuinte M. M. SaNToS E diaS GoNcalVES co-
MErcio lTda, insc. Estadual nº. 15481815-1.
Em 19/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19619, aiNf nº 
172019510000045-2 , contribuinte MEGalaBS farMacEUTica S.a., insc. 
Estadual nº. 15153019-0, advogado: aNa caroliNa dE oliVEira Mar-
TiNS, oaB/rJ-216338.
Em 21/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19681, aiNf nº 
072015510000832-0, contribuinte d. r. coElHo coMErcio - EPP, insc. 
Estadual nº. 15276749-5.
Em 21/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19119, aiNf nº 
012020510001364-0, contribuinte NETo & coSTa coMErcial dE calca-
doS lTda, insc. Estadual nº. 15254659-6.
Em 21/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18785, aiNf nº 
092019510000041-4, contribuinte SUPErSoNic loGiSTica E TraNSPor-
TES lTda, insc. Estadual nº. 15147269-6, advogado: ricardo HiroSHi 
aKaMiNE, oaB/SP-165388.
Em 21/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19465, aiNf nº 
012021510000347-1 , contribuinte S & d coMErcio dE aliMENToS E 
BEBidaS lTda, insc. Estadual nº. 15257128-0, advogado: JoSÉ Maria 
coElHo da PaZ filHo, oaB/Pa-8976.
Em 21/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18580, aiNf nº 
042016510003584-6 , contribuinte EdifriGo coMErcial E iNdUSTrial 
lTda, insc. Estadual nº. 15145542-2.
TriBUNal PlENo
Em 23/09/2022, às 9:30h, rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo n.º 342, aiNf 
nº 172016510000185-6, contribuinte ViBra ENErGia S.a, insc. Estadual nº. 
15081774-6, advogado: rENaTo BiSMarcK fEio fariaS, oaB/Pa-26112,
Em 23/09/2022, às 9:30h, rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo n.º 343, aiNf 
nº 172016510000178-3, contribuinte ViBra ENErGia S.a, insc. Estadual nº. 
15126499-6, advogado: rENaTo BiSMarcK fEio fariaS, oaB/Pa-26112,

Protocolo: 851469
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201001059 de 12/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006244/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: francisco de Paula Monteiro Girao – cPf: 061.643.902-49
Marca: i/fiaT croNoS PrEc 1.3aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001057 de 12/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006174/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: cristina rodrigues da Silva – cPf: 674.691.672-34
Marca: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT 1.6 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005180, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006296/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: Nara Barroso de oliveira – cPf: 381.314.712-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0JB158687
Portaria n.º202204005182, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006294/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 cesar de Medeiros – cPf: 607.837.457-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd X VSc MT/Pas/automovel/9BrB29BT9l2251986
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Portaria n.º202204005184, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006278/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 Nazareno de Santa Brigida figueiredo – cPf: 
061.108.602-63
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lT/Pas/automovel/9BGJB7520JB199637
Portaria n.º202204005186, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006272/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: Eisler Socorro de Moraes – cPf: 100.962.642-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS69G0fG473241
Portaria n.º202204005188, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006270/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: Edson augusto Souza dos Santos – cPf: 153.223.272-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa El 1.0 flEX/Pas/automovel/9Bd372110f4056835
Portaria n.º202204005190, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006264/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 lopes – cPf: 049.495.282-20
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo Gol 1.6 ciTY/Pas/automovel/9BWaB45U1ET146193
Portaria n.º202204005192, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006252/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: Wendel Soares dos reis – cPf: 605.195.682-49
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE Hl MB S/Pas/automovel/9BWdB45U7fT054147
Portaria n.º202204005194, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006223/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos Paulo dias – cPf: 047.796.492-34
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS Hl TSi aE/Pas/automovel/9BWBJ6Bf4N4006920
Portaria n.º202204005196, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006239/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Gilberto Pereira de assis – cPf: 117.126.862-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18a Eli/Pas/automovel/9BGJE6920HB160787
Portaria n.º202204005198, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006247/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: Nestor Junior cravo Pantoja – cPf: 751.097.002-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019d2225700
Portaria n.º202204005200, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006297/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: rubens dario de castro Souza – cPf: 169.706.242-34
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS acTiVE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15MB405401
Portaria n.º202204005202, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006265/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 Joao Monteiro araujo – cPf: 158.032.792-34
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT48V0KG477605
Portaria n.º202204005204, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006266/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: Thirso ferreira de Sousa – cPf: 488.563.712-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS 15 aT/Pas/automovel/9BrB29BT1J2198939
Portaria n.º202204005206, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006214/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: alcilene leila Teixeira cunha – cPf: 158.319.902-06
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS HB XlS15 MT/Pas/automovel/9BrK29BT7H0103080
Portaria n.º202204005208, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006298/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: Maria Jose da cruz Palheta – cPf: 263.403.562-49
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS TSi ada/Pas/automovel/9BWBH6BfXM4009010

Portaria n.º202204005210, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006269/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 aluizio ferreira de oliveira – cPf: 154.940.712-00
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS acTiVE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB120294
Portaria n.º202204005212, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006277/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: Edmilson dias e Silva – cPf: 563.609.672-00
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45UXMT050479
Portaria n.º202204005214, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006248/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: alonso corpes da Silva – cPf: 159.282.412-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG252962
Portaria n.º202204005216, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006210/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: ronaldo da Silva Barroso – cPf: 328.811.772-04
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS SENSE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB122998
Portaria n.º202204005218, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006273/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 celio correa rodrigues – cPf: 471.104.572-49
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sd XlS15 aT/Pas/automovel/9BrBc3f32l8079639
Portaria n.º202204005220, de 12/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006276/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: Kleber lucena da Silva – cPf: 488.489.992-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3366618

Protocolo: 851574

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 189/2022
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar de 
assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo iV

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

MarcElo roGErio cardoSo 118° av. dos ipês, n° 100, Quadra 93- lotes 24 e 25 
– residencial iii – Parauapebas/Pa

PoLo V

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

EliNE PoETa dE SoUZa aMadi 113° av. Pte. Vargas, 251 - campina – Belém/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 13 de setembro de 2022.

Protocolo: 851673

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 776 de 12 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2022/713381.
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r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 21.05.2022, os efeitos na Portaria coletiva nº 622 
de 10/09/2020, publicada no doE nº 34.344 de 15/09/2020, que prorro-
gou a cessão a fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNNa, do servidor fErNaNdo carloS MENdES dE liMa, ma-
trícula nº 5159040/1, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo.
Portaria N° 777 de 12 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2022/562606.
r E S o l V E:
cEdEr, ao HoSPiTal oPHir loYola, o servidor PaUlo EGildo PriMa-
VEra PiNTo, matrícula nº 5900919/1, cargo TEcNico dE ENfErMaGEM, 
lotado no 8º cENTro rEGioNal dE SaÚdE - BrEVES, pelo período de 04 
(quatro) anos, com ônus para o órgão de destino.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
12.09.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 851806
Portaria N° 1096 de 09 de seteMBro 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. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1110240.
rESolVE:
loTar, a contar de 29/08/2022, a servidora SUSaN BarroS doS SaNToS 
oliVEira, matrícula n° 5957921/1, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, na 
diViSÃo dE MEdicaMENToS E MaTErial TÉcNico.
Portaria N° 1097 de 09 de seteMBro 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 2022/1163039.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 05/09/2022, a servidora EriKa BaPTiSTa lUiZ 
BadaraNE, cargo MÉdico oTorriNolariNGoloGia, matrícula n° 
57202317/1, da UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - PrESidENTE 
VarGaS para o dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
09.09.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 851644
Portaria N° 0772 de 09 de seteMBro 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 dos PaE nº 2022/1041730.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora aNa raQUEl SaNToS MiraNda, matrícula nº 
54191375/1, lotada no 11º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder 
pelo cargo comissionado de dirETor dE cENTro rEGioNal dE SaÚdE/ 
daS-4, no período de 12.09.2022 a 04.10.2022, em substituição a titular 
irlÂNdia da SilVa GalVÃo, matrícula nº 5946003/3, que se encontrará 
em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0773 de 09 de seteMBro 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 dos PaE nº 2022/1105237.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora Maria aSSUNÇÃo da rocHa MacHado, matrí-
cula nº 57206544/1, lotada no 11º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para 
responder pelo cargo comissionado de cHEfE dE diViSÃo dE ENdEMiaS 
dE cENTro rEGioNal/ daS-3, no período de 12.09.2022 a 04.10.2022, 
em substituição a titular aNa raQUEl SaNToS MiraNda, matrícula nº 
54191375/1, que se encontrará respondendo pela direção do 11º crS.
Portaria N° 0774 de 09 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1081569.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora lorENa 
alVES MENdES, matrícula nº 5955770/1, lotada na dirEToria TÉcNi-
ca, para responder pela coordENaÇÃo ESTadUal dE SaÚdE iNdÍGE-
Na E PoPUlaÇÕES TradicioNaiS – cESiPT/daSE/dPaiS, no período de 
12.09.2022 a 01.10.2022, em substituição a titular TaTiaNY raiol PE-
ralTa da rocHa, matrícula nº 5947337/1, que se encontrará em gozo de 
férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
09.09.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 851651

Portaria N° 775 de 09 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 
07/91 e 077/11. conforme Processo Eletrônico nº 2022/1124345.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 01.09.2022, o contrato administrativo do servidor 
JaMErSoN do NaSciNMENTo MoraES, matrícula nº 5939320/3, cargo de 
coNTador, lotado no divisão de Prestação de contas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
09.09.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 851596

terMo aditiVo a coNtrato
.

20º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 001/sesPa/2017
Processo: 2022/1022726
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência 
contratual pelo prazo de 180 dias
data de assinatura: 08/09/2022
Vigência: 17/09/2022 a 15/03/2023
Valor: Mantém-se o valor de custeio mensal de r$ 6.276.250,89 (seis mi-
lhões duzentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta 
e nove centavos).
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0303/0301/0101/0149/0349
contratado: aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiTENcia Social E HoS-
PiTalar- Pro SaUdE
End.: rodovia Pa 150 s/n altura do KM 07 cEP: 68.506-670 Bairro: cidade 
Nova Marabá- MaraBá/Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 851290
4º ta - contrato: 111/2018 – 
Proc. 2017/15634; 2020/589042 e 2020/600264.
objeto: o presente instrumento tem por objetivo, prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº 111/2018, bem como, a renúncia da aplicação do 
reajuste, ou qualquer outro valor decorrente do presente Termo aditivo.
data assinatura: 12/09/2022.
Vigência: 09/10/2022 a 08/10/2023.
Valor: r$ 1.164.195,42.
orçamento: atividade: 908288; Elemento de despesa: 339039 e fonte: 0103.
contratado: iNSTiTUTo dE TraNSPlaNTE rENal do Pará S/S lTda-ME.
Endereço: av. 09 de Janeiro, 1167, Bairro São Brás, cEP: 66.060-370, Belém-Pará.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 851572

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 030/sesPa/2022

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento do fluxo processual,  HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
030/SESPa/2022, no valor total de r$ 14.775.000,00 (quatorze milhões, 
setecentos e setenta e cinco mil reais).
oBJETo: contratação de empresa especializada em transporte aeromé-
dico, visando atendimento do item 03 fracassado no Pregão Eletrônico nº 
088/SESPa/2021, da divisão da regulação do acesso à assistência/ cen-
tral Estadual de Regulação/ Tratamento Fora de Domicílio – TFD, a fim de 
atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde Pública –SESPa, 
com a possibilidade de voos simultâneos. a aeronave deverá ser habilitada 
para a realização de VooS diUrNoS E NoTUrNoS por ifr – regras de 
Voo por instrumentos, homologada pela agência Nacional de aviação civil 
– aNac, para realização de transporte aéreo de pacientes entre diferentes 
municípios do Estado do Pará e entre capitais brasileiras, sob demanda 
exclusiva da central Estadual de regulação da SESPa, com base obriga-
toriamente, sediada, conforme tabela descrita no item 1.2 do Termo de 
referência, anexo deste Edital.
EMPrESa VENcEdora:
1. BraSil Vida TáXi aÉrEo lTda, cNPJ Nº 06.234.656/0001-55, foi a 
vencedora do item 01 pelo critério de menor preço por item, no valor total 
de r$ 14.775.000,00.
Valor Total do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 030/SESPa/2022: r$ 14.775.000,00 
(quatorze milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais).
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 851826

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a PORTARIA N° 868/12.08.2022, publicada no DOE 
N°.35.080/18.08.2022, referente a servidora EliaNa dE NaZarÉ Pai-
XÃo dE SoUZa, matrícula 5086493/2, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 01.09.2022 a 30.09.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 21.09.2022 a 20.10.2022.
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 12.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 851811
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.133 de 12 de seteMBro 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, publi-
cada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento 
da servidora JaNaildES PErEira dE SoUSa, que se deu na data de 29 de 
junho de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei nº. 
5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora JaNail-
dES PErEira dE SoUSa, id. funcional nº 54185704/2, ocupante do cargo de 
Técnico de Enfermagem, lo tada no Hospital regional - conceição do araguaia, 
no período de 29 de junho de 2022 a 06 de julho de 2022, conforme certidão 
de casamento Matrícula n° 068494 01 55 2022 2 00074 023 0013127 62.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 29 de junho de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.134 de 12 de seteMBro 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° 2022/1142496.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora Maria dE NaZarE doS SaN-
ToS, ocupante do cargo de Técnico em Higiene dental, id. funcional nº 
57206432/1, lo tada na Unidade de referencia Especializada - Materno in-
fantil, a contar de 17/08/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorren-
te do falecimento de sua genitora.
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 12/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.135 de 12 de seteMBro 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° 2022/1153425.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora riTa dE caSSia da SilVa frEi-
TaS, ocupante do cargo de Técnico Patologia clínica, id. funcional nº 
55589966/1, lo tada no laboratório central, a contar de 30/08/2022, por 
um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua genitora.
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 12/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.136 de 12 de seteMBro 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° 2022/1150723.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora EliZaBETH do Socorro PaNToJa 
PErEira, ocupante do cargo de Enfermeiro, id. funcional nº 5262003/3, 
lo tada na divisão de imunização, a contar de 29/08/2022, por um período 
de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua irmã.
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 12/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.137 de 12 de seteMBro 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° 2022/1157320.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora roSilENE PErEira aMaral, ocu-
pante do cargo de Técnico de Enfermagem, id. funcional nº 57188628/2, 
lo tada no departamento de Epidemiologia, a contar de 27/07/2022, por 
um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua genitora.
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 12/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 851429

1º terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato N° 89.2020, ceLe-
Brado eNtre a secretaria de estado de saÚde PÚBLica e 
a eMPresa UNidas VeÍcULos esPeciais s/a - Processos N° 
2020/610038 e 2021/1354119.
onde se lê:
cLÁUsULa terceira – do VaLor - com o presente termo aditivo de 
reajuste com o índice iNPc, (0.0621631%- referente a março de 2021), 
o valor de unitário de cada veículo, será reajustado em r$124,32(cento e 
vinte quatro reais e trinta dois centavos), passando para o novo valor de 
r$2.124,32 (dois mil, cento e vinte quatro reais e trinta dois centavos);
*com o reajuste o valor mensal passará para r$50.983,68 (cinquenta mil, 
novecentos e oitenta três reais e sessenta oito centavos);
*com o reajuste o contrato passará para r$1.493.708,94 (Um milhão, 
quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e oito reais e noventa quatro 
centavos);
*o contrato será reajustado em 5,05%;
*a empresa tem direito ao reajuste a partir de março/2021;
*a empresa terá direito diferença do reajuste solicitado, desconsiderado 
o que já foi pago à empresa. a empresa até o mês Maio 2022 tem direito 
a diferença de r$ 40.779,01 (Quarenta mil, setecentos e setenta e nove 
reais e um centavo).
Leia-se:
cLÁUsULa terceira – do VaLor - com o presente termo aditivo de 
reajuste com o índice iNPc, (0.0621631%- referente a março de 2021), o 
valor de unitário de cada veículo, será reajustado em r$124,32 (cento e 
vinte quatro reais e trinta e dois centavos), passando para o novo valor de 
r$2.124,32 (dois mil, cento e vinte quatro reais e trinta e dois centavos);
*com o reajuste o valor mensal passará para r$50.983,68 (cinquenta mil, 
novecentos e oitenta três reais e sessenta e oito centavos);
*com o reajuste o contrato passará para r$1.493.706,24 (Um milhão, 
quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e seis reais e vinte e quatro 
centavos);
*o contrato terá reajustado em 5,05%;
*a empresa tem direito ao reajuste a partir de março/2021;
*a empresa terá direito diferença do reajuste solicitado, desconsiderado o 
que já foi pago à empresa. a empresa até o mês Maio 2022 tem direito a 
diferença de r$ 43.762,84 (quarenta e três mil, setecentos e sessenta e 
dois reais e oitenta e quatro centavos).
da ratiFicaÇÃo: ficam raTificadaS todas as demais cláusulas e con-
dições estabelecidas no 1º Ta ao coNTraTo N° 89.2020, publicado no doE 
nº 34.996 de 06 de junho de 2022- protocolo 808892, não alteradas ou 
substituídas por este instrumento, cabendo a coNTraTaNTE providenciar, 
por sua conta, a publicação do extrato deste Termo de Rerratificação, nos 
termos da lei.
daTa da aSSiNaTUra: 12/09/2022
ordenador de despesa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 851699

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 070/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico de Enferma-
gem, Unidade Temática ii- implicações da Evolução Político Social Brasilei-
ra da Saúde  (20h) e 12- Modelos de atenção à Saúde (20h), no município 
de Belém, Turma i, período de 12 a 16/09/2022. totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 31/08/2022
Vigência: 31/08 a 29/09/2022
orçamento: NE nº 00271
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 - 33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: JESSica cardoSo ViaNa - cPf. Nº 001.315.242-40
Endereço: Passagem São Pedro, n°108. apto. T02, bloco 02 – Bairro: co-
queiro - ananindeua - Pa
cEP: 67.113-320
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 851478
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 072/2022
Exercício: 2022
Objetivo: Prestação de serviços de coordenador no Curso de Qualificação 
HUMaNiZarEdEaBSUS-Pa, no município de cametá, Turma i, período de 
29/08 a 02/09/2022. totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 26/08/2022
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Vigência: 26/08 a 09/10/2022
orçamento: NE nº 00266
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 - 33903600  -  0349002041  -  federal
contratado: Nildeth ferreira luz - cPf. Nº 318.683.202-00
Endereço: rua Engenheiro fernando Guilhon, Nº 1703 apt 1604– Bairro: 
Batista campos - Belém - Pa
cEP: 66033-310
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 851474
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 067/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de atualização em Efd, 
rEiNf, dcTfWEB e retenções Tributárias e Previdenciárias na administra-
ção Pública: prática e fechamento das novas obrigações acessórias, Unida-
des i, ii, iii e iV, no município de Belém, no período de 05 e 06/09/2022. 
totalizando 16 horas-aula.
Valor Total: r$ 6.000,00 (Seis mil reais)
data da assinatura: 30/08/2022
Vigência: 30/08 a 28/09/2022
orçamento: NE nº 00268
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 - 33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: fernando Marcio Souza Sampaio - cPf. Nº 519.054.692-68
Endereço: Tv. dr. Eneas Pinheiro Nº 2433 apt 104– Bairro: Marco - Belém - Pa
cEP: 66095-015
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 851476

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 006/2022 etsUs/Pa de 29 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 coNSidEraNdo o processo nº 
2022/1094397, de 26/08/2022;
r E S o l V E:
i – coNcEdEr ao servidor PEdro NaZarENo BarBoSa JÚNior, cPf: 
187.535.662-20, matrícula funcional nº 54190713/1, ocupante do cargo 
de assistente Social, lotado na ETSUS/Pa, Suprimento de fundos no valor 
de r$ 1.000,00 (Hum mil  reais), para atender despesas eventuais, o qual 
deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza da despesa Valor (r$)

41200008338c 0103000000 33903900 1.000,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do Suprimento de fundos de até 
30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
Prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
EScola TÉcNica do SUS “dr. Manuel ayres”, 12 de setembro de 2022
EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
dirETora ETSUS/Pa

Protocolo: 851479

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 15/LaceN/2022.
Pae: 149134/2022
oBJETo: TErMoMETroS, para atender as necessidades do lacEN-Pa
firMaS VENcEdoraS:
07.332.016/0001-40 - caSMEd coMErcio dE arTiGoS MEdicoS HoSPi-
TalarES E MEdicaMENToS lTda
itens: 01,04,05 valor total: r$ 5.391,00
34.514.779/0001-85 - iNSTrUlaBor caliBracao E MaNUTENcao EirEli
itens: 02,03 valor total: r$ 4.659,90
Programa de trabalho:10.305.1507-8302
fonte de recurso: 0149001878
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008302c
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 15/lacEN/2022 – r$ 10.050,90
Belém (Pa),09 de SETEMBro de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 851227

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 681 de 12 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) ElZira Maria forMiGoSa da 
SilVa MaNEScHY, cargo aSSiSTENTE Social, Matrícula 5302269-3, com 
lotação no (a) caPS Grao Para, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.2011 a 12.06.2014.
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.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 12.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 851743
Portaria Nº. 680 de 12 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNdrE lUiZ corrEa, cargo TEc-
Nico dE PaToloGia cliNica, Matrícula 5177383-4, com lotação no (a) 
UrE MarcElo caNdia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 05.11.2016 a 04.11.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 12.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 851658
Portaria Nº. 679 de 12 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SUElY da coSTa aGUiar, cargo 
de aUXiliar dE SaUdE, Matrícula 5160073-1, com lotação no (a) UBS 
NoSSa SENHora da PaZ, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 21.11.2011 a 20.11.2014.
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.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 12.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 851619
Portaria Nº. 677 de 12 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) roSEMarY PiNHEiro doS SaN-
ToS, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 54194670-1, com lo-
tação no (a) caPS aMaZoNia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 12.12.2017 a 11.12.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 12.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 851562
Portaria Nº. 678 de 12 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
  coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria dE loUrdES alMEida 
doS SaNToS ,  cargo de  aGENTE dE PorTaria, Matrícula 57190985-
1, com lotação no (a) UrE PrESidENTE VarGaS, mês de licença Prêmio, 
02 (dois) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 29.10.2016 a 
28.10.2019.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.10.2022 a 30.11.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 12.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 851600
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errata
.

Faz-se errata da Portaria de diária n° 573 de 05 de setembro de 
2022, Publicada no doe de n° 35.111 de 12 de setembro de 2022, 
para correção de período
oNde se LÊ
19 a 23/09/2022
Leias-se:
20 a 23/09/2022
Belém, 12 de Setembro de 2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 851711

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 574/2022 – 12/09/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: 05 meias diárias ao Servidor (es):
6855256/1 / diNiElE MElo SardiNHa (Enfermeira) / 05 meias diárias 
(deslocamento)
57192316/1 / EdicElMa GÓES da coSTa (Enfermeira) / 05 meias diárias 
(deslocamento)
54191797/1 / SilVia rEGiNa PiNHEiro BESSa (Enfermeira) / 05 meias 
diárias (deslocamento)
57173282-1 / EdiNaldo MiraNda da SilVa (Motorista) 05 meias diárias 
(deslocamento)
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa, MariTUBa, BENEVidES E SaNTa BarBara - Pa
Objetivo: realizar curso para atualização em doenças de notificação com-
pulsória e preenchimento de fichas de agravos do SINAN nos referidos 
municípios no período de 19 a 23/09/2022
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 851733

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da liciTaÇÃo E o aNo: 38/2022 ModalidadE: coTaÇÃo ElETrÔNi-
ca claSSificaÇÃo: - outros obs: o Edital 33/2022 cancelado
oBJETo: aquisição de GÊNEroS aliMENTÍcioS PErEcÍVEiS, NÃo PErE-
cÍVEiS E HorTifrUTiGraNJEiroS , para atender a Unidade Especial co-
lônia do Prata/coordenada por este 3ºcentro regional de Saúde/SESPa
. ENTrEGa do Edi- Tal: o Edital encontra-se acessível nos sites: do siste-
ma BaNParaNET E coMPraS Pára a ParTir do dia 13/09/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: Vandecy de oliveira Gomes Barata
aBErTUra local: http://web.banparanet.com.br/cotacao.
/ daTa: 16/09/2022 obs: o
Hora: 09h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 1040008302 foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 
0103000000 NaTUrEZa da dESPESa: 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: Mário  Moraes chermont filho

Protocolo: 851564

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1027 de diÁria de 12/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar supervisão e monitoramento do sistema SiSaGUa no 
município, afim de orientar os técnicos municipais.
origem:  castanhal –Pa.
destino: igarapé- açú - Pa–  Período: 15 e 16 /09/2022.
Servidora: Maria Nilcirene Pereira cargo: ag. de Portaria cPf-
330.060.082.00 mat. 5231060
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1028 e 1029 de diÁria de 12/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.

objetivo: conduzir servidora que irá realizar supervisão e monitoramento 
do sistema SISAGUA no município, afim de orientar os técnicos municipais.
origem: castanhal  -Pará
destino: igarapé - açú -Pa.  Período: 15,16/09/2022
Servidor: Benedito José lima da Silva cargo: Motorista cPf- 233.862.232.49 
mat.5705304/1 Período: 15/09/2022
João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista cPf-689.018.952.34 
mat.57205648/1 período: 16/09/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 851385

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 201 de 09/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: acoMPaNHar EQUiPE do dEParTaMENTo dE EPidEMiolo-
Gia (dEPi/NiVEl cENTral), QUE ESTará SE dESlocaNdo aoS MUNicÍ-
PioS coM o oBJETiVo dE rEaliZar rEUNiÃo E ViSiTa TÉcNica Para 
VErificaÇÃo daS ESTraTÉGiaS dE raSTrEaMENTo, MoNiToraMENTo 
dE coNTaToS da coVid-19 E UTiliZaÇÃo do TESTE ráPido dE aNTÍ-
GENo.
PErÍodo: 26/09 a 01/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dESTiNo (S): MÃE do rio, ParaGoMiNaS- Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
EdiNa araÚJo GoNÇalVES 57174483-1 MÉdica VETEriNária
EriKa SoUZa doS SaNToS 5966847-1 ENfErMEira

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 851437

Portaria Nº 200 de 09/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: acoMPaNHar o aSSESSoraMENTo TÉcNico, SUPErViSÃo E 
MoNiToraMENTo do ProGraMa SaÚdE do idoSo.
PErÍodo: 13 a 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá - Pa
dESTiNo (S): iriTUia E caPiTÃo PoÇo- Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
rEGiNa coEli alEXaNdrE SilVa 913831 odoNTÓloGa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 851361

Portaria Nº 202 de 09/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo daS aÇÕES dE ViGilÂNcia SaNiTária.
PErÍodo: 26 a 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa E UliaNÓPoliS-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

rafaEl MoraES da coSTa 59672741 TEc. dE ENfErMaGEM

roNaldo da SilVa SaNToS 1122321 MEdico VETEriNário

BENEdiTo daMaScENo QUadroS 0498852 aGENTE dE SaÚdE

NEY TorrES SoarES 59473981 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 851506

Portaria Nº 203 de 09/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar SUPErViSÃo daS 
aÇÕES dE ViGilÂNcia SaNiTária.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 26 a 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa E UliaNÓPoliS-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 851509



diário oficial Nº 35.113   19Terça-feira, 13 DE SETEMBRO DE 2022

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 342 de 06 de setembro de 2022 publi-
cada quinta-feira, 08 de setembro de 2022 no Diário Oficial nº 
35.108 sob o Protocolo: 849693.
onde se lê: Servidor (es): daanilo Wendel cordeiro Vieira
Leia-se: Servidor (es): carolina Magno Baia
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 851647

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

errata de diÁria.
Portaria Nº297 de 22 de Agosto de 2022. Publicado no Diário Ofi-
cial n° 35.104 de 05 de setembro de 2022. Protocolo nº 848054.
Servidor: Valder rubem de luna
onde se lê:
origem: Santarém/ Pa- Brasil destino: Jacareacanga/ Pa -Brasil
Leia-se:
origem: itaituba/ Pa- Brasil. destino: Jacareacanga/ Pa -Brasil
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 851312

diÁria
.

diÁria.
Portaria Nº306 de 09 de setembro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: acompanhar a equipe do nível central que irá realizar visita técni-
ca no município, nas atividades desenvolvidas pelo Programa das leishma-
nioses, conforme oficio 0164/2022, protocolos do Ministério da Saúde e 
programações informadas no 3ºQdQQ/2022.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer / Pa – Brasil
Período: 25/09/2022 a 28/09/2022 / N° de diárias: 3 ½ (três diárias e meia)
Servidor:
João Pereira Monteiro.
cPf: 158.880.532-87.
Matrícula: 0504472.
cargo: agente de saúde.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 851296
diÁrias
Portaria Nº 308 de 31 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar Monitoramento e assessoramento Técnico para uso dos 
sistemas SiM/SiNaSc e SiNaN.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: curuá/ Pa – Brasil
Período: 26/09/2022 à 30/09/2022. / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Servidor:
Nara lúcia Santos ribeiro
Matricula n° 5323037/1
cPf: 338.380.622-72.
cargo: datilógrafa.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 851356
diÁrias
Portaria Nº307 de 31 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: acompanhar a coordenação Estadual de imunização para em 
conjunto realizar Monitoramento rápido de cobertura Vacinal da campa-
nha do Sarampo e Poliomielite nos municípios da região de Saúde do Baixo 
amazonas.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Prainha/ Pa – Brasil
Período: 26/09/2022 à 30/09/2022 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Servidora:
raimunda Elza Elane dos Santos Bernardo,
Matrícula: 5901824/1
cPf: 472.158.102-59.
cargo: Técnico de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 851340

diÁrias
Portaria Nº309 de 09 de setembro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar monitoramento das ações em Saúde Mental na atenção 
Primária à Saúde e organizar o fluxo da Rede de Atenção Psicossocial ( 
raPS ), promovendo ações intersetoriais de prevenção e atenção ao uso 
de álcool e outras drogas.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Placas/ Pa – Brasil
Período: 03/10/2022 à 07/10/2022. / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e 
meia)
Servidora:
Suelen da Silva Brito
cPf: 815.308.972-20
Mat. 57191955/1
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 851405
Portaria Nº 310 de 09 de setembro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: assessoria Técnica com vistas a capacitação de servidores muni-
cipais referente aos programas ViSaMB, ViGiSolo - (ViGiPEQ) (Vigilância 
de Populações Expostas à Solo contaminado) VSPEa ( Vigilância de Popu-
lações Expostas à agrotóxicos), ViGiáGUa.
origem: Santarém/ Pa- Brasil;destino: Jacareacanga/ Pa – Brasil
Período: 16/10/2022 à 21/10/2022. / N° de diária: 5,5  (cinco diárias e 
meia)
Servidora:Marli Miranda,cPf: 206352062-34;Matrícula: 5901499/1
Sheyla cristina furtado Pereira;cPf: 415.664.672-68;Matrícula: 
5900719;cargo: Técnica em enfermagem,
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 851446
diÁrias
Portaria Nº 312 de 09 de setembro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar Monitoramento e assessoramento Técnico para uso dos 
sistemas SiM/SiNaSc e SiNaN.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Placas/ Pa – Brasil
Período: 03/10/2022 à 07/10/2022. / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e 
meia)
Servidores:
aldeína Barbosa Braz
cPf 818.120.002-00
Matricula: 6011935/1 
cargo: Téc. Enfermagem
Nara lúcia Santos ribeiro
Matricula n° 5323037/1
cPf: 338.380.622-72.
cargo: datilógrafa.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 851454
Portaria No 311 de 09 de setembro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que realizarão assessoria Técnica com 
vistas a capacitação de servidores municipais referente aos programas Vi-
SaMB, ViGiSolo - (ViGiPEQ) (Vigilância de Populações Expostas à Solo 
contaminado) VSPEa ( Vigilância de Populações Expostas à agrotóxicos), 
ViGiáGUa.
origem: Santarém/ Pa- Brasil;destino: Jacareacanga/ Pa – Brasil
Período: 16/10/2022 à 21/10/2022. / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e 
meia)
Servidor:Edinaldo de Souza alves;cPf: 206.451.712-04;Matrícula: 
500872;cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 851447

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 421/2022 de 12 de seteMBro de 2022.
o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela PorTaria Nº 1.082/2021-ccG de 06.07.2021 
publicado o Diário Oficial do Estado nº 34.630 de 07/07/2021 rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº 5.810/24.01.2014, à 
Servidora roSaria do Socorro da SilVa MoraES, Matrícula nº 
57206889/1, aGENTE dE arTES PráTicaS, Efetiva, lotada no 10º crS/
SESPa/altamira, 01 (UM) mês de licença Prêmio, correspondente ao Triê-
nio de 04/05/2017 à 03/05/2020.
aUToriZar que a Servidora goze 01 (UM) mês de licença Prêmio no perí-
odo 03/11/2022 a 02/12/2022, no total de 30 (TriNTa) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
10º centro regional de Saúde em 12 de setembro de 2022.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa.
Port. nº 1.082/2021-ccG de 06.07.2021

Protocolo: 851824
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diÁria
.

Portaria N° 365/2022, de 08/09/2022
Portaria coletiva
Objetivo: Realizar fiscalização e capacitação de preenchimento das fichas 
técnicas
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo
Servidor: 57224680 / aNdrEaNE fraNciSca doS SaNToS (TEc. dE EN-
fErMaGEM) / 3,5 diárias (completa) de 20/09/2022 a 23/09/2022
Servidor: 5895557/4 / liliaN MoraES doS SaNToS (aSSiSTENTE So-
cial) / 3,5 diárias (completa) de 20/09/2022 a 23/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 851765
Portaria N° 366/2022, de 08/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para realizar fiscalização 
e capacitação de preenchimento das fichas técnicas
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo
Servidor: 57224644/1/ loUVEr SilVa dE SoUZa (agente de artes Práti-
cas) / 3,5 diárias (completa) de 20/09/2022 a 23/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 851771
Portaria N° 337/2022, de11/08/2022
Portaria coletiva
objetivo: Supervisionar e dá apoio a equipe de zoonoses municipal na 
captura de quirópteros (Morcego Hematófago)
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Senador José Porfírio (Pa-167)
Servidor: 0505756 / MaNoEl dE liMa fErrEira (agente de Saúde Públi-
ca) / 4,5 diárias (completa) de 19/09/2022 a 23/09/2022
Servidor: 0504198 / EliZEU cElES (GUarda dE ENdEMiaS) / 4,5 diárias 
(completa) de 19/09/2022 a 23/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 851776
Portaria N° 334/2022, de 17/08/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos supervisores da Divisão de 
Endemias do 10° crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Senador José Porfírio (Pa-167)
Servidor: 57206438-1 / Marco aNToNio BENaTHar MalaTo (Motorista) 
/ 4,5 diárias (completa) de 19/09/2022 a 23/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 851777

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

Portaria Nº 275 de 14 de Julho de 2022
Nome: José Mauricio Vanzeler Pompeu; (ag. administrativo) matrícu-
la – 57232496-1; denilson Silva cordeiro (agente de Saúde) matricula 
– 1086775;
antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrícula – 6029570-2;
Objetivo: Verificar o abastecimento atual do almoxarifado do Hospital de 
limoeiro do ajuru e orientar o setor competente sobre a elaboração cor-
reta dos memorandos, termos de referência e especificações dos obje-
tos solicitados nos pedidos de aquisições de materiais de consumo para o 
abastecimento do Hospital de limoeiro do ajuru. 3,5 (três e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do 
ajuru no período de 27 a 30/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 276 de 14 de Julho de 2022
Nome: Vicente filho assunção da cruz (Técnico em ouvidoria), matricula 
– 57233230-1;
objetivo: realizar ouvidoria itinerante (divulgação do serviço de ouvidoria 
do SUS junto a população) acompanhando ação de equipe técnica/13ºcrS 
nos municípios com relação a campanha mundial de combate as Hepa-
tites Virais/Julho amarelo. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para Baião, no período de 28 a 
30/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 277 de 14 de Julho de 2022
Nome: derlane Gaia Barroso Nascimento (Enfermeira), matricula–5959514; 
alonso lopes dos Santos (Motorista), matrícula – 57205455-1;
Objetivo: Apoiar, orientar e capacitar os profissionais dos municípios com 

relação a campanha Mundial do combate as Hepatites Virais: Julho ama-
relo. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do muni-
cípio de cametá para Baião, no período de 28 a 30/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 278 de 18 de Junho de 2022
Nome: raquel dos Santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640;
Objetivo: “Monitoramento e orientação aos profissionais dos municípios 
em se tratando do indicador de desempenho do programa Previne Bra-
sil relacionado à Saúde Bucal: Proporção de gestantes com atendimento 
odontológico realizado; (Portaria 3222/2019), 1º quadrimestre, metas al-
cançadas, dificuldades encontradas e estratégias para o alcance da meta” 
3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para limoeiro do ajuru, no período de 18 a 21/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 279 de 18 de Junho de 2022
Nome: raquel dos Santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640;
Objetivo: “Monitoramento e orientação aos profissionais dos municípios 
em se tratando do indicador de desempenho do programa Previne Bra-
sil relacionado à Saúde Bucal: Proporção de gestantes com atendimento 
odontológico realizado; (Portaria 3222/2019), 1º quadrimestre, metas al-
cançadas, dificuldades encontradas e estratégias para o alcance da meta” 
3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para oeiras do Pará, no período de 25 a 28/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 280 de 19 de Julho de 2022
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-1; 
ilana Monique do Socorro de Moraes carvalho (agente administrativo), 
matrícula – 5913132-1;
Objetivo: Monitorar e avaliar a execução financeira dos serviços de saúde 
na atenção especializada de média e alta complexidade dos estabelecimen-
tos de saúde do município. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para Mocajuba, no período de 27 
a 29/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 281 de 18 de Julho de 2022
Nome: fabiane Tocantins Souza dos Santos (assistente Social) matrícula 
– 57205402-2; ana clara Gonçalves da Silva, (aux. de informática), ma-
trícula –5116635-1;
objetivo: Monitoramento da operacionalização do Sistema de regula-
ção/SiSrEG e Sistema cartão Nacional de Saúde (cadWEB) pela Equipe 
doca/crS. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para Baião, no período de 18 a 21/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 282 de 18 de Julho de 2022
Nome: fabiane Tocantins Souza dos Santos (assistente Social) matrícula 
– 57205402-2; Esmeralda corrêa dos Santos (apoio Técnico/administrati-
vo), matrícula – 5105293-1;
objetivo: Monitoramento da operacionalização do Sistema de regula-
ção/SiSrEG e Sistema cartão Nacional de Saúde (cadWEB) pela Equipe 
doca/crS. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba, no período de 27 a 30/07/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 283 de 27 de Julho de 2022
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e inventá-
rio na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no perí-
odo de 01 a 03/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 284 de 27 de Julho de 2022
Nome: Vicente filho assunção da cruz (fiscal de contrato), matricula – 
57233230-1;
Objetivo: Supervisionar e fiscalizar os postos de vigilância do hospital de 
pequeno porte de Oeiras do Pará, afim de subsidiar o relatório bimestral 
de fiscalização a ser encaminhado para o gerenciamento do GT-contratos 
e convênios/SESPa. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslo-
camento do município de cametá para oeiras do Pará, no período de 01 a 
03/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 285 de 27 de Julho de 2022
Nome: antônia denize cardoso damasceno (ouvidora do SUS), matrícula 
– 57190531-1;
objetivo: realizar assessoramento aos municípios quanto às ações de edu-
cação permanente em saúde, elaboradas e executadas (Pro-EPS-SUS) in-
formadas no formSUS para prestação de contas no relatório anual de Ges-
tão (raG). 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras do Para, no período de 01 a 03/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 286 de 27 de Julho de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), matricula 
– 0505208;
objetivo: Supervisionar, avaliar e monitorar as ações de controle e vigilân-
cia da malária em unidades de diagnóstico e tratamento, situadas ao longo 
da Br422. Nas UdT’S de: São Bernardo, igarapé Preto, carará, Nova amé-
rica, Melancial e Uxi-estrada.  4,5 (quatro e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará, no período 
de 02 a 06/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
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Portaria Nº 287 de 27 de Julho de 2022
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014; José Maria Piteira de carvalho (Motoris-
ta), matrícula – 5108411-2;
Objetivo: Participar da Oficina de atualização da versão do sistema e ava-
liação das ações do SiM/SiNaSc. 4,5 (quatro e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para Belém, no período 
de 02 a 06/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 288 de 27 de Julho de 2022
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e inventá-
rio na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará, no período 
de 04 a 06/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 289 de 27 de Julho de 2022
Nome: Vicente filho assunção da cruz (Técnico em ouvidoria), matricula 
– 57233230-1;
objetivo: realizar assessoramento aos municípios quanto às ações de 
educação permanente em saúde, elaboradas e executadas (Pro-EPS-SUS) 
informadas no formSUS para prestação de contas no relatório anual de 
Gestão (raG). 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba, no período de 04 a 06/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Protocolo: 851788

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°146/2022 – HoL
objeto: contratação de empresa especializada em realizar curso de Briga-
da de incêndio, conforme instrução Técnica iT 08 do corpo de Bombeiros 
do Estado do Pará, NBr-14276- Brigada de incêndio e emergência - requi-
sitos e procedimentos da Nr 23 - Prevenção contra incêndio
data: 23/09/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 12 de setembro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 851784

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 011/2022-HoL
data de Homologação: 06/09/2022
Valor total estimado: r$ 26.673,96 (vinte e seis mil e seiscentos e setenta 
e três reais e noventa e seis centavos).
objeto: Manutenção Preventiva e corretiva, com reposição de peças, de 
01(um)  aparelho UlTraSSoN,, ModElo: affiNiTi 50G, Marca: PHi-
liPS, NÚMEro dE SÉriE: BZ821d1118, rP: 30226, para um período de 
12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2022/698548
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratada: PHiliPS MEdical SYSTEMS lTda.
iVETE GadElHa VaZ
 diretora Geral

Protocolo: 851364

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 011/2022-HoL

o Hospital ophir loyola (Hol), inscrito no cNPJ nº 02.535.707/0001-28, 
no âmbito de suas atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBilida-
dE dE liciTaÇÃo nº 010/2022-Hol, em consonância com o disposto no 
art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, e alterações, em favor da empresa PHi-
liPS MEdical SYSTEMS lTda, Manutenção Preventiva e corretiva, com 
reposição de peças, de 01(um) aparelho UlTraSSoN,, ModElo: affiNiTi 
50G, Marca: PHiliPS, NÚMEro dE SÉriE: BZ821d1118, rP: 30226, para 
um período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
No valor total de r$ r$ 26.673,96 (vinte e seis mil e seiscentos e setenta 
e três reais e noventa e seis centavos).
Belém, 06 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
 diretora Geral

Protocolo: 851369

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 704/2022 – 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 2022/957037de 
29/07/2022.
 r E S o l V E:
rEMaNEJar a partir de 25/07/2022, por necessidade do serviço a servido-
ra EliSaNGEla dE NaZarE BUlHoES da SilVa, Técnico em administra-
ção e finanças (administração), matrícula nº 57230403/1, pertencente ao 
Quadro de Pessoal ativo do Hol, da divisão de Nutrição e dietética para o 
centro de Suporte de Enfermagem, 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: 851556

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 879/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1137047
rESolVE:
i- dESiGNar o servidor carlos José Queiroz Junior, Matrícula nº 5957140/1, 
Engº. civil, lotado na GiNf, e-mail: carlos.junior@santacasa.pa.gov.br, 
telefone: (91) 4009-2282, para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 255/2022/fScMP, oriundo da adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Nº 027/2021 - ProcEdiMENTo liciTaTÓrio Nº 037/2021-coda-
NORTE/MG, firmado entre a FUNDAÇÂO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
do Pará - fScMP e a empresa rT aMBiENTal EirEli-EPP, cNPJ/Mf n.º 
697.901/0001-96, cujo o objeto é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada Para a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE rEforMaS dE EdificaÇÕES E 
MaNUTENÇÃo PrEdial EM rEGiME dE EMPrEiTada Por PrEÇo UNiTário
ii- dESiGNar o servidor Marcelo cardoso costa angelim frota, Matrícula 
80846258/5, Eng° civil, coordenador da cEff, e-mail: marcelo.frota@san-
tacasa.pa.gov.br, telefone: (91) 4009-2327, para, na ausência do titular, 
exercer o encargo de fiscal substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 08 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 851778

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 255/2022/FscMP
objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de servi-
ços de reformas de edificações e manutenção predial em regime de em-
preitada por preço unitário.
data de assinatura: 08/09/2022
Vigência: 08/09/2022 a 08/09/2023
adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 027/2021 - ProcEdiMENTo 
liciTaTÓrio Nº 037/2021-codaNorTE/MG - coNcorrÊNcia Para rE-
GiSTro dE PrEÇoS 001/2021 - PaE Nº 2022/1137047
Valor estimado: r$ 5.198.249,88
orçamento: funcional Programática: 10.122.1297.8338, 
10.302.1507.8288, 10.302.1507.8289;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0269, 01500000001, 01500100203, 01659000069, 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339039 e 449039
contratada: rT aMBiENTal EirEli-EPP, cNPJ/Mf n.º 08.697.901/0001-96
Endereço: avenida doutor cincinato cajado Braga, n° 305, Bairro Novo 
Eldorado, contagem/MG, cEP 32.341-310, Telefone: (31) 99457-0178 // 
3351-4703//2559-7663
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 851671

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 5
contrato: 288/2019
E - protocolo Nº 2019/385945 - iNEXiGiBilidadE Nº 012/2019/fScMP
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇo Na árEa arTÍSTica dE 01 (UM) MaESTro 
Para rEGÊNcia ao coral SaÚdE & Vida Maria HElENa fraNco, conso-
ante dispõe o 57, ii e art. 55, iii, ambos da lei federal n.º 8.666/93.
data da assinatura: 09/09/2022
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funcional Programática: 10.128.1507.8924,
fontes de recursos: 0103, 0269 e 0669, Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: Elil doS aNJoS rodriGUES 655230832291, cNPJ sob o 
Nº 39.869.162/0001-04,
ENdErEÇo: rua Travessa Quatorze de abril, 318, Bairro de fátima, Be-
lém/Pa, cEP: 66.060-460, telefone: (91) 98276-9819
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 851622

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 046/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio da 
Pregoeira designada pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fScMP, torna público NoVa 
daTa que será realizada a licitação em referência, no dia 23/09/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por lote e item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto aquisição de material téc-
nico hospitalar e produtos químicos, para uso na Terapia renal Pediátrica 
e Adulto, conforme as especificações contidas no Anexo I, Termo de Refe-
rência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 12 setembro de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fScMP

Protocolo: 851483

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 090/2022
data: 12/09/2022
Valor total: r$ 118.980,00
oBJETo: aQUiSiÇÃo EMErGENcial de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar, 
considerando que os mesmos encontram-se com estoque critico em nosso 
almoxarifado, e devido ao alto fluxo e consumo destes itens nas UTIS E 
UciS neonatal, enfermarias e UTis pediátricas desta fundação, informa-
mos a existência de novo processo licitatório para aquisição anual dos re-
feridos materiais, e que apesar de empenhado, o item não foi entregue em 
tempo hábil, fundamentação legal: com base no artigo 24, incisos iV, da 
lei federal nº8.666/93 e Parecer nº 303/2022/Prof/fScMP
Data de Ratificação: 12/09/2022 - PAE nº 2022/1040957
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 0149009936 e 
seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: BraSfarMa coMÉrcio dE MEdicaMENToS lTda; cNPJ/
Mf: 00.799.666/0001-51, ENdErEÇo: rua Maravalho Belo nº 77, Bairro 
Marambaia, Belém/Pará, cEP 66.623-240, TElEfoNE: (91) 3131-0200 / 
3243-1044
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 851819

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 090/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
data: 12/09/2022 - PaE nº 2022/1040957
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar, 
considerando que os mesmos encontram-se com estoque critico em nos-
so almoxarifado, e devido ao alto fluxo e consumo destes itens nas UTIS 
E UciS neonatal, enfermarias e UTis pediátricas desta fundação, infor-
mamos a existência de novo processo licitatório para aquisição anual dos 
referidos materiais, e que apesar de empenhado, o item não foi entregue 
em tempo hábil
coNTraTada: BraSfarMa coMÉrcio dE MEdicaMENToS lTda
cNPJ/Mf: 0.799.666/0001-51
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 851822

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01595
Valor: r$8.330,00
data: 26/08/2022
objeto: aquisição de 10(dez) inscrições para servidores desta fScMP,a 
fim de participarem do 7º Fórum Latino Americano de Qualidade e Se-
gurança na Saúde, artigo 25, inciso ii, c/c art. 13, inciso Vi, da lei nº 
8.666/1993 e Parecer nº 284/2022-aJUr/fScMP
PaE nº 2022/911900 - inexigibilidade nº 024/2022

funcional Programática: 10.128.1508.8887; fontes de recursos: 
0103; Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: SociEdadE BENEficENTE iSraEliTa BraSilEira al-
BErT EiNSTEiN,
cNPJ/Mf: 60.765.823/0001-30
ENdErEÇo: av. albert Einstein, 627/701, Morumbi, São Paulo/SP, cEP: 
05652-900
TElEfoNE: (11) 97136-4022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 851238
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01664
Valor: r$119.100,00
data: 06/09/2022
objeto: EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE coNSUlToria E 
WorKSHoP ESTraTÉGico rEfErENTE a EXPEriÊNcia do PaciENTE.
inexigibilidade nº: 026/2022
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8883; fonte de recurso: 0103; Ele-
mento de despesa: 339039
contratada: coNEcTaEXP coNSUlToria, GESTao EM SaUdE E dESEN-
VolViMENTo dE PESSoaS lTda, cNPJ/Mf: 36.362.773/0001-65
Endereço: rua frei caneca nº 640, Bairro consolação, SP/SP, cEP.: 
01.307-901, telefone: (11) 5095-0868
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 851767
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01661
Valor: r$3.120,00
data: 08/09/2022
objeto: aquisição material permanente de pinças e bacias.
dispensa de licitação nº: 088/2022
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 0669; Ele-
mento de despesa: 449052;
contratada: faTo iMPorTadora E EXPorTadora dE iNSTrUMENToS ci-
rUrGicoS lTda, cNPJ/Mf: 26.043.097/0001-03
Endereço: rua José Stupello nº 477, Bairro Parque anhnaguera, ribeirão 
Preto/SP, cEP.: 14.093-060, telefone: (16) 3951-1930
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 851764
aViso de adesÃo a ata de reGistro de PreÇos
a fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMP, torna públi-
ca a adESÃo a aTa dE rP Nº 027/2021 da coNcorrÊNcia Para rE-
GiSTro dE PrEÇoS Nº 001/2021-codaNorTE/MG, nos autos do PaE 
nº 2022/1137047, destinado a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada Para a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE rEforMaS dE Edifica-
ÇÕES E MaNUTENÇÃo PrEdial EM rEGiME dE EMPrEiTada Por PrEÇo 
UNiTário, para um período de 12 (doze) meses, com valor anual de r$ 
5.198.249,88 (cinco milhões, cento e noventa e oito mil, duzentos e qua-
renta e nove reais e oitenta e oito centavos), com a empresa rT aMBiEN-
Tal EirEli-EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 08.697.901/0001-96.
Belém-Pa, 08 de setembro de 2022.
dr. BrUNo MENdES carMoNa
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
PrESidENTE

Protocolo: 851745
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 215/2022/FscMP
 ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 1183511/2021. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 015/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aVENTal ESTÉril E NÃo ESTÉril 60g, BolSa dE coloSToMia, co-
lETor dE UriNa, drENo EM BorracHa PENHoUSE, ESPEcUlo VaGi-
Nal, MacacÃo fiBraS dE PoliETilENo, MacacÃo TYVEK, MáScaraS 
cirÚrGicaS E SEMi - faciaiS, NaSTro EM alGodÃo, SiSTEMa BaraKa 
E TErMÔMETro diGiTal.
EMPrESa VENcEdora: PolYMEdH EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
63.848.345/0001-10 , iten: 10 com valor total: r$ 11.800,00 ( onze mil 
e oitocentos reais).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 31/08/2022 a 
31/08/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 851456
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 213/2022/FscMP
 ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 1183511/2021. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 015/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aVENTal ESTÉril E NÃo ESTÉril 60g, BolSa dE coloSToMia, co-
lETor dE UriNa, drENo EM BorracHa PENHoUSE, ESPEcUlo VaGi-
Nal, MacacÃo fiBraS dE PoliETilENo, MacacÃo TYVEK, MáScaraS 
cirÚrGicaS E SEMi - faciaiS, NaSTro EM alGodÃo, SiSTEMa BaraKa 
E TErMÔMETro diGiTal.
EMPrESa VENcEdora: fErNaNdo UNiforME EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 21.008.058/0001-51 , iten: 13 com valor total: r$ 36.000,00 ( 
Trinta e seis mil).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 31/08/2022 a 
31/08/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 851449
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01659
Valor: r$40.100,00
data: 08/09/2022
objeto: MaTErial dE coNSUMo - aVENTal EM PoliProPilENo, confor-
me Parecer 307/2022/ aJUr/fScMP
PaE nº 2022/1076391 - diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 089/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0349009366; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: E r TriNdadE, cNPJ/Mf: 04252742-0001/65
Endereço: aVENida da rEPUBlica, N.1525 - cENTro, SaNTa iZaBEl do 
Para, Uf: Pa cEP: 68790000
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 851444
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 212/2022/FscMP
 ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 1183511/2021. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 015/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aVENTal ESTÉril E NÃo ESTÉril 60g, BolSa dE coloSToMia, co-
lETor dE UriNa, drENo EM BorracHa PENHoUSE, ESPEcUlo VaGi-
Nal, MacacÃo fiBraS dE PoliETilENo, MacacÃo TYVEK, MáScaraS 
cirÚrGicaS E SEMi - faciaiS, NaSTro EM alGodÃo, SiSTEMa BaraKa 
E TErMÔMETro diGiTal.
EMPrESa VENcEdora: ProTEGGErE iNdÚSTria E coMÉrcio dE EPi S 
EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 12.670.981/0002-44 , itens: 12,16 
com valor total: r$ 44.030,00 ( Quarenta e quatro mil e trinta reais).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 31/08/2022 a 31/08/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 851445
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 210/2022/FscMP
 ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 1183511/2021. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 015/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aVENTal ESTÉril E NÃo ESTÉril 60g, BolSa dE coloSToMia, co-
lETor dE UriNa, drENo EM BorracHa PENHoUSE, ESPEcUlo VaGi-
Nal, MacacÃo fiBraS dE PoliETilENo, MacacÃo TYVEK, MáScaraS 
cirÚrGicaS E SEMi - faciaiS, NaSTro EM alGodÃo, SiSTEMa BaraKa 
E TErMÔMETro diGiTal.
EMPrESa VENcEdora: f cardoSo E cia lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 04.949.905/0001-63 , itens: 1,6,7,8,9 com valor total: r$ 51.057,68 ( 
cinquenta e um mil cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 31/08/2022 a 
31/08/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 851439
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 211/2022/FscMP
 ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 1183511/2021. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 015/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aVENTal ESTÉril E NÃo ESTÉril 60g, BolSa dE coloSToMia, co-
lETor dE UriNa, drENo EM BorracHa PENHoUSE, ESPEcUlo VaGi-
Nal, MacacÃo fiBraS dE PoliETilENo, MacacÃo TYVEK, MáScaraS 
cirÚrGicaS E SEMi - faciaiS, NaSTro EM alGodÃo, SiSTEMa BaraKa 
E TErMÔMETro diGiTal.
EMPrESa VENcEdora: ciENTifica MÉdica HoSPiTalar lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 07.847.837/0001-10 , itens: 5,18 com valor total: 
r$ 45.170,00 ( Quarenta e cinco mil cento e setenta reais).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 31/08/2022 a 
31/08/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 851440
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01660
Valor: r$1.176,00
data: 08/09/2022
objeto: MaTErial dE coNSUMo- iNSTrUMENTaiS cirÚrGicoS, PiNÇa, Ba-
cia, TESoUra, BaNdEJa, cUBa, conforme Parecer 396/2022/ aJUr/fScMP
PaE nº 2022/1143976 - diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 088/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0669000000; Elemento de despesa: 44905200
coNTraTada: E r TriNdadE, cNPJ/Mf: 04252742-0001/65
Endereço: aVENida da rEPUBlica, N.1525 - cENTro, SaNTa iZaBEl do 
Para, Uf: Pa cEP: 68790000
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 851441
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 214/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 1183511/2021. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 015/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aVENTal ESTÉril E NÃo ESTÉril 60g, BolSa dE coloSToMia, co-
lETor dE UriNa, drENo EM BorracHa PENHoUSE, ESPEcUlo VaGi-
Nal, MacacÃo fiBraS dE PoliETilENo, MacacÃo TYVEK, MáScaraS 
cirÚrGicaS E SEMi - faciaiS, NaSTro EM alGodÃo, SiSTEMa BaraKa 
E TErMÔMETro diGiTal.

EMPrESa VENcEdora: forTclEaN coMÉrcio dE EQUiPaMENToS EirE-
li, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 12.670.981/0002-44 , itens: 11,14 com 
valor total: r$ 48.700,00 ( Quarenta e oito mil e setecentos reais ).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 31/08/2022 a 
31/08/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 851453
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01668
Valor: r$4.500,00
data: 08/09/2022
oBJETo: rEfErENTE ao PaGaMENTo iNdENiZaTorio dE 06 iNScriÇÕES 
dE rESidENTES No cUrSo “coNTrolE dE ViaS aÉrEaS” ProMoVido 
PEla SociEdadE BraSilEira dE aNESTESioloGia Na 45ªJorNada Nor-
TE NordESTE aNEST JoNNa/2022-01 a 03/04/22 ParEcEr aJUr 220/2022
PaE nº 2022/145037 - iNdENiZaTÓria
funcional Programática: 10128150789240000; fontes de recursos: 
0149006489; Elemento de despesa: 33909300
coNTraTada: aTUal ProMocoES E EVENToS S/c lTda, cNPJ/
Mf: 05154339-0001/66
Endereço: aV.SENador lEMoS,242 Bairro:UMariZal,cidade: BElEM 
Uf: Pa cEP: 66050000
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 851457

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 071/2022-HeMoPa
a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HE-
MoPa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de GÊNEroS aliMENTÍcioS lEiTE EM PÓ iNTEGral 
ViTaMiNado, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da fUNdaÇÃo HEMoPa 
SEdE, pelo período de 12 (doze) Meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 23/09/2022
Hora da aBErTUra: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000,0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 851412
PreGÃo eLetrÔNico Nº 075/2022-HeMoPa (eM GraU de rePetiÇÃo)
Processo eLetroNico Nº 2022/623994
a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HEMo-
Pa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNico pelo 
critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de ProJETorES MUlTiMidia, para o HEMoPa sede e 
HEMorrEdE.
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 26/09/2022
Hora da aBErTUra: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho:  10302150782890000, 10302150782930000 e 
10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000 e 0301000000
Natureza de despesa: 449052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 851550
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 070/2022 – HeMoPa
em grau de repetição dos itens desertos no Pe 30/2022
oBJETo: registro de Preços para aquisição futura e eventual de insumos 
para realização de Exames laboratoriais de Histocompatibilidade no 
laboratório da Gerência de imunogenética.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 26/09/2022
local: www.gov.br/compras
Hora: 09h00min Horas. (Horário de Brasília)
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra

Protocolo: 851602
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 055/2022 – HeMoPa
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2022/623994
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público que a sessão do Pregão Eletrônico nº 
055/2022 aquisição de ProJETorES MUlTiMidia, para o HEMoPa sede e 
HEMorrEdE restou fracaSSado pela 1ª vez.
os autos do Processo administrativo Eletrônico estão à disposição dos in-
teressados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 12 de Setembro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 851557

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 513 de 12 de seteMBro de 2022
a diretora administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria de nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doE/Pa nº 
34.903, de 23 de março de 2022;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas 
pela empresa compromitente fornecedora da ata de registro do Preços 
Nº 170/2021/fPEHcGV, oriunda da Nota de Empenho nº 2022NE01248 e 
PE – SrP Nº 55/2021;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do processo nº 
2022/911780, favorável à apuração da conduta da empresa compromiten-
te fornecedora, diante de fatos e documentos acostados aos autos;
rESolVE:
1 – dETErMiNar a instauração de processo administrativo para apuração 
de responsabilidade contratual em face da empresa ciENTÍfica MÉdica 
HoSPiTalar lTda, em razão da ausência de entrega de 150 unidades de 
lacTUloSE 667mg/ml (dUPlHalac) 120Ml ® aBBoT, conforme atestado 
nos autos do processo mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar de-
fesa prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cláUdia ViNaGrE dE MEllo
diretora administrativo-financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 851807
Portaria N° 483, de 12 de seteMBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar o Servidor Saulo coelho assis ribeiro, matrícula n.º 54189932, 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 238/2022 – NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
ProdUToS HoSPiTalarES lTda-ME
oBJETo: aquisição de Balão intra-aórtico (Bia), compatível com o apare-
lho dataScope, para realização de procedimentos cardíacos em pacientes 
do SUS, por um período de 12 (doze) meses, na fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
ViGÊNcia: início em 12/09/2022 e término em 11/09/2023.
ProcESSo: 562453/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 112/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 851535

.

.

coNtrato
.

contrato N° 238/2022
cLassiFicaÇÃo do oBJeto:
objeto: aquisição de Balão intra-aórtico (Bia), compatível com o aparelho 
dataScope, para realização de procedimentos cardíacos em pacientes do 
SUS, por um período de 12 (doze) meses, na fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
Valor total: r$305.700,00 (trezentos e cinco mil e setecentos reais)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 112/2022
data assinatura:  12/09/2022
Vigência: início em 12/09/2022 e término em 11/01/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288

Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0269;0103; 0149;0669.
coNTraTado:
Nome: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPiTa-
larES lTda-ME
Endereço: TV WE 12 (cJ SaTÉliTE) 1000, GalPÃo a – coQUEiro
BElÉM-Pa
cEP: 66.670-260
Telefone: (91)3347-8469/3085-2757
E-mail: licitacoes@novamedicaltda.com.br/ contratos@novamedicaltda.
com.br/vendas@novamedicaltda.com.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 851532

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Número: 134/2022
aquisição eventual de cateter Balão para Valvuloplastia e Stents Periféri-
cos, utilizados nos procedimentos de cateterismo congênito, para atender 
a necessidade no Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), pelo 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: 03/10/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 851416
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 133/2022
apresente licitação tem por objeto a aquisição de Produtos Para Saude - 
PPS, para atender a necessidade nas clínicas, Unidades de Terapia inten-
siva Pediátrica e Neonatal, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), 
para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de 
referência - anexo i, o qual é parte integrante deste edital, para adquirir 
nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Edilza farias azevedo
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 29/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 851374
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 124/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de material técnico médico, 
para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, Unidades de 
Terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV, conforme 
especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integran-
te do edital, para adquirir nos prazos e condições constantes no referido 
termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva de Souza.
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 27/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 851327

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa 96/2022
Valor r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente do SUS.
Data de Ratificação: 09/09/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV e art. 62 e caput e § 4° 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 superavits
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: ESc rEGo coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES - EirEli
Endereço: TV Benjamim constant, n° 1793, Sala 11, 21, 22 e 23.
BElÉM – Pará – cEP: 66.035-060
fone: (91) – 3038-6828/ 3223-3477
E-mail: prolife@prolifepa.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 851539
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disPeNsa 96/2022
Valor r$ 160,00 (cento e Sessenta reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente do SUS.
Data de Ratificação: 09/09/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV e art. 62 e caput e § 4° 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 superavits
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: 851540
disPeNsa 96/2022
Valor r$ 5.000,00 (cinco Mil reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente do SUS.
Data de Ratificação: 09/09/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV e art. 62 e caput e § 4° 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 superavits
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: MaSTErMEdic coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalarES lTda
Endereço: rUa MUNiciPalidadE, 985 – Ed. Mirai officES – UMariZal 
– cEP: 66050-902
Telefone:(91) 32226659
E-mail: mel. auday@mastermedic
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 851543
disPeNsa 95/2022
Valor r$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente do SUS.
Data de Ratificação: 25/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV e art. 62 e caput e § 4° da lei nº 
8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269 e 0103
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: ESc rEGo coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES - EirEli
Endereço: TV Benjamim constant, n° 1793, Sala 11, 21, 22 e 23.
BElÉM – Pará – cEP: 66.035-060
fone: (91) – 3038-6828/ 3223-3477
E-mail: prolife@prolifepa.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 851523

oUtras MatÉrias
.

decisÃo adMiNistratiVa
Processo N° 2022/233386
acolho a fundamentação da manifestação jurídica, após interposição de 
recurso administrativo pela empresa ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar 
lTda., contra aplicação da penalidade de adVErTÊNcia, através da 
PorTaria N° 362, de 29 de junho de 2022, publicada no doE/Pa n° 
35.028 de 30 de junho de 2022, e decido:
1 – MaNTEr a penalidade de advertência supramencionada, com fulcro no 
art. 87, inciso i da lei 8.666/93; e,
2 – ENCAMINHAR os autos à GEAF/SECONC para notificação da empresa 
acerca desta decisão em último grau recursal, bem como registro da pe-
nalidade junto ao Sicaf.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 01 de agosto de 2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 851823

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria: 071/2022
NoME: JUaNil doS SaNToS MoNTEiro
MaTricUla: 57205456-1
carGo: MoToriSTa
oBJETiVo: de transportar Hemocomponentes do HENaB (abaetetuba) 
para o Hospital regional de cametá.
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.

oriGEM: caMETá
dESTiNo: abaetetuba
PErÍodo: 30/04/2022 à 01/05/2022
Nº dE dÍariaS: 1,5 (UMa E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc

Protocolo: 851795

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

Portaria Nº 396 de 06 de seteMBro de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
THaTYaNE PiNHEiro da lUZ – MaT. 5940393-1, ENfErMEiro
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 03 À 04/09/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 387 de 31 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-3, MoToriSTa
THaTYaNE PiNHEiro da lUZ – MaT. 5940393-1, ENfErMEiro
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 26 À 27/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 375 de 26 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 15 À 16/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 377 de 29 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal METroPoliTaNo dE UrGÊNcia E EMErGÊN-
cia EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 17 À 20/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 386 de 31 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 24 À 25/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 385 de 31 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-3, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEiro
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 24 À 25/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
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Portaria Nº 380 de 29 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-3, MoToriSTa
GÉSSica ESPiNdUla SoUZa SilVa – MaT. 5942911-1, ENfErMEiro
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 22/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 393 de 31 de aGosto de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 23/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 374 de 26 de aGosto de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo – MaT. 57197013-3, TÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 15 À 16/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 381 de 31 de aGosto de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo – MaT. 57197013-3, TÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 23/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 384 de 31 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-3, MoToriSTa
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 23/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 851739

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 050 /12.09.2022 – coNceder
NoME: KaTia cilENE cardoSo SoUZa
MaTrÍcUla: 54191283/1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
loTaÇÃo: HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
TriÊNio: 03/04/2013 a 02/04/2016
PErÍodo coNcEdido: 03/11/2022 a 01/01/2023 (60 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 851630

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

assunto: Licença Prêmio
Portaria Nº 338 de 09 de seteMBro de 2022
Servidor (a): MaNoEl JoSE da SilVa SaNToS
id. funcional: 3278255/1
cargo: Servente
lotação: Gabinete do Secretário/conjur
Período: 03.10 a 01.11.2022
Nº de dias: 30 (trinta)
Triênio: 01/062006 a 31/05/2009
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 851579

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria Nº 768, de 09 de seteMBro de 2022
instituir, no âmbito da agência de regulação e controle de Serviços Públi-
cos do Estado do Pará-arcoN/Pa, Gabinete de Gestão de crise.
a dirETora GEral EM EXErcÍcio, da arcoN-Pa, usando das atribuições 
conferidas pela lei no 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações 
introduzidas pela lei no 6.838, de 20 de fevereiro de 2006, e
coNSidEraNdo: a lei nº 6.099, de 30  de  dezembro  de  1997 a qual 
trata acerca da competência da arcoN/Pa;
a competência do diretor Geral nos termos do art. 19 da lei nº 6.099/97; 
o fato ocorrido no dia 08 de setembro de 2022 o qual fez várias vítimas, 
provocando a necessidade de gerir a situação emergencial,
rESolVE:
art.1º instituir, no âmbito do Grupo Técnico Hidroviário da arcoN, Gabi-
nete de Gestão de crise – Enfrentamento das consequências do naufrágio 
ocorrido no último dia 08 de setembro de 2022.
Parágrafo Único. o Gabinete de Gestão da crise é uma estrutura temporá-
ria de análise, decisão e controle responsável pela gestão plena da situação 
emergencial.
art.2° o Gabinete de Gestão da crise deverá ser constituído por: denise 
rodrigues Brandão Pimenta, diretora Geral em exercício; Widson araújo 
de Mello, diretor de fiscalização; ocimar corrêa de Souza, Gerente do 
Grupo Técnico Hidroviário; camila ataíde de lima Nascimento, Gerente do 
Núcleo Jurídico; cybele frança Puget, assessora de comunicação; aldenor 
de Jesus Queiroz Júnior, Técnico em regulação de Serviços Públicos 1; 
raimundo celso rodrigues da cruz, servidor desta agência.
Parágrafo Único. o Gabinete será coordenado pela diretora Geral em exer-
cício e Gerente do Grupo Técnico Hidroviário.
art.3º Serão atribuições do Gabinete de Gestão de crise, no âmbito desta agência:-
Definir as ações e estratégias necessárias para o desenvolvimento do Plano de Ação;
1. a) Definir as ações e estratégias necessárias para o desenvolvimento do 
Plano de ação;
2. b) Executar e monitorar Plano de ação estabelecido;
3. c) instituir meios de comunicação entre o gabinete de crise e o Governo 
do Estado;
4. d) Estabelecer os critérios técnicos para o gerenciamento da crise;
5. e) realizar reuniões periódicas para tomada de decisão acerca do tema 
da crise;
6. f) fazer cumprir as determinações referentes a esta portaria no âmbito 
de competência desta arcoN/Pa.
art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição. Publique-se 
e cumpra-se.
Belém, 09 de setembro de 2022.
dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em Exercício - arcoN/Pa

Protocolo: 851336

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

errata
.

Portaria de diÁrias 807/2022 
BENEficiário (a): Jorge luiz coelho Magalhães.
Portaria de diÁrias 808/2022
BENEficiário (a): Emerson de Souza vieira
oNde se LÊ: PErÍodo: 13 a 30/09/2022 Nº dE diáriaS: 17 ½ (dezes-
sete e meia)  Leia se: PErÍodo: 13 a 22/09/2022 Nº dE diáriaS: 9 ½  
(nove e meia) ordENador: Marcio Marcelo de Souza Trindade- diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 851473
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico sedaP N° 007/2022
após a adjudicação do Pregoeiro no Pregão Eletrônico n° 007/2022 – SEdaP/
Pa, tipo MENor PrEÇo Por iTEM, referente ao processo licitatório PaE n° 
2022/617415 – SEdaP/Pa, esta autoridade Homologadora decide HoMolo-
Gar o resultado do aludido certame, conforme discriminado abaixo:
oBJETo:  aquisição de fertizantes de Mudas
 EMPrESa: TEca TEcNoloGia E coMÉrcio lTda
cNPJ: 11.163.447/0001-06

iteM cÓdiGo descriÇÃo do oBJeto UNid Qtd VLr UNit VLr totaL

 01 113758-1

Nitrato de cálcio
características do produto :Solúvel em 
água para utilização em fertiirrigação

composição percentual aproximada por 
nutriente : cálcio (ca) - 19% , Nitrogênio 

( N) - 15%

UNid 5000 18,27 91.350,00

 02
 

048371-0

Sulfato de Magnésio
características do produto :Solúvel em 
água para utilização em fertiirrigação

composição percentual aproximada por 
nutriente : Magnésio ( Mg ) - 9% , Enxofre 

(S) - 12%

UNid 1500 13,80 20.700,00

Valor GloBal r$ 112.050,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém/Pa, 08 de setembro de 2022.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – interino
Homologador SEdaP

Protocolo: 851366

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico sedaP N° 007/2022
o Pregoeiro da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário 
e da Pesca, no uso de suas atribuições conforme PorTaria Nº 251, 
publicado no doE de 12 de agosto de 2022, e ainda considerando a análise 
do resultado do Pregão Eletrônico n.º 007/2022-SEdaP/Pa, tipo MENor 
PrEÇo Por iTEM, referente ao processo licitatório PaE n.º 2022/617415 
– SEdaP/Pa decide adJUdicar o resultado do aludido certame, conforme 
discriminado abaixo:
oBJETo:  aquisição de fertizantes de Mudas
EMPrESa: TEca TEcNoloGia E coMÉrcio lTda
cNPJ: 11.163.447/0001-06

iteM cÓdiGo descriÇÃo do oBJeto UNid Qtd VLr UNit VLr totaL

01 113758-1

Nitrato de cálcio características do produto 
:Solúvel em água para utilização em 

fertiirrigação
composição percentual aproximada por 

nutriente : cálcio (ca) - 19% , Nitrogênio 
( N) - 15%

UNid 5000 18,27 91.350,00

02
 

048371-0

Sulfato de Magnésio
características do produto :Solúvel em 
água para utilização em fertiirrigação

composição percentual aproximada por 
nutriente : Magnésio ( Mg ) - 9% , Enxofre 

(S) - 12%

 UNid  1500  13,80  20.700,00

Valor GloBal r$ 112.050,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém/Pa, 08 de setembro de 2022.
HarlaN loBaTo PUGa
PrEGoEiro/SEdaP

Protocolo: 851377

rescisÃo de coNVÊNio
.

terMo de rescisÃo aMiGÁVeL do coNVÊNio Nº 068/2022-sedaP
Processo Nº 2022/358431
objeto: rescisão Amigável do Convênio nº 068/2022-SEDAP fica rescindi-
do, a partir da assinatura deste Termo em conformidade com a cláusula 
Segunda do Termo de rescisão.
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPE-
cUário E da PESca/SEdaP.
convenente: MUNicÍPio dE JacarEacaNGa, av. Brig Haroldo Veloso, s/n, 
Bairro: centro, cEP: 68.195-000, no Município de Jacareacanga-Pa.
data da assinatura: 12/09/2022
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 851466

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 809/2022 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: carlos Jorge Martins Braz. carGo: agente de atividades 
agropecuárias.  MaTrÍcUla: 13170/1 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  São 
Miguel do Guamá ,Santa Maria do Pará e curuçá/Pa. oBJETiVo: realizar 
visita técnica a agricultores da agricultura familia nos referido municípios. 
PErÍodo: 14 a 17/09/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). ordE-
Nador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e fi-
nanceiro/SEdaP

Portaria de diÁrias Nº 810/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: antônio Jorge Quinderé ferreira. carGo: Engenheiro 
agrônomo.  MaTrÍcUla: 23230/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  São 
Miguel do Guamá ,Santa Maria do Pará e curuçá/Pa. oBJETiVo: realizar 
visita técnica a agricultores da agricultura familia nos referido municípios. 
PErÍodo: 14 a 17/09/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). ordENa-
dor: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e finan-
ceiro/SEdaP administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 813/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário:Evaldo carneiro das chagas. carGo: Motorista MaTrÍcU-
la: 22314. oriGEM:Belém/Pa dESTiNo:  São Miguel do Guamá ,Santa 
Maria do Pará e curuçá/Pa. oBJETiVo: conduzir servidores que irão re-
alizar visita técnica a agricultores da agricultura familia nos referido mu-
nicípios. PErÍodo: 14 a 17/09/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Protocolo: 851791
Portaria de diÁrias Nº 811/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: renildo Viana de castro. carGo: Gerente. MaTrÍcUla: 
55586644/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Marabá e Xinguara/Pa. oB-
JETIVO: Verificar equipamentos na Regional de Marabá e equipamento e 
maquinários em Xinguara. PErÍodo: 14 a 16/09/2022. Nº dE diáriaS:  2 
½ (duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – dire-
tor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 812/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
ENEficiário:  luiz de frança oliveira Moura. carGo: agente de artes 
Práticas . MaTrÍcUla: 12327/1 . oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Marabá e 
Xinguara/Pa. oBJETiVo: dar apoio ao Gerente de Transporte, que irá ve-
rificar equipamentos na Regional de Marabá e equipamento e maquinários 
em Xinguara. PErÍodo: 14 a 16/09/2022. Nº dE diáriaS:  2 ½ (duas e 
meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor adminis-
trativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 851755

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 160/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE cUMarU do NorTE.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) caMiNHÃo carGa SEca 
cHaSSi: 9535H5TB2Pr021362Nf
daTa dE aSSiNaTUra: 12/09/2022
ViGÊNcia: 12/09/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 851731
terMo de cessÃo de Uso Nº 159/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE florESTa do araGUaia.
oBJETo dE cESSÃo: 02 (doiS) caMiNHÕES carGa SEca 
cHaSSiS: 9535H5TB3Pr021483Nf E 9535H5TB3Pr021546Nf.
daTa dE aSSiNaTUra: 12/09/2022
ViGÊNcia: 12/09/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 851779

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo daS PorTariaS dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS do ProcESSo dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa (coMPra) 
dE TErraS, EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

082906283/2021 ErNESTo arTHUr 
MoNTEiro filHo faZENda SaMaUMa 161,98 Ha MaGalHÃES 

BaraTa/Pa 1653/2022

Belém (Pa), 12.09.2022
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 851814
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. Sr. 
PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aUToS 
doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa (coMPra) 
dE TErraS, EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2017/119189 adEMir GalVÃo 
aNdradE faZENda ESPEraNÇa 1499,7280 ha BaiÃo/

PorTEl 1596

Belém (Pa), 12.09.2022
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 851343
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. Sr. 
PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aUToS 
doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa (coMPra) 
dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2021/1125547 MarcoS BarBo-
Sa PaNToJa

faZENda doiS 
irMÃoS 12,2565 ha TailÂNdia 1601

Belém (Pa), 12.09.2022
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 851678
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. Sr. 
PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aUToS 
doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa (coMPra) 
dE TErraS, EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2004/225745 ZEfEriNo fErri faZENda coXilHa 
GraNdE ii 720,7015 ha PEiXE-Boi 1597

Belém (Pa), 12.09.2022
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 851569

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terMo aditiVo 02/2022- coNtrato 021/2020
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa -
cNPJ: 05.089.495/0001-90
coNTraTado: EMPrESa PorTo SEGUro coMPaNHia dE SEGUroS GE-
raiS -cNPJ: 61.198.164/0001-60
ENdErEÇo: av. rio Branco, n° 1489, Bairro: campo Elíseos, cEP: 
01.205.001- São Paulo- SP
ProcESSo: 2020/301175-PaE
oBJETo: Prorrogação de prazo contratual pelo período de 12 meses.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art.57, inciso ii dalei 8.666/1993.
ViGÊNcia: 10/09/2022 a 09/09/2023 (12 meses)
Valor GloBal aNUal: r$ 38.555,43 ((trinta e oito mil, quinhentos e 
cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos)
EXErcÍcio: 2022 - Projeto atividade: 21.122.1297.8338;Elemento de 
despesas: 339039
ação: 273.646; fonte: 0661; P.i.: 412.000.8338c
daTa aSSiNaTUra: 05/09/2022 – flaVio ricardo alBUQUErQUE aZE-
VEdo– Presidente em exercício portaria 13/2019

Protocolo: 851244

diÁria
.

Portaria Nº 01594/22 de 12/09/2022
objetivo:ação de regularização Urbana
Mucipio: Santa Bárbara/Pa .
Periodo: 12 a 14/09/2022 (1,5) diária.
-3167631/1-luiz Paulo franco fiock dos Santos- Topografo
-80845081/1-William da Silva almeida-assist.Tec./dEaf
-57197740/1-ruy Guilherme ferreira de alcântara-Motorista
-ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
Portaria Nº 01598/22 de 12/09/2022
objetivo:ação de regularização Urbana
Municipio: castanhal/Pa .
Periodo: 14 a 15/09/2022 (1,0) diária.
-5954670/1-Thamyres Marques da Silva-Tecnico/dEaf
-57233996/3-Eliene de fatima da Trindade Pinheiro-Gerente operacional .Móvel
-55585968/2-Bruno de abreu Pereira-assistente administrativo
- 57198186/1-Jony lima de Sousa-Motorista
-ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 851730

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 01590/2022 
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidos no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584,.de 8 de outubro de 1975,e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1129363 – cMcf, datado de 02.09.2022;
r E S o l V E :
TraNSfErir, o período de férias do servidor lUcaS oliVEira dE 
alMEida SoBriNHo, Procurador autárquico/coordenador cMcf, matrícula 
nº 57221039/1, programadas para 01.09.2022 a 30.09.2022, concedidas 
através da PorTaria N° 01448/2022, de 08.08.2022, publicada no doE 
n°35.074, de 10.08.2022, para o período de 31.10.2022 a 29.11.2022.
Publique-se
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria Nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 09 de 
setembro de 2022.
PorTaria N º 01591/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidos no art. 5º, alínea ¨b¨ da lei Estadual nº 
4.584,.de 8 de outubro de 1975. e
coNSidEraNdo o PaE nº 1087838-Gda, datado de 25.08.2022
r E S o l V E :
TraNSfErir, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias do 
servidor, ARNALDO CORREA DE CASTRO, Oficial Administrativo, matrícula 
nº 3167577/1, marcadas para 12.09.2022 a 11.10.2022, concedida através 
da PorTaria Nº 01433 de 04.08.2022 e publicada no doE nº 35.069 de 
05.08.2022, ficando o novo período para 17.10.2022 a 15.11.2022.
Publique-se
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
PorTaria Nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 09 de 
setembro de 2022

Protocolo: 851608

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
o iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa - autarquia Estadual 
criada pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado 
de 15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) in-
teressado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, sito 
à rodovia augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de se-
gunda a sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, 
no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente 
Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e rece-
ber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa 
do iTErPa nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja 
manifestação das parte, os autos serão arquivados definitivamente.

Proc. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio

2021/1417694 ESPÓlio dE aNToNio iMPUGNaÇÃo SaNTa iZaBEl do Pará

2012/121991 MaTHEUS BoNa rEGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNEroSa roNdoN do Pará

Em, 12/09/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 851301

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ
editaL
o iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa, de acordo com o art. 
08º do decreto Nº 1.190/2020, torna público que os interessados abaixo 
relacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes es-
pecificações:
fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 2022/555596
TErraNorTE 

TErraPlENaGEM E 
aGroiNdUSTria S.a

faZENda 
PaciÊNcia 1.325,57

rodoVia Pa-150, 
KM 139 alTo 
MoJU loTE a

MoJU

2 2010/293668
rEGiNa aParEcida 
alVarENGa PaN-

dolfi

faZENda 
aParTaÇÃo 487,3004

Br-010, KM 66, 
ESTrada PiNGo 
dE oUro, KM 45

UliaNÓPoliS
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3 052802532/2022 JoSÉ BaTiSTa dE 
oliVEira

faZENda 
liBErdadE 96,2269

ViciNal do 
ciNTUrÃo VErdE, 

KM08
MaraBá

4 2018/278454 aNToNiNio araÚJo 
da SilVa

faZENda 
NoVo Pro-

GrESSo
1.364,71

TraNScaMETá 
KM 51, raMal do 
MarTiNS KM 10

BaiÃo

Belém (Pa), 12.09.2022
dr. flávio ricardo a. azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 851251

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 5633 de 12 de setembro de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar arY Haroldo carValHo caValcaNTE, lotado na Ge-
rência regional de altamira, matrícula n° 5909035/2, para exercer a fun-
ção de fiscal e aNa PaUla PEdroSo dE SoUZa, efetivo, lotado em Ge-
rência regional de altamira, matrícula n° 55588179/1, para suplente do 
contrato nº 45/2021, firmado pela ADEPARÁ e MARIA IVONETE COUTINHO 
da SilVa, cPf: 252.874.602-44, que tem por objeto locação de imóvel no 
município de alTaMira.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 12 de Setembro de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 851399

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 57/2022
Processo N° 2022/657879
Projeto/atividade – 928338
Elemento da despesa – 339036
fonte - 0261
Valor MENSal: r$ 1.212,00
Valor ToTal: r$ 14.544,00
ViGÊNcia: 09/09/2022 à 08/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de NoVa 
TiMBoTEUa
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses
coNTraTado: dENiS JoSÉ NoGUEira dE oliVEira, cPf nº 509.001.882-00
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 851468

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6°termo aditivo
Processo 2014/292614
contrato de locação Nº 003/2017
Projeto/atividade – 928338;
Elemento de despesa – 339036;
fonte – 0261;
Valor Mensal: r$ 1.219,86
Valor Total: r$ 14.638,32
Vigência: 01/09/2022 à 31/08/2023
Classificação do objeto: Locação De Imóvel No Município De PIÇARRA.
Justificativa: Prorrogação do Contrato pelo Período de 12 (doze) meses.
coNTraTado: adValdo GoNÇalVES dE MoraiS
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, dirETor GEral.

Protocolo: 851831
coNtrato Nº 07/2019
Processo N° 2019/355778
Projeto/atividade: 8238
Natureza da despesa: 339040
 fonte: 0261000000
Valor ToTal: r$ 446.760,00
ViGÊNcia: 13/09/2022 à 12/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: serviço de segurança de informação e aqui-
sição do tipo firewall.
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: EMPrESa iT ProTEc rEPrESENTaÇÕES E SErViÇoS dE 
coNSUlToria EM iNforMáTica EirEli, cNPJ nº: 23.378.923/0001-87
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 850960

aViso de LicitaÇÃo
.

rePUBLicaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico
reGistro de PreÇo (srP) N°007/2022 – adeParÁ
UaSG: 925898
ProcESSo Nº 2021/1281450
a agência de defesa agropecuária do Estado do Pará comunica que rea-
lizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENor PrEÇo 
Por iTEM”, para contratação de empresa especializada no fornecimen-
to parcelado de PNEUS, para atender as demandas da agencia de defe-
sa Agropecuária do Estado do Pará. Conforme especificações, condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Edital disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: GiUSEPPE GariBaldi loUrEiro ParENTE
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data da abertura: 23/09/2022
Hora da abertura: 10h00min (horário de Brasília)
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail licitacao@
adepara.pa.gov.br.
dirETor GEral: JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo

Protocolo: 851531

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 26/2022
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico 
nº 192/2022- ProJUr/adEPará, referente ao Processo nº 2022/657879 
e com fundamento no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 em hipóte-
se de licitação dispensável, decide realizar: a dispensa de licitação nº 
26/2022, para contratação do objeto: locação de imóvel para a instalação 
da Ulsa de NoVa TiMBoTEUa.  autorizo a contratação e a emissão da 
Nota de Empenho em favor de dENiS JoSÉ NoGUEira dE oliVEira, cPf: 
509.001.882-00, no valor total de r$ 14.544,00 (Quatorze mil, quinhentos 
e quarenta e quatro reais) para todos os efeitos legais.
Belém, 09 de setembro de 2022.
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 851470

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
192/2022, referente ao Processo nº 2022/657879, sobre a contratação 
direta com dispensa de licitação, do inciso X, do art. 24 da lei 8.666/93, 
decide raTificar o presente processo de dispensa de licitação, cujo ob-
jeto é a locação de imóvel para a instalação do escritório da adEPará no 
Município de NoVa TiMBoTEUa, em favor de JoSÉ NoGUEira dE oliVEi-
ra, cPf: 509.001.882-00, no valor total de r$ 14.544,00 (Quatorze mil, 
quinhentos e quarenta e quatro reais). E ordenar sua publicação em cum-
primento ao disposto no art. 26 do supracitado diploma legal.
Belém, 09 de setembro de 2022
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 851471

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5621/2022: BENEficiá-
rio: GEdEoN raMoS da SilVa; Matrícula: 6403724;função:20agricul-
tura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: rea-
lizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais diversos 
de consumo, para suprir as necessidades da Gerência de rondon do Pará; 
Elemento de despesa / Valor: 339030/r$ 2.000,00;Prazo de aplicação (em 
dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despe-
sas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 851367

.

.

diÁria
.

Portaria: 5631/2022 
objetivo: dar apoio e saneamento de foco de anemia infecciosa Equi-
na no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BrEU BraNco/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 55588136/ 
alEXaNdrE da SilVa cUNHa (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
13/08/2022 a 15/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 851373
Portaria: 5620/2022 
objetivo: realizar fiscalização em 10 Propriedades produtoras de Soja, 
da safra 2021/2022, para se fazer cumprir as Normas do Vazio Sanitário 
da soja no município. algumas diárias serão para o mesmo Munícipio de 
origem do servidor, porém como a atividade é fora da Sede do Município 
e os servidores darão início as suas atividades as 07:00Hs concluindo as 
mesmas após as 18:00Hs, e a distância percorrida se dará por mais de 
200 km por dia e muitas vezes se locomovendo por estradas com ato-
leiros, se faz necessário o pagamento de ½ diária, conforme orientação 
Normativa Nº 001 / aGE – de 11 de março de 2008.fundamento legal: lei 
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5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: SaNTarÉM/
Pa Servidor: 00010499/ cloViS aNToNio VillacorTa VaScoNcEloS 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 22/08/2022, 23/08/2022, 
24/08/2022, 25/08/2022 e 26/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 851358
Portaria: 5638/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização Vazio Sanitário da Soja. Justifica-se o paga-
mento de 4,5 (duas diárias e meia) em virtude do elevado número de proprie-
dades a serem fiscalizadas e do tempo gasto em cada fiscalização, bem como da 
distância das propriedades em relação à sede do município com mais de 200 km 
de estrada de chão.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TU-
cUMÃ/Pa destino: TUcUMÃ/Pa Servidor: 57223557/ darilSoN doS SaNToS 
SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diária / 12/09/2022 a 
16/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl. 

Protocolo: 851357
Portaria: 5625/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização no Evento a Agropecuário 2° Prova de Laço 
da fazenda e Parque Tinga-Uma. as diárias se fazem necessárias, pois o 
servidor terá que trabalhar no final de semana, tendo que pernoitar no 
local para realizar a ação supracitada.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: alENQUEr/Pa destino: alENQUEr /Pa Servidor: 
54197928/ alTEMar PaiXao da SilVa (aGENTE fiScal dE dEfESa 
aGroPEcUária E florESTal) / 1,5 diária / 03/09/2022 a 04/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851363
Portaria: 5618/2022 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 57227241/ 
lUiZ aUGUSTo doS SaNToS PErEira filHo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 
/ 1,5 diária / 30/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 851344
Portaria: 5623/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante para atender metas estipuladas pela 
adEPara- GTaGro nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS, 
SaNTaNa do araGUaia /Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da 
SilVa MarQUES (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 05/09/2022 a 
06/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851346
Portaria: 5628/2022 
objetivo: realizar fiscalização em 10 Propriedades produtoras de Soja, 
da safra 2021/2022, para se fazer cumprir as Normas do Vazio Sanitá-
rio da soja no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNTarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa Servidor: 00010499/ clo-
ViS aNToNio VillacorTa VaScoNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 
/ 2,5 diáriaS / 19/09/2022, 20/09/2022, 21/09/2022, 22/09/2022 e 
23/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 851347
Portaria: 5619/2022 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: TracUaTEUa/Pa Servidor: 
57227241/ lUiZ aUGUSTo doS SaNToS PErEira filHo (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 29/08/2022 a 29/08/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 851351
Portaria: 5629/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização móvel em evento agropecuário 134º leilão 
comercial no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54189084/JUNio da SilVa 
crUZ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 21/08/2022 a 
23/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo. 

Protocolo: 851352
Portaria: 5624/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante para atender metas estipuladas pela 
adEPara- GTaGro nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEi-
raS, SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 55586116/ WalTEr WilSoN 
alEiXo ViToriNo (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 05/09/2022 a 
06/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851353
Portaria: 5630/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da soja em 15 proprieda-
des, nos municípios de Novo Progresso e Jacareacanga, dentro da área de 
litígio entre Pará e Mato Grosso. Será realizado deslocamento de 1500 km 
pelas Br 230, Br163, MT419, MT208, MT206 e MT416. os dias 10 e 11/09 
serão utilizados para deslocamento e 16 e 17/09 para retorno.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: JacarEacaNGa/Pa desti-
no: JacarEacaNGa, NoVo ProGrESSo/Pa Servidor: 57173631/ ViTor 
rodriGo KraMEr / (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 7,5 diária / 10/09/2022 a 17/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851354
Portaria: 5611/2022 
objetivo: lEVaNTaMENTo dE dETEcÇÃo da MoSca da caraMBola.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZaBEl do Pará/
Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 54187465/ Marilia fErNaNdES dE 
SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 09/09/2022 a 
09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851325

Portaria: 5615/2022 
objetivo: realizar Supervisão Técnica e administrativa nas UlSas e Eacs 
pertencentes a jurisdição da Gerência regional de castanhal..fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: iNHaN-
GaPi, SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 541885631/ Kid STElio al-
MEida (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 12/09/2022 a 
14/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851326
Portaria: 5617/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante para atender metas estipuladas pela 
adEPara- GTaGro nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS, 
SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 5947211/ daNiElla SilVa diaS 
(GErENTE rEGioNal) / 1,5 diária / 05/09/2022 a 06/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851342
Portaria: 5605/2022 
objetivo: realizar busca de material de expediente em geral na central 
Belém, para serem destinados a Gerencia e unidades da adEPara sob 
jurisdição da regional de redenção, como também entrega e recebimen-
to de documentos oficial.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia /Pa Servidor: 
54187010/ iZoMar dE JESUS alVES caldaS (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 
diáriaS / 08/09/2022 a 10/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851302
Portaria: 5608/2022 
objetivo: realizar ações de monitoramento da praga quarentenária 
Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MoSQUEiro/Pa Ser-
vidor: 54193829/ HUGo EdUardo MorEira caMiNHa (aUXiliar dE 
caMPo) / 0,5 diária / 13/09/2022 a 13/09/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851304
Portaria: 5604/2022 
Objetivo: Realizar vacinação na modalidade agulha oficial no município. 
dar continuidade e retorno.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: afUá/Pa destino: afUá/Pa Servidor: 5942388/ iorlaNdio GoN-
ÇalVES da SilVa JUNior (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 10,5 diá-
riaS / 18/08/2022 a 28/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 851293
Portaria: 5613/2022 
objetivo: Prestar apoio à gerente regional durante visita administrativa 
nos escritórios da Gerência regional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: cacHoEira do Piriá/Pa Servi-
dor: 5909025/ JoSE claUBio SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 
1,5 diária / 08/09/2022 a 09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851314
Portaria: 5607/2022 
objetivo: realizar ações de monitoramento da praga quarentenária 
Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: PoNTa dE PEdraS/
Pa Servidor: 54193829/ HUGo EdUardo MorEira caMiNHa (aUXiliar 
dE caMPo) / 1,5 diária / 08/09/2022 a 09/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851316
Portaria: 5610/2022 
objetivo: realizar ações de monitoramento da praga quarentenária Bactro-
cera carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MoSQUEiro/Pa Servidor: 
57189753/ roSa dE faTiMa fEliZ caValcaNTE / (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 0,5 diária / 13/09/2022 a 13/09/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851315
Portaria: 5606/2022 
objetivo: realizar fiscalização do uso de agrotóxicos em 12 proprieda-
des rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:doM 
EliSEU/Pa destino:  BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 57232464/
iVaNi do Socorro BENiTo MalcHEr (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 
diáriaS / 12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851307
Portaria: 5609/2022 
Objetivo: Dar apoio em atendimento em aberto a uma notificação de sus-
peita de raiva e auxiliar a coleta de material para diagnóstico de síndrome 
neurológica no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa destino: PalESTiNa do Pará/
Pa Servidor: 6403559/ aNdrÉia SilVa da SilVa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 02/09/2022 a 
02/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851308
Portaria: 5612/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola. 
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/Pa desti-
no: aNaJáS/Pa Servidor: 59430009/ raiMUNdo frEirE PErEira JÚNior 
(aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 08/09/2022 a 10/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851332
Portaria: 5616/2022 
objetivo: dar apoio na Supervisão Técnica e administrativa na UlSa e Eac 
pertencentes a jurisdição da Gerência regional de castanhal.fundamento 
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legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fraNciSco do Pará/Pa 
destino: iNHaNGaPi, SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 54189087/ 
roSiValdo SaNTa BriGida BorGES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) 
/ 2,5 diáriaS / 12/09/2022 a 14/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851333
Portaria: 5614/2022 
Objetivo: Dar apoio administrativo na notificação de vacina contra febre 
aftosa no escritório do município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BrEVES/Pa destino: PorTEl/Pa Servidor: 57224198/ 
Maria iVaNi BarrETo da SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 
diáriaS / 12/09/2022 a 17/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851320
Portaria: 5588/2022 
objetivo: realizar atendimento ao público, emissão de documentação e 
operacionalização das administrativas do Escritório de atendimento de 
Baião.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETU-
Ba/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 54188832/ WElliToN doS SaNToS 
lEMoS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 
a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851229
Portaria: 5589/2022 
objetivo: realizar atendimento no Eac de São João de Pirabas. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: 
SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5555914/ Marcio aNdrEY MUNiZ 
PriETo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 05/09/2022 a 
09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851230
Portaria:5590/2022 
objetivo: representar a adEPara em evento agropecuário.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: oEi-
raS do Pará/Pa Servidor: 5948648/ MaNoEl PErEira cardoSo (GE-
rENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS / 01/09/2022 a 03/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851231
Portaria: 5593/2022 
objetivo: dar apoio administrativo.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SalVaTErra/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 
5906118/JUNiValdo coSTa BarBoSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 05/09/2022 a 09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo. 

Protocolo: 851242
Portaria: 5591/2022 
objetivo: dar apoio nas ações educativas em escolas sobre a raiva dos 
Herbívoros nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: MaGalHÃES BaraTa, MaracaNÃ, MaraPa-
NiM, PEiXE-Boi, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 55586713/ GlaU-
cElEia aMoriM da coSTa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diá-
riaS / 26/09/2022 a 01/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 851234
Portaria: 5592/2022 
objetivo: iniciar e/ou dar continuidade ao saneamento de 06 focos de aiE, 
cadastramento e recadastramento de propriedades no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil NoVo/Pa des-
tino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 54185761/ cEliJaNE diNiZ E SilVa / 
(MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 16/09/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851236
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta nº 50614/2022, 
Portaria Nº 2022/5171 de 22/08/2022
Portaria: 5594/2022 
objetivo: dar apoio nas atividades durante a etapa de vacinação contra 
febre aftosa, etapa Marajó/2022 no município. fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/Pa destino: SalVaTErra/Pa 
Servidor: 57223367/ dEYVESoN GoMES dE BaSToS / (aGENTE dE dEfE-
Sa aGroPEcUária) / 3 diáriaS / 30/08/2022 a 01/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851252
Portaria: 5602/2022 
objetivo: realizar emissão de GTa, abertura de cadastro, atendimento ao 
público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPaNEMa/Pa destino: ViSEU, Vila NaZarÉ/Pa Servidor: 57175279/Mi-
cHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária 
/ 05/09/2022 a 06/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 851292
Portaria: 5601/2022 
objetivo: Prestar apoio à gerente regional durante visita administrati-
va nos escritórios da gerência regional.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: aUGUSTo corrÊa, Bo-
NiTo, BraGaNÇa, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 5909025/ JoSE claUBio 
SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 
16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851284
Portaria: 5603/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da Mosca da carambola. 
(Bactrocera carambolae).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: aUrora do Pará/Pa destino: MÃE do rio/Pa Servidor: 
5908938/ HÉriKa Maria VaScoNcEloS dE SoUSa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 0,5 diária / 01/09/2022 a 01/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851281

Portaria: 5600/2022 
objetivo: realizar vistoria técnica em estabelecimentos processadores de 
derivados da mandioca e polpa de frutas, localizados no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa des-
tino: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa Servidor: 54187029/ clEcio lEaN-
dro GoMES dE MENdoNca (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 
05/09/2022 a 06/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 851277
Portaria: 5597/2022 
Objetivo: Realizar a verificação e acompanhamento da manutenção dos 
veículos da ADEPARÁ, IN LOCO, nas oficinas credenciadas no Sistema de 
Manutenção de frotas da VolUS e uso e conservação dos veículos lo-
cados, lotados na Gerencia regional de altamira.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira/Pa Ser-
vidor: 54195807/ roBErTo BorGES fErrEira (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo) / 6,5 diáriaS / 11/09/2022 a 17/09/2022. ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851272
Portaria: 5595/2022 
objetivo: realizar visita administrativa nos escritórios da Gerência regio-
nal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa 
destino: cacHoEira do Piriá/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE 
MiraNda rocHa (GErENTE) / 1,5 diária / 08/09/2022 a 09/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851260
Portaria: 5598/2022 
objetivo: realizar ação técnica e administrativa com vistoria em proprieda-
de com possível indícios de irregularidades, para realizar possíveis abertu-
ras de cadastros e atualização cadastral de produtores, e regularização do 
rebanho no sistema SiaPEc.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM /Pa destino: caPaNEMa/Pa Servidor: 57174044/ JoSE 
roBErTo coSTa (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 06/09/2022 a 09/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851261
Portaria: 5596/2022 
objetivo: realizar o atendimento ao Público, Emissão de documen-
tos e atividades administrativas..fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino:  iGaraPÉ-Miri /Pa Servidor: 
54193771/ EdSoN XaViEr NEVES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 
diáriaS / 12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851263
Portaria: 5599/2022 
objetivo: realizar emissão de GTa, abertura de cadastro, atendimento ao pú-
blico em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNE-
Ma/Pa destino: ViSEU, Vila NaZarÉ/Pa Servidor: 57175279/MicHElE roSa-
Na MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diária / 12/09/2022 a 
16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851268
Portaria: 5635/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da mosca da carambola 
(Bactrocera carambolae).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ doS caraJáS, cUrioNÓPo-
liS, Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 5909700/ irailToN SaN-
ToS da SilVa (aUXiliar oPEracioNal) / 1,5 diária / 08/09/2022 a 
09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851404
Portaria: 5634/2022 
objetivo: conduzir servidores para vistoria técnica de agroindústrias ar-
tesanais, com vista as suas instalações civis e as condições higiênico-sa-
nitárias.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: caPaNEMa, PriMaVEra, SaliNÓPoliS, SÃo JoÃo dE PiraBaS 
/Pa Servidor: 57223370/ cElSo lUiZ rocHa dE JESUS (MoToriSTa) / 
4,5  diáriaS / 12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851394
Portaria: 5627/2022 
objetivo: realizar fiscalização em 10 Propriedades produtoras de Soja, 
da safra 2021/2022, para se fazer cumprir as Normas do Vazio Sanitário 
da soja. Se faz necessário o pagamento de ½ diária.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Ser-
vidor: 00010499/ cloViS aNToNio VillacorTa VaScoNcEloS (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 15/08/2022, 16/08/2022, 17/08/2022, 
18/08/2022 e 19/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 851396
Portaria: 5622/2022 
objetivo: Supervisionar as agroindústrias artesanais, com vista as suas 
instalações civis e as condições higiênico-sanitárias.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caPaNEMa, PriMaVE-
ra, SaliNÓPoliS, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 3175758/ NElSoN 
dE oliVEira lEiTE (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 16/09/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 851379
Portaria: 5626/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização no Evento a Agropecuário 2° Prova de 
laço da fazenda e Parque Tinga-Una.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: 
05870917/ aNdrEZa Scafi alMEida dE oliVEira (MÉdico VETEriNá-
rio) / 1,5 diária / 03/09/2022 a 04/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851372
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Portaria: 5632/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização no Evento a Agropecuário 2° Prova de Laço 
da fazenda e Parque Tinga-Uma.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: 14117/ 
JUraNdir aNToNio SoUSa cHaGaS/ (fiScal dE dEfESa aGroPEcUá-
ria E florESTal) / 1,5 diária / 03/09/2022 a 04/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851382
Portaria: 5637/2022 
Objetivo: Realizar vacinação assistida (agulha oficial) em propriedades no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/
Pa destino: MElGaÇo/Pa Servidor: 5960814/ EliaS NEri dE MoraES 
(aUXiliar dE caMPo) / 7,5 diáriaS / 24/08/2022 a 31/08/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851414
Portaria: 5636/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da mosca da carambola.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM NoVo/Pa 
destino: BoNiTo, PriMaVEra, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 5870283/ JoSÉ 
aMilToN rEiS dE carValHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 
diáriaS / 08/09/2022 a 10/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 851407
Portaria: 5641/2022 
objetivo: Vistoriar e instruir adequações para casas de farinha.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: JUrUTi, 
oriXiMiNá/Pa Servidor: 05861497/ HaMilToN alTaMiro NoNaTo da 
SilVa (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 851471
Portaria: 5640/2022 
objetivo: realizar fiscalização do Vazio Sanitário da Soja em áreas plan-
tadas com cultura na safra 2021/2022, nos municípios.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil NoVo/Pa destino: Pla-
caS, UrUará/Pa Servidor: 5897577/ PaUlo ViTor NoGUEira (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diária / 
12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 851464
Portaria: 5639/2022 
objetivo: realizar fiscalização do Vazio Sanitário da Soja em áreas planta-
das com a cultura na safra 2021/2022, nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: PlacaS, UrUa-
rá/Pa Servidor: 54186960/PEdro PaUlo MaToS dE araUJo (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS /12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 851460
Portaria: 5642/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da soja em 25 proprie-
dades, nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNTarÉM/Pa destino: JacarEacaNGa, NoVo ProGrESSo/Pa 
Servidor: 57176022/ JUarEZ fariaS PoNTES NETo (aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo) / 7,5 diáriaS / 10/09/2022 a 17/09/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 851475

.

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
Pela presente, a adEPara - agência de defesa agropecuária do Estado do 
Pará – ciTa as Empresas relacionadas no aNEXo i deste Edital, para que 
tomem conhecimento de que constam tramitando nesta autarquia, proces-
sos administrativos, em seus nomes, referentes à aplicação de autos de 
infração e Multas, em decorrência do cometimento de infrações sanitárias, 
tipificadas na Lei 6.119/1998, os quais se encontram à disposição de V.
Sas., na GEaGro (Gerência de controle do comércio e Uso de agrotóxicos 
agrotóxicos) desta adEPará, localizada à Tv. Estrella, 1184, 2° andar, sala 
215 – Pedreira, contato: (91) 99215-7921, para que sejam efetuados os 
pagamentos das multas arbitradas ou, ainda, para que ofereça recursos 
ao diretor de defesa e inspeção Vegetal, no Prazo de até 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, conforme determina o artigo 72 da lei Estadual 
7.392/2010. Em caso de pagamento, o mesmo deve ser comprovado pe-
rante a GEaGro.
caso V.Sas. tenham interesse, poderão rEcolHEr o valor da multa arbi-
trada conforme demonstrativo no aNEXo i:
Para o pagamento da multa o autuado deve entrar no Site da adEPará (www.
adepara.pa.gov.br), árEa – dEfESa VEGETal – aGroTÓXicoS - oriENTa-
ÇÃo Para GEraÇÃo dE daE rEfErENTE ao PaGaMENTo dE MUlTaS.
Pagando a multa, anexar o comprovante de pagamento a cópia deste do-
cumento e entregar na adEPará do seu município, ou enviar pelo e-mail 
geagro@adepara.pa.gov.br
informamos, ainda, que SE NÃo for ofErEcido rEcUrSo ou rEcolHi-
do o Valor da MUlTa No PraZo lEGal, os autos do processo referente 
à aplicação da multa será encaminhado à Secretaria Estado da fazenda 
– SEfa para iNScriÇÃo EM dÍVida aTiVa do ESTado, e posterior co-
BraNÇa JUdicial.
Belém-Pa, 17 de agosto de 2022.
Engº agrº lUcioNila PaNToJa PiMENTEl
dirETor dE dEfESa E iNSPEÇÃo VEGETal – ddiV

aNeXo i

Nome auto de infração Processo cPF/cNPJ infração co-
metida

Valor da 
multa em 

UPF

a. f GEraldo 
coMÉrcio 001/5901322/2022 2022/544424 34.639.730/0001-59

art. 19, inciso ii 
da lei Estadual 

6.119/98
1500 UPfs

a. f. GEraldo 
coMÉrcio 001/5901322/2022 2022/544424 34.639.730/0001-59

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso ii
501 UPfs

aGro rUral coMÉr-
cio lTda 2022/581975 21.757.286/0001-24

art. 19, inciso ii 
da lei Estadual 

6.119/98
501 UPfs

aGro rUral coMÉr-
cio lTda 2022/582134 21.757.286/0001-24

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso Vii
501 UPfs

aGro rUral coMÉr-
cio lTda 2022/582162 21.757.286/0001-24

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso Vi
1500 UPfs

aYESo GaSToN 
SiViEro 01/5960828/22 2022/574189 554.087.969-49

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso XVi
501 UPfs

cErEaliSTa roTa do 
caMPo

002/5869684-
3/2022 2022/101277 41.064.297/0001-36

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso V
501 UPfs

cErEaliSTa roTa do 
caMPo

001/5869684-
3/2022 2022/101249 41.064.297/0001-36

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso Vi
501 UPfs

coNSTrUcar 
MaTEriaiS dE coNS-

TrUÇÃo ME
012/54189283/2022 2022/694578 05.284.998/0001-17

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso Xiii
501 UPfs

cooPEraTiVa MiSTa 
doS TraNSPorTa-
dorES dE PaSSa-
GEiroS E carGaS 
do SUl do Pará

006/54191332-
3/2022 2022/646695 34.691.022/0001-67

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso i
1001 UPfs

caSa do adUBo S.a. 001/5871042/2021
 2021/1384182 28.138.113/0022-00

art. 19, inciso i 
da lei Estadual 

6.119/98
501 UPfs

ElaiNE da SilVa 
ViEira - aGroforTE 003/58696843/2022 2022/701085 19.224.891/0001-98

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso Xiii
501 UPfS

f. doS SaNToS 
coMÉrcio 003/5901322/2022 2022/544462 13.392.102/0001-41

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso ii
1001 UPf´s

faZENda E caMPo 
coMErcio E diSTri-

BUidora lTda
033/5888158/2021 2021/613417 31.326.769/0001-28

art. 19, inciso ii 
da lei Estadual 

6.119/98
300 UPfs

f. S. dE oliVEira 001/6403376/2021 2021/330380 21.928859/0001-02
art. 19, inciso ii 
da lei Estadual 

6.119/98
300 UPfs

J P da SilVa alVES 
E cia 01/57234553/2022 2022/438909 05.563.297/0001-02

art. 19, inciso Vi 
da lei Estadual 

6.119/98
1000 UPfs

JUParaNÃ coMEr-
cial aGrÍcola

05/54192707/22
 2022/495695 02.219.378/0001-06

 

art. 19, inciso V 
da lei Estadual 

6.119/98
3000 UPfs

JUParaNÃ coMEr-
cial aGrÍcola 005/54192707/22 2022/495695 02.219.378/0001-06

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso V
3000 UPf´S

M. l. alVES PErEira 
coMÉrcio lTda ME 005/58696843/2022 2022/701034 15.512.345/0001-00

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso Xiii
1500 UPf´S

M. NaSciMENTo da 
SilVa- aGro JoYcE 008/55587393/22 2022/576787 38.401.866/0001-87

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso Vii
501 UPf´S

MoTa rEPrESENTa-
ÇÕES E ProdUToS 
aGroPEcUárioS 

lTda.
 

001/57189977/2022
 

2022/592422
 37.623.274/0002-28

art. 19, inciso ii 
da lei Estadual 

6.119/98.
 

501 UPfs

MoTa rEPrESENTa-
ÇÕES E ProdUToS 
aGroPEcUárioS 

lTda.
 

002/57189977/2022 2022/598407 37.623.274/0002-28

art. 19, inciso Vii 
da lei Estadual 

6.119/98.
 

1001 UPfs

roSilENE M a dE 
Maria 03/5908938/2022 2022/314560 23.329.589/0001-71

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso Vii
500 UPf´S

SaNTa Maria 
coMÉrcio dE 

ProdUToS aGroPE-
cUárioS lTda

007/5869684-
3/2022 2022/701160 08.747.367/0001-85

lei Estadual nº 
6.119/98, art. 19, 

inciso Vii
1001 UPf´S
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SErra VErdE 
cErEaliSTa E 

diSTriBUidora dE 
GaS lTda

004/58696843/2022 2022/701202 12.117.726/0001-98
lei Estadual nº 

6.119/98, art. 19, 
inciso Xiii

1001 UPf´S

V a BUENo lTda 12/59608291/2022 2022/734497 18.602.786/0001-82
lei Estadual nº 

6.119/98, art. 19, 
inciso V

1500 UPf´S

Protocolo: 851524

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0481/22-09.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
c o N c E d E r, ao auxiliar de administração –NElSoN MaToS PErEira - 
Matricula nº 3173887/1, lotado no Escritório local de Benevides/ regional 
das ilhas, 05 dias de licença Gala (casamento), no período de 02/09/2022 
à 09/09/2022, formalizada de acordo com a certidão nº 06789201552022
200018096000446091, em atenção à cláusula Vigésima Quinta do acordo 
coletivo de Trabalho 2021/2022. (PaE: 2022/1143488)
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 851415
Portaria Nº0478/22-09.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
r E M a N E J a r, a contar de 01/09/2022, o Extensionista rural l – MaUro 
SÉrGio alVES PiNa - Matrícula nº 5689490/1, do Escritório local de Sa-
linópolis, para exercer suas funções no Escritório local de São João de Pi-
rabas/ambos vinculados ao regional de capanema. (PaE:2022/1112362).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 851433
Portaria Nº0480/22-09.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/10/2022 à 01/11/2022, o Extensionis-
ta rural ll- WErToN MENdES PEdroSa - Matrícula nº 57200244/2, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Ulianópolis/Regional de São 
Miguel do Guamá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. 
(PaE: 2022/1142607).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 851426

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
ParTES: o MUNic1Pio dE NoVo rEParTiMENTo-Pa E a EMPrESa dE 
aSS1STENcia TEcNica E EXTENSao rUral do
ESTado do Para-EMaTEr – Pará
OBJETO: O presente Convenio tern por finalidade a congregação de esfor-
ços para a implementação de ações do Programa de assistência Técnica 
e Extensão rural-ProaTEr, executado pela EMaTEr-Para, no Estado do 
Para, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento rural no mu-
nicípio de Novo repartimento-Pa. a EMaTEr-Para desenvolvera a ação, 
observadas as politicas e diretrizes dos Governos federal, Estadual e Muni-
cipal, de comum acordo e participação da PrEfEiTUra, visando a melhoria 
das condições econômicas, ambientais e sociais de sua população rural.
ViGÊNcia: o presente termo de cooperação técnica entrara em vigor na 
data de sua assinatura e terá a vigência ate 31 de dezembro de 2024, 
podendo ser prorrogado por anuência das partes, mediante termo aditivo;
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
daTa da aSSiNaTUra: 02/08/2022
aSSiNaTUraS:
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Presidente da EMaTEr-Pa
Vald1r lEMES MacHado
Prefeito Municipal de Novo repartimento-Pa

Protocolo: 851621

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2022
Processo: 2022/641866
Partes: Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Pará – EMaTEr-Pará,
cNPJ: 05.402.797/0001-77 x BWB NEGÓcioS PUBliciTárioS lTda cNPJ:
84.147.081/0001- 47 x dElTa PUBlicidaE S/a cNPJ: 04.929.683/0001-78
objeto: contratação de serviço de fornecimento de 02 (duas) assinaturas 
de jornais impresso para Empresa de assistência Técnica e Extensão rural 
do Pará - EMaTEr_Pará.
doTaÇÃo orÇaMENTaria:
ProGraMa: 1297 - Manutenção de Gestão

ProJETo aTiVidadE: 4120008338c – 
operacionalização das ações administrativas
ElEM.dESP:339039 – Serviço de Terceiros
foNTE: 0101 - Tesouro do Estado
Valor: r$ 1.311,40
MUNiciPio: Belém-Pa
fundamentos: art. 30, incisos i, da lei nº 13.303/2016, conforme o Pare-
cer Jurídico nº 132/2022-aJUr.
Valor Total da inexigibilidade de licitação: o preço ajustado para execução 
do objeto da licitação em comento é de r$ 664,62 (seissentos e sesenta e 
quatro reais e sessenta e dois centavos), para BWB NEGÓcioS PUBliciTá-
rioS lTda, e de r$ 646,78 (seissentos e quarenta e seis reais e setenta e 
oito centavos) para dElTa PUBlicidaE S/a. Somando assim o valor global 
r$ 1.311,40 (mil trezentos e onze reais e quarenta centavos), assumindo 
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser 
verificados na sua preparação.
Marituba (Pa), 12 de setembro de 2022.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
PrESidENTE – EMaTEr/Pa

Protocolo: 851712

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 223/2022; BENEficiário: Eduardo augusto 
ramos da costa,  Matrícula Nº 80845296; fUNÇÃo: Técnico em Plane-
jamento; OBJETIVO: Configurar a Rede Lógica do Regional de Tocantins 
no Esloc de Barcarena; Nº dE diáriaS: 1 1/2 (uma e meia); PErÍodo: 
13/09/2022 à 14/09/2022; dESTiNo: Barcarena; ordENador dE dESPE-
Sa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 851319
Portaria de diÁria Nº 224/2022; BENEficiário: Gleison José 
Kiyoshi Sato Barros,  Matrícula Nº 54197392; fUNÇÃo: Técnico em Pla-
nejamento; OBJETIVO: Configurar a Rede Lógica do Regional de Tocantins 
no Esloc de Barcarena; Nº dE diáriaS: 1 1/2 (uma e meia); PErÍodo: 
13/09/2022 à 14/09/2022; dESTiNo: Barcarena; ordENador dE dESPE-
Sa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 851321

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2
contrato: 9/2021
data da assinatura: 30/08/2022
Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do contrato.
orçamento: Unidade orçamentária: 58201; fonte do recurso: 
0101006361, 0261006361 e 0301006361; Programa: 1491 - agricultura, 
Pecuária, Pesca e aquicultura; PTrES: 586639 - comercialização regional 
de Produtos Hortifrutigranjeiros; Natureza da despesa: 33.91.37.00 - lo-
cação de Mão-de-obra.
Valor: r$ 2.453.280,96.
contratado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli.
Endereço: Passagem Passagem Major Eliezer levy, 205, Bairro Souza, Be-
lém/Pa, cep: 66812-030.
ordenadora: fraNciSco alVES dE aGUiar.
diretor Presidente – cEaSa/Pa

Protocolo: 851279

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2137/2022-GaB/seMas
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE 
do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, inciso ii, da 
constituição do Estado;
coNSidEraNdo o disposto no art. 13 da lei nº 8.633, de 19 de junho de 
2018 e o decreto nº 2.205, de 10 de outubro de 2018;
coNSidEraNdo a Portaria GaB/SEMaS nº 465/2020, de 07 de maio de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.210, de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a Portaria GaB/SEMaS nº 361/2022-GaB/SEMaS, de 08 
de março de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.887 de 10 
de março de 2022;



34  diário oficial Nº 35.113 Terça-feira, 13 DE SETEMBRO DE 2022

coNSidEraNdo a Portaria GaB/SEMaS nº 1461/2022-GaB/SEMaS, pu-
blicada no Diário Oficial do Estado nº 35.038 em 08 de julho de 2022, 
que tornou público o resultado definitivo das metas referente ao décimo 
primeiro ciclo;
coNSidEraNdo o recurso interposto pelo Núcleo de Governança das 
águas e do clima – NUGac, através do PaE nº 2022/873714;
rESolVE:
art. 1º alterar o resultado das metas institucionais da Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS, referente ao décimo primeiro 
ciclo de avaliação da GdGa, do Núcleo de Governança das águas e do clima – 
NUGac, conforme anexo único que faz parte integrante desta Portaria.
art. 2º os efeitos desta Portaria retroagem a 30 de junho de 2022.
Belém, 12 de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade
aNeXo ÚNico
QUadro de aVaLiaÇÃo de deseMPeNHo iNstitUcioNaL da seMas
rESUlTado (mensuração do alcance dos objetivos dos programas para 
acompanhar os resultados/ caráter quantitativo e qualitativo)

resULtado - 11º cicLo – Período: 01 de março a 30 de junho de 2022
setore/siGLa PoNtos

NUGac  60

Protocolo: 851384

errata
.

errata da Portaria Nº 02045/2022-dGaF/GaB/seMas de 
01/09/2022, PUBLicada No doe Nº 35.109 de 09/09/2022.
onde se lê: “(...) Período: 11/07/2022 a 16/07/2022(...)”
Leia-se: “(...) Período: 09/07/2022 a 16/07/2022 (...)”

Protocolo: 851291

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022
objeto: aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, para atender as ne-
cessidades internas desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 13.09.2022: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 23/09/2022 às 10:00h (horário de Brasília)
13 de setembro de 2022.
aZiEl MoraES da lUZ
PrEGoEiro oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 851411

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2128 – 2022 - GaB/seMas 09 de seteMBro 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 fPMac.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia ararandewa, município de Goianésia do Pará.
destino: Belém/Pa
Período: 12/09 a 16/09/2022 - 04 e ½ diárias.
colaboradora eventual:
- lUciENE raMoS PErEira - (colaboradora eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 851092
Portaria Nº 1968/2022 - GaB/seMas 29 de aGosto de 2022.
objetivo: Participação no curso com o foco na temática “contratação di-
reta em foco – Estudos e resolução de casos Práticos de dispensas e 
inexigibilidades de licitação” organizado pela coNSUlTrE coNSUlToria 
E TrEiNaMENTo lTda.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: São Paulo/SP.
Período: 20/09/2022 à 26/09/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 57191235/ 2 – GEorGE MarcEl dE oliVEira SoUZa – (coordenador).
- 5933416/ 3 – TaliTa Maria carMoNa doS SaNToS ESTácio – (Gerente).
- 5520304/ 6 – rildo aNTÔNio MarÇal caldaS – (Técnico Em Gestão Pública).
- 5942538/ 3 – lUPErciNio SErGio liMa dE oliVEira JUNior – (Técni-
co Em Gestão Pública).
- 57175153/ 1 – caSTriciaNo diaS coUTo SaMPaio – (consultor Jurídico).
- 5933527/ 4 – dalcirENE da SilVa loPES – (Gerente).
- 5898268/ 3 – MoNiQUE MEirElES fraNco – (assessora Especial i).
- 5914585/ 5 – lilia Marcia raMoS rEiS – (diretora).
- 5939061/ 1 – lUiZa roSa MESQUiTa – (Procuradora-Geral do Estado).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 845847
Portaria Nº 2102/2022 - GaB/seMas 08 de seteMBro de 2022.
objetivo: Ministrar curso de capacitação técnica para técnicos municipais 
sobre licenciamento ambiental aquícola, fauna e resgate de fauna.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.

origem: Belém/Pa
destino: Salvaterra/Pa.
Período: 20/09 a 23/09/2022 – 3 e ½ diárias
Servidores:
- 5955183/ 1 - fErNaNda MoraiS HENriQUES – Técnico em Gestão de 
Meio ambiente
- 5952151/ 1 - THadEU caNTÃo dE SoUSa - Técnico em Gestão de Meio 
ambiente
- 5965842/ 1 - JacQUEliNE alMEida da SilVa - Técnico em Gestão de 
Meio ambiente
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 850218
Portaria Nº 2108/2022 - GaB/seMas 08 de seteMBro de 2022.
objetivo: Participação no curso Execução orçamentária, financeira e con-
tábil de forma integrada na administração Pública.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Paulo/SP
Período: 06/09 a 24/09/2022 – 5 e ½ diárias
Servidor:
- 57197215/ 1 - JoSÉ lUiZ SoUZa rodriGUES - Gerente
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 850364
Portaria Nº 2138/2022 - GaB/seMas 12 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Organizar e participar das Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaNBio/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 18/09/2022 à 21/09/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
– 5893083 – JESSica BrilHaNTE MacHado – (assessora Especial)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 851526

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1607/2022-dGaF/GaB/seMas, 09/09/2022
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
18/07/2022 a 16/08/2022 para 18/07/2022 a 06/08/2022 e 02/01/2023 
a 11/01/2023 do servidor iVaNEidE da SilVa fUrTado, id. funcional nº 
5926173/ 2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, 
lotado diretoria de licenciamento ambiental, concedida através PorTaria 
Nº 1145/2022 -dGaf/GaB/SEMaS de 06/06/2022, publicada no doE nº 
34.998 de 07/06/2022, referente ao exercício 2021/202.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 851617

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Partes: iNstitUto de deseNVoLViMeNto FLorestaL e da 
BiodiVersidade do estado do ParÁ - idEflor-Bio E JoSE rENaN 
Gaia GalHardo.
fUNÇÃo: aSSiSTENTE TÉcNico dE iNforMáTica
daTa do diSTraTo: 12/09/2022
ordENador dE dESPESa: Karla lESSa BENGTSoN

Protocolo: 851392

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 651 de 08 de setembro de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/1047169 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar operação de fiscalização na UC (REVIS) Refúgio de Vida 
Silvestre Tabuleiro do Embaubal e seu entorno
origem: Belém-Pa
destino: Vitória do Xingu e Senador José Porfírio-Pa
Período: 22/08 a 10/09/2022 - 19,5 (dezenove e meia) diárias
Servidor: 2° SGT BPa fábio José rodrigues do Nascimento - 5781361
3° SGT BPa Nildon Serrão de oliveira - 5788200
3° SGT BPa Silvio Gomes Barbosa - 54193268
Sd BPa Sergio Martin de Mello Neto - 5938264
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 851728
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

errata
.

Portaria Nº 1673/2022-saGa de 09.09.2022, publicada no doe 
Nº 35.111 de 12/09/2022
BrUNa ValÉria GEMaQUE QUiEroZ Mf 6045670/5
onde se lê: no período de 03.10 a 01.11.2023
Leia-se: no período de 03.10 a 01.11.2022

Protocolo: 851310

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 154/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro, nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições 
legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com 
fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 
193, ii da lei federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB 
iESP, Portaria 012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, 
nº 214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho 
Superior do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para 
contratação da senhora carla criSTiNa arrUda fraNÇa do carMo, 
Titulação Especialista, inscrita no cPf sob o nº 001.836.352-05, rG nº 
6031664, PiS/Pasep nº 16210364080, residente e domiciliado(a) à rua 
São raimundo, nº 19, Bairro: itupanema, cEP: 68445-000, Barcarena/Pa, 
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente da 
disciplina didática e Planejamento e avaliação Educacional em Segurança 
Pública, para o curso de Especialização em docência do Ensino Superior em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 417/2022 - coNSUP, cujo 
valor total é r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 09 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 851511
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 156/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel, Teodoro, nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor lENo Marcio BarroS do carMo, Titulação Mestre, inscrita no 
cPf sob o nº 766.799.936-87, rG nº 20125, PiS/Pasep nº 17048998189, 
residente e domiciliado(a) à avenida Tavares Bastos, nº 1474, cond. 
Plazza Torre a carrara, apt 1008, Bairro: Marambaia, cEP: 66615-005, 
Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados para execução de atividades educacionais 
como docente da disciplina didática e Metodologia de Ensino Superior, para 
o curso de Especialização em docência do Ensino Superior em Segurança 
Pública, aprovado pela resolução nº 417/2022 - coNSUP, cujo valor total 
é r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 09 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 851507
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 155/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro, nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 

roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor Marco aNTÔNio rocHa doS rEMÉdioS, Titulação Mestre, 
inscrita no cPf sob o nº 374.404.972-87, rG nº 16242, PiS/Pasep nº 
17646114453, residente e domiciliado(a) à avenida Nazaré, cond. Santa 
lucia apto 1601 Bloco B, nº 982, Bairro: Nazaré, cEP: 66035-145, 
Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados para execução de atividades educacionais 
como docente da disciplina Princípios de Gestão de Ensino em Segurança 
Pública, para o curso de Especialização em docência do Ensino Superior 
em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 417/2022 - coNSUP, 
cujo valor total é r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 09 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 851504
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 157/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições 
legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com 
fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 
193, ii da lei federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB 
iESP, Portaria 012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, 
nº 214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho 
Superior do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para 
contratação do senhor faBriNi QUadroS BorGES, Titulação doutor, 
inscrita no cPf sob o nº 620.467.302-59, rG nº 2496367, PiS/Pasep nº 
13078776890, residente e domiciliado à Travessa chaco, cond. Meridian, 
nº 2609, ap 201, entre almirante Barroso e João Paulo ii, Bairro: Marco, 
cEP: 66093-54, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como docente da disciplina Geopolítica amazônica e 
Grandes Projetos, na modalidade presencial, nas Turmas a e B, para o 
curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, aprovado 
pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP, cujo valor total é 
r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública.; 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; fonte: 0101.
Belém/Pa, 09 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 851499
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 158/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor rUY cElSo loBaTo doS SaNToS, Titulação Especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 218.334.862-34, rG nº 16249, PiS/Pasep nº 
12304613839, residente e domiciliado à rod. augusto Montenegro Nº 
4900 al iPE 282, Bairro: Parque Verde, cEP: 66635-110, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente 
da disciplina Gestão de Processos, na modalidade presencial, nas Turmas 
a e B, para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, 
aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP, cujo 
valor total é r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), incluídos todos 
os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
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Segurança Pública.; 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; fonte: 0101.
Belém/Pa, 09 de Setembro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 851501

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 158/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 158/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 09 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 851502
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 157/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 157/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 09 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 851500
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 155/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 155/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 09 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 851505
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 156/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 156/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 09 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 851510
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 154/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 154/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 09 de Setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 851513

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1656/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1114457
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraSÍlia/df
PErÍodo: 21 à 24.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf: 
5420628-1
cEl BM HElToN cHarlES dE araUJo MoraiS, Mf: 5706386-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1657/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores da SESPa e SEdoP.
ProcESSo: 2022/1134538
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): oUrilÂNdia do NorTE/Pa
PErÍodo: 31.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): MaJ PM MarcElo PErEira Sá, Mf: 54197044-1
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1658/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar cobertura jornalística da “ oPEraÇÃo rallY doS 
SErTÕES “.
ProcESSo: 2022/1128502
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 08 à 12.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor (ES): WalENa dE NaZarÉ PErEira loPES, Mf: 5920754
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 851615

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato do terMo de aJUstes de coNtas (tac) 
Nº 004/2022 – sscsd/dGec

o presente Tac objetiva a liquidação do valor devido ao docente contratado 
para ministrar aulas no curso de aperfeiçoamento de Sargentos – caS 
2019, Polo Belém, pela Polícia Militar do Pará, conforme evidenciado em 
Processo administrativo de reconhecimento de dívida, instaurado mediante 
PorTaria Nº 001/2021 – dGEc/SE/SScSd, tendo o caráter de acordo 
extrajudicial, com escopo de formalizar o reconhecimento da despesa e 
realizar a quitação plena de todos os débitos desta corporação, junto ao 
docente abaixo relacionado, no valor final de R$ 3.000,00 (três mil reais):
 

Nº cPF NoMe disciPLiNa VaLor

1 378.144.442-91 JoSÉ WalTEr fErrEira frEiTaS. TÉcNicaS dE aBordaGEM r$ 3.000,00

registre-se, publique-se e cumpra-se.
icoaraci-Pa, 12 de setembro de 2022.
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra – cEl QoPM
cHEfE do dEParTaMENTo GEral dE adMiNiSTraÇÃo

Protocolo: 851461
eXtrato do terMo de aJUstes de coNtas (tac) 

Nº 002/2022 – sscsd/dGec
o presente Tac objetiva a liquidação do valor devido aos docentes 
contratados para ministrarem aulas no curso de formação de Praças – 
cfP 2017/2018, Polo Barcarena, pela Polícia Militar do Pará, conforme 
evidenciado de em Processo administrativo de reconhecimento de 
dívida, instaurado mediante PorTaria Nº 034/2018 – dal 01/PMPa, 
tendo o caráter de acordo extrajudicial, com escopo de formalizar o 
reconhecimento da despesa e realizar a quitação plena de todos os débitos 
desta Corporação, junto aos docentes abaixo relacionados, no valor final de 
r$ 8.220,00 (oito mil, duzentos e vinte reais):

Nº cPF NoMe disciPLiNa VaLor

1 428.900.552-72 SiMoNE do Socorro MoraES PaiXÃo iNTrodUÇÃo À aNáliSE criMiNal r$ 2.520,00

2 844.177.652-00 faBio rEiS SiZo NaSciMENTo TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E 
TElEcoMUNicaÇÃo r$ 2.100,00

3 617.396.852-53 MarcElo JorGE dE araÚJo oPEraÇÕES PoliciaiS EM árEa 
dE SElVa r$ 600,00

4 166.737.352-87 Jairo PErEira da SilVa 1 - dirEiTo PENal
2 - lEGiSlaÇÃo ESPEcial r$ 3.000,00

ToTal r$ 8.220,00

registre-se, publique-se e cumpra-se.
icoaraci-Pa, 12 de setembro de 2022.
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra – cEl QoPM
cHEfE do dEParTaMENTo GEral dE adMiNiSTraÇÃo

Protocolo: 851458

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 155/2021 
reFereNte ao c.a Nº 106/2019– ccc/PMPa
PUBlicaÇÃo No doE Nº: 34676, do dia 20/08/2021, ProT. Nº 694494
oNde se LÊ: contrato administrativo nº106/2018-ccc/PMPa
Leia-se: contrato administrativo nº106/2019-ccc/PMPa
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 851406

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 061/2022/dL/PMPa
Pae Nº 2022/ 833394
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001 - 42, e os contratados:



diário oficial Nº 35.113   37Terça-feira, 13 DE SETEMBRO DE 2022

cUrso de ForMaÇÃo de PraÇas MÓdULo iii – cFP PMPa 2022

 PoLos BeLÉM e iNteriores

PoLo disciPLiNa doceNte cPF VaLor totaL

BElÉM aTiVidadE dE iNTEliGÊN-
cia Policial MiliTar SHirlEY NaYara MEGUiNS MaToS 020.572.232-64 r$ 1.200,00

BElÉM aTiVidadE dE iNTEliGÊN-
cia Policial MiliTar

rUi WElliNGToN da PaiXÃo 
aMoraS 748.222.772-04 r$ 1.200,00

BElÉM SEGUraNÇa orGÂNica SHirlEY NaYara MEGUiNS MaToS 020.572.232-64 r$ 1.200,00

BElÉM SEGUraNÇa orGÂNica KlEBEr GEMaQUE cardoSo 887.709.152-53 r$ 1.400,00

BElÉM SEGUraNÇa orGÂNica Márcia dE aNdradE alBUQUEr-
QUE SilVa riBEiro 728.859.632-04 r$ 1.400,00

SaNTa iZaBEl SEGUraNÇa orGÂNica GlaUco PErEira dE MEdEiroS 283.417.402-49 r$ 2.800,00

TailÂNdia aTiVidadE dE iNTEliGÊN-
cia Policial MiliTar lUcENildo corrÊa fErrEira 380.278.102-30 r$ 1.400,00

TailÂNdia SEGUraNÇa orGÂNica lUcENildo corrÊa fErrEira 380.278.102-30 r$ 1.400,00

oriXiMiNá ProcEdiMENToS E Pro-
cESSoS corrEicioNaiS aNaSTacio firMiNo PorTEla 442.170.132-72 r$ 1.400,00

ToTal r$ 13.400,00

Valor ToTal coM PaTroNal r$ 16.080,00

do oBJeto: contratação de professores e/ou instrutores para ministra-
rem aulas das disciplinas previstas no Plano Pedagógico do curso de for-
mação de Praças – cfP 2022 – MÓdUlo iii, em substituição de docentes 
diversos, os quais haviam sido contratados através do Termo de inexigibi-
lidade Nº 045/2022/dl/PMPa, publicado no doE N° 35.060, de 28 JUl 22.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor: r$ 16.080,00 (dezesseis mil e oitenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança 
Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa física; 33.90.47 - obrigações Tributarias e contributivas; Pi: 
1050008833c; fonte do recurso: 0101 e/ou 0301 (recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE - GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 12 de setembro de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 851331

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2022/ 833394
O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 061/2022/dl/PMPa visando à contratação de professores 
e/ou instrutores para ministrarem aulas das disciplinas previstas no Plano 
Pedagógico do curso de formação de Praças – cfP 2022 – MÓdUlo iii, 
em substituição de docentes diversos, os quais haviam sido contratados 
através do Termo de inexigibilidade Nº 045/2022/dl/PMPa, publicado no 
doE N° 35.060, de 28 JUl 22.
Valor: r$ r$ 16.080,00 (dezesseis mil e oitenta reais).
Belém - Pa, 12 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 851334

diÁria
.

Portaria Nº4814/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mãe do rio-Pa; 
destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 01 a 04/08/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Tiago 
aleixo Nogueira; cPf: 989.737.112-53; Valor: r$846,66. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4815/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-Pa; 
destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 31/07 a 02/08/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Klaylton 

de Morais Santos; cPf: 835.901.882-00; Valor: r$506,40. Sd PM carlles-
son Sousa diniz; cPf: 029.356.423-09; Valor: r$506,40. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4870/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-Pa; 
destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 02 a 04/08/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM reginal-
do Pinheiro da Silva; cPf: 353.056.222-04; Valor: r$527,52. cB PM Silas 
Medeiros Sobral; cPf: 834.522.652-34; Valor: r$506,40. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4871/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-
Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 02 a 04/08/2022; Quantida-
de de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM 
roney francisco Pimentel de Sousa cruz; cPf: 973.373.402-06 ; Valor: 
r$506,40. cB PM Mauricio Pereira Pontes; cPf: 887.720.472-91; Valor: 
r$506,40. Sd PM andreson da cunha araujo; cPf: 947.731.732-20; Va-
lor: R$506,40. SD PM Jefferson Gama Nascimento; CPF: 044.482.553-36; 
Valor: r$506,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 851722
Portaria Nº4884/22/di/dF – objetivo: curso de cominicação So-
cial E Media Training; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salvador-Ba; Período: 13 a 17/09/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
TEN PM luciana aparecida cabral coêlho Mazzé; cPf: 976.068.632-53; 
Valor: r$1.501,64. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4885/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Goianésia do Pará-Pa; Período: 05 a 07/09/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: caP PM carlos alberto 
da Silva; cPf: 569.472.322-87; Valor: r$580,28. SGT PM Ewerton Sergio 
lima dantas; cPf: 002.455.363-88; Valor: r$527,52. cB PM Elivaldo Pe-
reira ribeiro; cPf: 773.753.272-20; Valor: r$506,40. Sd PM lucas Marsi 
Souza campelo da costa; cPf: 898.996.362-15; Valor: r$506,40. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 851561

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°127/2021-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 Marcio cUNHa GoMES, Tc PM rG 24975, 
cPf 252.186.382-34, Mf 56749301, Subdiretor do faSPM, a utili-
zar o adiantamento no valor total de r$ 3.500,00 (Três Mil Quinhentos 
reais), para despesa de caráter eventual na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.500,00 (Três Mil Quinhentos reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 12 de Setembro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 851792
Portaria N°126/2021-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 rafaEl raMalHo dE SoUSa, SGT PM rG 
34650, cPf 899.344.582-68, Mf 571996921, aux. administrativo 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, 12 de Setembro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 851266
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Portaria N°125/2021-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 MarcoS BarroSo lEal, SGT PM rG 34685, 
cPf 913.397.742-91, Mf 571994981, chefe do T.i. do faSPM, a utili-
zar o adiantamento no valor total de r$ 3.900,00 (Três Mil e Novecen-
tos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
890101/08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 3.900,00 (Três Mil e Novecen-
tos 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, 12 de Setembro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 851264

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 160/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: realizar 
levantamento de todas as vendas das lojas de fardamentos e os materiais 
em estoque, comparando as entradas e saídas, emitindo relatórios técnicos 
na área de tecnologia da informação, com fins de identificar relatórios in-
loco, sobre as vendas ocorridas por meio de cartões de créditos, desde a 
implantação das lojas do faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tailândia, Tucuruí, altamira, 
Novo Progresso, rurópolis itaituba, Santarém, Prainha, alenquer e Monte 
alegre; Período: nos dias 13 a 21 Setembro de 2022; Quantidade de 
diárias: 08 diárias de alimentação e 04 de diárias de pousada, na categoria 
“B”; Servidor: rG 7510351 roNaldo ViTor raBElo; cPf: 021.227.852-
50, no Valor: r$ 2.848,56. ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; 
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE 
rEcEBiMENTo do Valor.

Protocolo: 851438
Portaria Nº 166/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver 
necessidade de apresentar, prestar e divulgar os serviços do faSPM, também 
como realizar a inclusão de novos associados nos Municípios das regiões 
do Marajó. - faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Breves-Pa; destino; Bagre (Pa), Melgaço (Pa) e Portel (Pa) 
Período de 10 a 16 de Setembro de 2022; Quantidade de diárias: 06 diárias 
de alimentação e 07 diárias de Pousada; Na categoria “B”; Servidor: Sd 
PM rG 42421 Karla NaYaNa SalES PaES; cPf:000.727.822-50, no Valor: 
r$ 1.645,80  ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 851753
Portaria Nº 161/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: realizar 
levantamento de todas as vendas das lojas de fardamentos e os materiais 
em estoque, comparando as entradas e saídas, e também como observar 
as vendas realizadas por meio de cartões de créditos, desde a implantação 
das lojas do faSPM e ainda dar continuidade as diversas ações do faSPM. 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino Tailândia, Tucuruí, altamira, Novo Progresso, rurópolis itaituba, 
Santarém, Prainha, alenquer e Monte alegre; Período: nos dias 13 a 23 
de Setembro de 2022; Quantidade de diárias: 11 diárias de alimenta-
ção e 10 de diárias de pousada, na categoria “B”; Servidor: caP PM rG 
9778 roNaldo MoNTEiro dE liMa; cPf: 124.398.862-20, no Valor: r$ 
3.046,47; SGT rG 34685 MarcoS BarroSo lEal; cPf: 913.397.742-91, 
no Valor: r$ 2.769,48; SGT rG 34650 rafaEl raMalHo dE SoUSa; cPf: 
899.344.582-68, no valor: r$ 2.769,48. ordENador: raUl ZÊNio GEN-
Til SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS 
a daTa dE rEcEBiMENTo do Valor.

Protocolo: 851452

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

errata
.

Publicado no Diário Oficial nº 35.104, de 05 de setembro de 2022
contrato administrativo n° 002/2022 – FUNsaU
oNde se LÊ: Natureza de Despesa: 333903001 (combustível e lubrifican-
tes automotivos) Valor total: r$ 56.767,20 (cinquenta e seis mil, setecen-
tos e sessenta e sete reais e vinte centavos).
Leia-se: Natureza de Despesa: 333903001 (combustível e lubrificantes 
automotivos) Valor: r$ 56.767,20 (cinquenta e seis mil, setecentos e ses-
senta e sete reais e

vinte centavos. , Natureza de despesa: 333903903 (comissões e correta-
gens) Valor: r$ 58,80 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos).
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS - cEl QoPM r/r rG 12699
diretor do fUNSaU

Protocolo: 851708

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 236 diÁria/cedec de 12 de seteMBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: cB QBM SilVaNEidE da SilVa SErrÃo, 
cB QBM arTHUr da SilVa caSTro e Sd QBM JoNaTHaN SoUZa da PE-
NHa 03 (três) diárias de alimentação e 02 (duas) diárias de Pousada para 
cada,  perfazendo um valor total de r$ 1.899,00 (UM Mil, oiTocENToS E 
NoVENTa E NoVE rEaiS), por terem seguindo viagem de Belém-Pa para 
o município de Bom Jesus do Tocantins/Pa, na região de integração de 
carajás e com diárias do grupo B, no período de 02 a 04 de setembro de 
2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 851758

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3326/2022-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 08 de setembro de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, 
publicado no Diário Oficial nº 34.240, de 01 de junho de 2020, que estabe-
lece normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da adminis-
tração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/790974, em que consta o ofício nº1.565/2022-GaB.SEc/SEGUP, da-
tado de 22 de junho de 2022, por meio do qual o Excelentíssimo Senhor 
Ualame fialho Machado, Secretário de Estado de Segurança Pública e de-
fesa Social, solicita a cessão do servidor WaliSoN MaGNo daMaScENo, 
Matrícula nº 5914023, a fim de exercer a função de piloto no Grupamento 
aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará - GraESP;
coNSidEraNdo a Manifestação Jurídica nº 1759/2022 coNJUr exarada 
pela consultoria Jurídica da Polícia civil do Estado do Pará - coNJUr/PcPa, 
favorável ao pleito;
coNSidEraNdo ainda, a manifestação da Secretaria de Estado de Plane-
jamento e administração - SEPlad, bem como a autorização do Excelen-
tíssimo chefe da casa civil da Governadoria, de acordo com os termos do 
artigo 12, do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, tendo em vista que a 
cessão do servidor em questão é exceção às regras do referido dispositivo,
r E S o l V E:
i - cEdEr o servidor dPc WaliSoN MaGNo daMaScENo, Matrícula nº 
5914023, para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa So-
cial - SEGUP, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus ao órgão ceden-
te, sem reembolso, a contar de 23/06/2022 até 19/06/2026, em conformi-
dade com o decreto nº 795, de 29 de maio de 2020;
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: 851241
Portaria Nº 3261/2022-GaB/dGPc/reVoGaÇÃo
Belém, 01 de setembro de 2022o 
delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo arti-
go 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;
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coNSidEraNdo os termos do PaE Nº 2022/1112586, oriundo da fUNda-
ÇÃo ParáPaZ, em que devolve o Servidor fErNaNdo cESar MarcoliNo 
da SilVa JUNior, delegado de Polícia civil, Matrícula nº 5940500, que 
estava cedido pelo período de 04/03/2022 até 04/04/2024,
r E S o l V E:
i - rEVoGar, a pedido, os termos da PorTaria Nº 852/2022, de 
04/03/2022, que cEdEU o servidor dPc fErNaNdo cESar MarcoliNo 
da SilVa JUNior, Matrícula nº 5940500, do GaBiNETE da dirEToria dE 
PolÍcia ESPEcialiZada, para a fUNdaÇÃo ParáPaZ, pelo período de 02 
(dois) anos, com ônus ao cedente, sem reembolso, a contar de 04/03/2022 
até 04/04/2024, em conformidade com o decreto Estadual nº 795, de 29 
de maio de 2020;
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: 851243
Belém-Pa, quinta-feira, 08 de setembro de 2022.
Portaria N.º 113/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doe N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – revogar a PorTaria Nº 99/2022-dGPc/diVErSoS de 14/07/2022.
ii - dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93, o servidor alTEMir NU-
NES PacHEco, Escrivão de Polícia, Mat. nº 5232120/1, para acompa-
nhar como Fiscal a execução do Contrato nº 359/2022-PC/PA firmado 
com a empresa SodaliTa iNforMáTica E TElEcoMUNicaÇÕES, cNPJ 
nº 00.426.209/0001-11, cujo objeto é a aquisição de solução completa 
de data center modular e outros equipamentos, e no seu impedimento 
lUiZ roolSEVErT MaciEl fErrEira, assistente administrativo, Mat. nº 
73423/1, que assistirá o referido contrato com as mesma atribuições, no 
âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, até o término da vigência con-
tratual, a contar de 24/08/2022.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa
Belém-Pa, sexta-feira, 09 de setembro de 2022.
Portaria N.º 114/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.

rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor faBricio oliVEira 
dE oliVEira, assistente de informática, matrícula n° 57189009/1, para 
acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 365/2022 – Pc/Pa, 
firmado com a HEWLET PACKARD BRASIL LTDA, CNPJ N°61.797.924/0002-
36, cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE GaraNTia ESTENdida doS EQUi-
PaMENToS QUE coMPÕE o daTa cENTEr, e no seu impedimento o ser-
vidor alTEMir NUNES PacHEco, Escrivão de Polícia de Polícia civil, ma-
trícula n° 5322120/1, que assistirá o referido contrato com as mesmas 
atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até 
o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa

Protocolo: 851576

.

.

errata
.

 errata
 errata de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 07/2022-Pc/Pa
-Pc/Pa. Publicada no doe nº 34.899 de 21/03/2022. onde se lê 
oSiaS PiMENTa MaUÉS leia-se oSiaS PiMENTa NUNES.
errata de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo. 
Publicada no doe nº 34.899 de 21/03/2022. onde se lê oSiaS Pi-
MENTa MaUÉS leia-se oSiaS PiMENTa NUNES.
 errata de eXtrato de coNtrato contrato: 35/2022-Pc/Pa. 
Publicado no doe nº 34.899 de 21/03/2022. onde se lê: oSiaS 
PiMENTa MaUÉS. Leia-se: oSiaS PiMENTa NUNES.

Protocolo: 851246

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato nº 365/2022-Pc/Pa.
Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°294/2022. Partes: 
Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a empre-
sa HEWlETT PacKard BraSil lTda. cNPJ nº 61.797.924/0002-36. data 
da assinatura: 08/09/2022. Vigência: 13/09/2022 à 13/09/2023. objeto: 
contratação de garantia estendida dos equipamentos que compõe o daTa 
CENTER, conforme especificações constantes no Termo de Referência e a 
proposta da contratada. Processo nº 2022/873754. Valor: r$=95.242,36. 
orçamento: função Programática: 40101.06.126.1508.8238; Elemento de 
despesa: 339039; fonte: 0101. contratado: HEWlETT PacKard BraSil 
lTda. Endereço da contratada: alameda rio Negro nº 750, Bairro alpha-
ville, Barueri/SP. cEP 06454-000. ordenadora responsável: ana Michelle 
Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia 
civil do Estado do Pará.

Protocolo: 851568

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 294/2022-Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a empresa HEWlETT PacKard Bra-
Sil lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 61.797.924/0002-36.oBJETo: 
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contratação de garantia estendida dos equipamentos que compõe o daTa 
CENTER, conforme especificações constantes no Termo de Referência e a 
proposta da contratada. da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se 
no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o 
valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$=95.242,36 (noventa e cinco mil, duzentos e qua-
renta e dois reais e trinta e seis centavos). rEcUrSoS orÇaMENTárioS: 
funcional Programática: função Programática: 40101.06.126.1508.8238; 
Elemento de despesa: 339039; fonte: 0101.
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 08/09/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 851563

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES ZAGALO, resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 294/2022-Pc/Pa para contratação de 
HEWlETT PacKard BraSil lTda.Valor: r$=95.242,36 (noventa e cinco 
mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos).
Belém (Pa) 08 de setembro de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 851565

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 066/2022 – PcePa
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de software 
de cad 3d para atender as necessidades da Gerência de fonética forense 
desta Polícia Científica do Pará - PCEPA.
daTa da aSSiNaTUra: 12/09/2022.
Valor: r$ 13.716,00 (Treze mil, setecentos e dezesseis reais)
ViGÊNcia: 12/09/2022 a 11/09/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 059/2022 – PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Pi: 1050008268c; foNTE: 0101; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339040; aÇÃo: 232423.
coNTraTado: a empresa PiSoNTEc coMErcio E SErViÇoS EM TEc-
NoloGia da iNforMaÇÃo EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
12.007.998/0001-35, estabelecida à av. Presidente Getúlio Vargas nº 
1038, sala 03, Bairro: Novo – olinda/PE, cEP: 53.030-010,
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 851306

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 270/22-GaB/dGPcP de 12 de seteMBro 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.
O (a) Ordenador de Despesa da Polícia Científica do Pará, usando de suas 
atribuições contidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, 
que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
coNSidEraNdo os termos do Memorando n° 316/2022; Processo 
n°2022/1157981.
i- coNcEdEr o servidor alciVaN carValHo alMEida, matrícu-
la nº 5937908/2, Motorista, Suprimento de fundos no valor total de r$ 
3.000,00 (três mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamen-
tária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor

 06122129783380000 0101000000 339030 r$ 1.500,00

 06122129783380000 0101000000 339039 r$ 1.500,00

ii- ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
45 (quarenta e cinco), dias contados a partir da emissão da ordem Bancá-
ria e para prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término 
do prazo estabelecido para aplicação dos recursos.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 12 de Setembro de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 851337

.

.

oUtras MatÉrias
.

considerando parceria entre a Polícia científica do esta-
do do Pará – PcePa e escola de Governança Pública do esta-
do do Pará – eGPa, cujo objeto é a Especialização em Gestão do co-
nhecimento em Segurança Pública e Perícia criminal;
Vimos por meio deste, rETificar os itens 5.2 e 10. do Edital de Pro-
cesso Seletivo Interno Simplificado nº 001/2022, publicado no Diário Ofi-
cial nº35.109, de 09/11/22.
No item 5.2 do Edital nº001/2022
oNde se LÊ:
5.2. a documentação referente ao item 3, deverá ser entregue devida-
mente escaneadas, preenchidas, e encaminhadas em formato Pdf, caso 
contrário a inscrição será indeferida.
Leia-se:
5.2. a documentação referente ao item 4, deverá ser entregue devida-
mente escaneadas, preenchidas, e encaminhadas em formato Pdf, caso 
contrário a inscrição será indeferida.
No item 10. do calENdário do ProcESSo SElETiVo
oNde se LÊ: 

Nº eVeNto data/ PerÍodo

01 Publicação da seleção 09/09/22

02 Período de inscrição 12/09 a 19/09/22

03 análise documental 20/09 a 23/09/22

04 divulgação do resultado 26/09/22

05 Prazo recursal 27/09 a 28/09/22

06 análise de recursos 29/09 a 30/09/22

07 divulgação do resultado dos recursos e do
resultado final 03/10/22

08 Período de matrícula 04/10 a 14/10

09 aula inaugural (manhã) 17/10/22

10 início das aulas (tarde) 17/10/22

Leia-se:

Nº eVeNto data/ PerÍodo

01 Publicação da seleção 09/09/22

02 Período de inscrição 12/09 a 21/09/22

03 análise documental 22/09 a 26/09/22

04 divulgação do resultado 27/09/22

05 Prazo recursal 27/09 a 28/09/22

06 análise de recursos 29/09 a 30/09/22

07 divulgação do resultado dos recursos e do resultado final 03/10/22

08 Período de matrícula 04/10 a 14/10

09 aula inaugural (manhã) 17/10/22

10 início das aulas (tarde) 17/10/22

os demais itens do referido edital permanecem inalterados.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 851520
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 3854/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
06/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 134/2022-Tucu-
mã-dETraN, datado de 10/06/2022, e demais despachos no Processo 
2022/731647,
r E S o l V E:
DESIGNAR o servidor José Bonfim Araujo de Sousa, ASG, matrícula 
3268497/1, para responder pela Gerência da cirETraN “B” de Tucumã, no 
período de 01/07 a 30/07/2022, durante as férias da titular.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/07/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 3852/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
06/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 145/2022-rondon do 
Pará-dETraN, datado de 27/06/2022, e demais despachos no Processo 
2022/1056931,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor Samuel campos Gomes, assitente de Trânsito, ma-
trícula 55589228/1, para responder pela Gerência da cirETraN “B” de 
rondon do Pará, no período de 08/09 a 07/10/2022, durante as férias da 
titular.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 08/09/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 851686

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 86/2022
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a Empresa MorEira GodoY coMÉrcio E SEr-
ViÇoS inscrita no cnpj 15.534.401/0001-07.
oBJETo: o presente contrato tem por objeto registro de preços para even-
tual contratação de empresa especializada em organização de eventos, 
com a finalidade de organizar e realizar os eventos a serem promovidos 
pelo departamento de Transito do Estado do Pará – dETraN-Pa, com for-
necimento de mão de obra, com provimento de local, estrutura de som 
e iluminação, Buffet, recepção, fotografia, ambientação e infraestrutura 
correlata, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
constantes no anexo i – Termo de referência.
Valor: a contratante pagará à contratada pela prestação dos serviços, o 
valor global estimado de r$ 4.123.791,40 (Quatro milhões, cento e vinte e 
três mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta centavos
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará
função: 06 Segurança Pública;
Subfunção: 122 administração Geral;
Programa: 1297 Manutenção da Gestão;
1502 Segurança Pública;
Projeto atividade: 8338 operacionalização das ações administrativas;
8272 Educação de Trânsito
8271 fiscalização de Trânsito
Elemento de despesa: 3.3.90.39- 22 Exposição, congressos e conferên-
cia; fonte de recursos: 0261 (000000) recursos Próprios;
0661 (000000) recursos Próprios – Superavit.
ViGÊNcia: início: 12/09/2022 Término: 11/09/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 12/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 851371

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3860/2022-daF/cGP, Belém, em 06/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1076133;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
clístenes de alencar ribeiro, matrícula nº 5757932 /4, no cargo de Geren-

te, lotado na GPlaNE.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergenciais, 
de locomoção e de pronto pagamento, nos municipios de Santarém, Mojuí dos 
campos, Monte alegre, almeirim, Juruti, oriximina, alenquer e Óbidos.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-500,00
3339036-r$-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 03/10 a 01/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 851704
Portaria Nº 3855/2022-daF/cGP, de 06/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1076254;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Mário diego rocha Valente, matrícula nº 57195478/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (dois mil reais) e destina-se a suprir despesas com passagens 
por deslocamento de balsas em trechos de rio e eventuais despesas com 
serviços automotivos, conforme Processo de diária nº 2022/1075664.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-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 03/10 a 01/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3873/2022-daF/cGP, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1133197;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Valdinei Miranda de Jesus, matrícula nº 80845485/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas des-
pesas de aquisição de materiais para rede lógica e elétricas nas cirETraNs 
dos municipios de capanema e Bragança.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 19/09 a 08/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3876/2022-daF/cGP, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1141033;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Valnice Maciel de almeida, matrícula nº 57188884/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir 
despesas emegenciais e de pequeno vulto e de pronto pagamento que 
possam vim a ocorrer.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 500,00
3339036-r$-1.000,00
3339039-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03 a 22/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 851459
.
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diÁria
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Portaria Nº 3687/2022-daF/cgp, de 06/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1109641;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para Brasília/DF no período de 28/09 à 01/10/2022, a fim de participar 
de reuniões com os membros das câmara Temática de Esforço legal – 
cTEl, designados através da PorTaria Nº 680/06/2022 do Ministério de 
infraestrutura.

NoMe MatricULa
Wellington carlos Henriques Martins 54195738/2

Gleydson Monção araújo 57201966/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3792/2022-daF/cgp, de 02/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1112096;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Marituba no período de 17/09 à 01/10/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos 
de carga na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem como 
imprimir cronograma de ações estabelicidas pela dTo.

NoMe MatricULa
Petronius de Jesus farias da cruz 54191564/2
Karine Monik almeida da costa 57226816/1
rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573/2

João dhiogo Pinheiro e Souza 57230579/1
Max Sidney Benigno Monteiro 5681898/1

Nei Eduardo Trindade do rosário 57193274/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3796/2022-daF/cgp, de 02/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1113928;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santa-
rém para o município de Belterra no período de 08 à 18/09/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento ao cronograma da dTo.

NoMe MatricULa

albeson da Silva dias 57201777/1

Eliangelo Siqueira Gamboa 57201633/1

Jean carneiro oliveira 57202100/1

Wladimir carvalho Batista 57199610/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3800/2022-daF/cgp, de 05/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1118136;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Pa-
rauapebas para o município de Piçarra no período de 15 à 28/09/2022, a 
fim de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscaliza-
ção de trânsito, em cumprimento ao cronograma da dTo.

NoMe MatricULa
francisco Garcia de Moura 5919449/3

leandro Barros leal 5959472/1
Michael de Jesus Sousa 57201636/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3801/2022-daF/cgp, de 05/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1112140;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de redenção – 19/09 à 03/10/2022, São fé-
lix do Xingú – 04/10 à 17/10/2022, a fim de realizar ações de fiscalização 
trânsito e controle de fluxo de veículos no referido municipio, bem como 
desenvolver ações determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa
raul Braga da costa 57217498/2

rosemar flávio Marques franco Junior 57226823/1
Sandro félix Brasil 57205274/1

Maria da Silva Sousa 57226370/1
Marivaldo lima de araujo 5820588/1

lailton Santos do Nascimento 57200227/1
Ednelson amaral Serrão 57200234/1

anderson felipe Soares Pereira 5958744/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3803/2022-daF/cgp, de 05/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1031931;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Salinópolis no período de 22/08 à 16/09/2022, 
a fim de realizar atendimento e retaguarda na área de veículo na barreira 
do municipio acima citado.

NoMe MatricULa
deives leite costa 55590179/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3818/2022-daF/cgp, de 05/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1054400;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZESSETE E MEia (17 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de Belém para os municípios de aBaETETUBa – 27/09 a 28/09/2022, 
TailÂNdia – 29/09 a 01/10/2022, TUcUrUÍ – 02/10 a 03/10/2022, 
NoVo rEParTiMENTo – 04/10 a 05/10/2022, MEdiciÂNdia – 06/10 a 
08/10/2022, ALTAMIRA – 09/10 a 14/10/2022, a fim de realizar visita téc-
nica nas Ciretrans com a finalidade de análise da infraestrutura de rede 
lógica e equipamentos de informática.

NoMe MatricULa
césar augusto cavalcante Valente 5967671/1
alexis francinaldo chaves rocha 5952243/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3826/2022-daF/cgp, de 05/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1132644;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oiTo E MEia (08 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Casta-
nhal para os municípios de SALINÓPOLIS – 19/09 a 27/09/2022, a fim de 
acompanhar como instrutor a equipe da Gerência de desenvolvimento de 
Pessoas no Treinamento de atualização de agente de fiscalização e opera-
ção de Trânsito do Municipio de Salinópolis/Pa.

NoMe MatricULa
Mário Sérgio Silva da Silva 57202007/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3829/daF/cgp, de 05/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1118697;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Pa-
ragominas para o município de Belém no período de 17/09 à 01/10/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscali-
zação de trânsito, em cumprimento a programação da dTo.

NoMe MatricULa

alexandre dos Santos da Silva 57201985/1

amanda alves Nazaré 57211785/2
carlos diego Silva dos anjos 57215003/2
cleo andeson Sousa ferreira 5958747/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3830/daF/cgp, de 05/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1118820;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Parauape-
bas para o município de curionópolis no período de 20/09 à 03/10/2022, a 
fim de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscaliza-
ção de trânsito, em cumprimento a programação da dTo.

NoMe MatricULa
alan feitoza figueredo 57201898/1

antonio Hélio alves dos Santos 57201185/1
ivan costa Mesquita 5831466/3

Tarcisio Paula da Silva 57202060/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3836/2022-daF/cgp, de 05/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1124832;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de NoVE E MEia (09 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de SALINÓPOLIS – 18/09 a 27/09/2022, a fim de pres-
tar treinamento para agentes de fiscalização de Trânsito do município con-
forme proposta em anexo em atendimento ao ofício 028/2022-SEMUTTSal 
de 14 de junho de 2022.

NoMe MatricULa
cleide luzia chaves de almeida 3262480/1

aline Michelle Martins de Souza Pinheiro 54185238/2
Paulo roberto Mendes Martins 3262138/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3837/daF/cgp, de 05/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1119118;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Tucuruí para o município de Goiánesia do Pará no período de 21/09 à 
07/10/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em opera-
ção de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, 
em especial no atendimento ao ofício nº 043/2020-dirTEc/SETraN.

NoMe MatricULa
augusto álvaro Gaspar do rosário Júnior 57189668/2
dayriane do Socorro de oliveira costa 5958551/1

dolcinei amaral Moraes 5958529/1
fernando de Sousa Teran 5958590/1

romulo Henrique Tavares Uchoa da Silva 57176316/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3840/2022-daF/cgp, de 05/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1126008;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E UMa E MEia (21 e 1/2) diárias aos 

servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de BraGaNÇa – 07/10 a 13/10/2022, caPa-
NEMA – 14/10 a 20/10/2022, SALINÓPOLIS – 21/10 a 28/10/2022, a fim 
de realizar vistoria técnica nas cirETraN’s dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
igor Tancredi de araújo 5945735/1

Marcus Vinícius ramillo filho 5945733/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3845/2022-daF/cgp, de 06/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1042630;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Paragominas no período de 12/09 à 07/10/2022, 
a fim de realizar atendimento na área de habilitação de condutores na 
cirETraN daquele municipio.

NoMe MatricULa
cezar augusto diniz mayrinck 80845521/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3849/2022-daF/cgp, de 06/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1119878;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Ma-
rabá para o município de Palestina do Pará no período 23/09 à 07/10/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operação de Fiscali-
zação de Trânsito, em cumprimento a programação da dTo.

NoMe MatricULa
Joana Paula Neves dos Santos 5958963/1

João Bosco Mendes Júnior 57201706/1
José leandro cecim Pinto 5964208/1
Marizângela Bittencourt 57201741/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3850/2022-daF/cgp, de 06/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1119379;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santarém 
para o município de Belterra no período 21/09 à 01/10/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
Trânsito, em cumprimento a programação da dTo.

NoMe MatricULa
Benedito dos Santos araújo Júnior 57201660/1

derivaldo Gonzaga alves 57201632/1
Jean da Silva e Silva 57201709/1

Sharley Jones Valente Barbosa 55207765/1
rodolfo campos Sales 57201770/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3856/2022-daF/cgp, de 06/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1122453;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 17/09 a 01/10/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como de-
senvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

NoMe MatricULa
adenor de Jesus Guedes 54186678/3

Paulo roberto carneiro Barroso 57227620/1
ademilton Vaz de Quadros 57230538/1
Mauro luiz da Silva costa 57194178/2
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Eudo Mamede da costa Junior 57212965/2
alberto Jansen ferreira 57231977/1

osvaldo Batista de oliveira Junior 57194796/2
Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226/1
Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136/2

fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715/2
Benedito Nascimento Sidônio 57226314/1

Normando Queiroz Borges 57194381/2
antonio luiz rodrigues Neri 54187949/2

luciano Batista Santos Braga 57201668/2
José roberto dos Santos ferreira 57208054/1

Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558/1
Marcus roberto Saldanha Batista 57228955/1

adenilson Martins Nascimento 54193763/3
lícia Maria dos Santos freire 5638704/1

Edilson Biá Viana 57226741/1
Soraia Selma andrade cardoso 57202052/1
cláudio José fonseca Monteiro 57228801/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3857/2022-daF/cgp, de 06/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1125052;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 17/09 a 30/09/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como 
desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

NoMe MatricULa
antonio rafael rodrigues Queiroz 57227951/1

francisco antonio da Silva 57198620/1
Edson itamar Barradas da Silva 57200229/1

lyndon chrysler de almeida 5816874/2
Marco antonio Pinheiro Paciência 57195024/2
Moisés de albuquerque Pereira 57203792/2
José ribamar do Nascimento 57201705/1

Evandro ferreira Marques 57188406/2
robson diego oliveira da Silva 54185842/3

franciley roberto Maciel ferreira 57227745/1
Sirley da Silva Julio 57214394/2

Wanderley Pontes ferreira 57211861/2
Jofre costa e cunha 54191302/2

Edmée Maria Queiroz de araujo alves 57229227/1
ilmar anaisy araújo Borges 57205216/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3861/2022-daF/cgp, de 06/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1123431;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 17/09 a 01/10/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como de-
senvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

NoMe MatricULa
Wil Mauricio de aragão rocha 57200272/1

Enivaldo Pardauil da costa 57198277/1
fabrício José Pantoja ferreira 57200278/1

ricardo Peixoto Mendes 57203600/1
lorena Suelen de Souza costa 57232111/1

Hamilton Barbosa da Silva Júnior 57198269/1
Ellen correa fortunato 57210661/2

orivaldo rodrigues dos Santos 57228929/1
Gustavo alex Santos de oliveira 57226721/1

Kelly da Silva alves 57227729/1
Britis Helena Valente do carmo 57202136/2

rita de cássia Moreira de Melo Pompeu 57205875/1

Shirley alessandra Soares castanheira 57226458/1
raimundo da costa cunha 57198617/1

Peter Mendes Pereira 57226369/1
Jorge fernando dos Santos Tuma 57198267/1

Eduardo Valério amaral cavalcante 57198618/1
Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687/2
Melquizedec dos Santos andrade 54189205/2
João das Merces oliveira Júnior 57226382/1

rosana abreu fernandes 57226481/1
Marcela de Jesus Pinheiro 57228952/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3862/2022-daF/cgp, de 06/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1122187;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de ACARÁ – 17/09 a 01/10/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acompanhar 
os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de carga na 
balança localizada no referido Município.

NoMe MatricULa
José Humberto daniel lisboa 5557135/2

raimundo daniel Santos da Silva 57200355/1
Gilvan rabelo Normandes 57193929/2

Willy de Souza Pena 57198712/1
Marcos allan dos Santos Brito 57232048/1
daniel figueiredo Guerreiro 57198721/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3863/2022-daF/cgp, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1122670;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de São félix do Xingú no período de 19/09 à 
18/10/2022, a fim de responder pela gerência da CIRETRAN acima citada, 
durante a ausência do titular.

NoMe MatricULa
lourdes Beatriz costa de Souza 57196266/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3866/2022-daF/cgp, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1088599;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Santarém no período de 12/09 à 07/10/2022, a 
fim de realizar atendimento e retaguarda de veículos no referido municipio.

NoMe MatricULa
Maria Veronilde Borges da Silva 57196227/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3867/2022-daF/cgp, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1096041;
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 Barcarena – 13 à 16/09/2022, Nova Tim-
boteua – 17 à 19/09/2022, capanema – 20 e 21/09/2022, Bragança – 
22 e 23/09/2022, Tracuateua – 24 e 25/09/2022, augusto correa – 26 e 
27/09/2022, São francisco do Pará – 28 e 29/09/2022, Santa Maria do 
Pará – 30/09 à 02/10/2022, Primavera – 03/10 à 06/10/2022, Salinópolis/
Belém – 07/10 à 12/10/2022, a fim de organizar, divulgar e coordenar o 
curso de capacitação de Gestores Municipais de Trânsito.
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NoMe MatricULa
adriane Sadalla aquino 55588495/1

auricléa dos Santos Neco cordeiro 54190357/2
arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3870/2022-daF/cgp, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1136881;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias a servidora abaixo 
especificada, referente ao deslocamento do Município de Santarém para o 
município de Belterra no período de 21/09 à 01/10/2022, a fim de companhar 
a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, realizando as 
atividades correlatas a sua área de atuação no referido municipio.

NoMe MatricULa
Joelma Melo Pereira 57175513/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3872/2022-daF/cgp, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1131776;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias ao servidor abai-
xo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o mu-
nicípio de Paragominas no período de 17/09 à 30/09/2022, a fim de realizar 
pequenas manutenções de responsabilidade da gerência e obras e serviços de 
engenharia do imóvel da cirETraN no referido municipio, estando também à 
disposição para suporte operacional das demandas durante o período.

NoMe MatricULa
alcides rodrigues Vilhena 37528441/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3874/2022-daF/cgp, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1134688;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco (25) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Parauapebas/Belém – 12 à 21/09/2022, Santarém 
– 22/09/2022, itaituba – 23/09 à 05/10/2022, Santarém – 06/10/2022 e 
Belém – 07/10/2022, a fim de atender à solicitação constante no Oficio nº 
01/2022 – Vip leilões Paraupebas e ofício nº 01/2022 – Vip leilões itaitu-
ba, para atendimento aos arrematantes, emissão de documentos referen-
tes a arrematação dos veículos leiloadas pelo dETraN/Pa.

NoMe MatricULa
loris Soares Barbosa 80845487/1

luís antônio alves Batista 54194074/2
Milkner nazareno miranda da rocha filho 54197884/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3875/2022-daF/cgp, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1140260;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Parauapebas no período de 03 à 22/10/2022, a fim de 
promover a organização, a movimentação e a digitalização dos arquivos loca-
lizados na cirETraN acima citado em virtudes das obras estruturantes que 
em curso na undiade e que necessitarão de uma nova finalidade.

NoMe MatricULa
Erika de fátima Perez Souza 5959653/2
Valnice Maciel de almeida 57188884/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3877/2022-daF/cgp, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1134404;

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 Porto de Moz no período de 08 à 15/09/2022, a fim de 
realizar atendimento na banca itinerante de habilitação 1ª fase no muni-
cipio acima citado.

NoMe MatricULa
Maria Eliete lima Brito 3263851/1

itamar Borges Saré de Melo 57200466/1
rubenil Pinheiro de Barros 57176492/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3878/2022-daF/cgp, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1134241;
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 Novo repartimento no período de 15 à 22/09/2022, a 
fim de realizar apoio técnico em informática na banca itinerante 1ª fase de 
cNH, no referido municipio.

NoMe MatricULa
rodrigo castro dos Santos 80845467/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3879/2022-daF/cgp, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1133638;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Jacundá no período de 09 à 14/09/2022, a fim de co-
ordenar durante a ação da banca itinerante 1ª fase no referido municipio.

NoMe MatricULa
Waldir de azevedo repolho 54194159/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 851455
.

FÉrias
.

Portaria Nº 3915/2022-daF/cGP, de 12 de setembro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 730/2022-crT, 
datado de 12/09/2022, protocolado sob o nº 2022/1170639,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor adimilson luis Mezzomo, Gerente, matrícu-
la 80846321 /4, lotado na cirETraN “a” de Tucuruí, trinta (30) dias de 
fÉriaS, no período de 19.09.2022 a 17.10.2022, referentes ao exercício 
18.01.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 19/09/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 851636
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1246/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 09 de setembro 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, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei Es-
tadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7166/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados em 
denúncia, encaminhada no dia  31/08/2022, via e-mail, referente à supos-
ta quebra de procedimento de segurança;
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art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, M.f.: 55585599– 
Presidente, ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 851793
Portaria Nº 1247/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 09 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7167/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
termo de denúncia nº 32/2022, de 31/08/2022, referente a conduta de po-
licial penal, no dia 27/08/2022, acerca de um sinistro ocorrido na Br 316;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 851794
Portaria Nº 1245/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 09 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7165/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar as supostas agres-
sões físicas a PPl EVEraldo liMa MoUrÃo (iNfoPEN 82302), no dia 
08/08/2022, no centro de recuperação regional de Penitenciário iii- crPP 
iii,  conforme termo de audiência realizado no dia 25/08/2022, na Vara de 
Execução Penal de região Metropolitana de Belém;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 851790
Portaria Nº 1244/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 09 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 7164/2022-cGP/SEaP, objetivando os fatos narrados no termo de 
denúncia nº 33/2022-cGP/SEaP/Pa, de 05 de setembro de 2022, referente 
à conduta de policial penal, no bairro apeú, município de castanhal, no dia 
02/09/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 851787
Portaria Nº 1248/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 12 de setembro 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, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investigativa 
Nº 7168/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados em denúncia 
encaminhado por servidor, referente à supostas irregularidades no Pórtico do 

complexo de americano, dentre elas  recebimento de extraordinárias sem o 
devido cumprimento dos horários e adulteração na escala de serviço.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 851796
Portaria Nº 1249/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 7169/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às supostas agressões 
físicas à PPl lUiZ NaZarENo HiPoliTo dE SoUZa (iNfoPEN 42982), em 
dois momentos distintos, sendo em abril e maio de 2022 e dezembro de 
2020, quando custodiado na cadeia Pública para Jovens e adultos-cPJa.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
Art. 5º- Oficiar à VEP acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 851799
Portaria Nº 1250/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 7170/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às supostas agressões 
físicas à PPl MaElSoN TriNdadE PErEira (iNfoPEN 46051), nos dias 
19 e 20/08/2022, quando custodiado no centro de recuperação Peniten-
ciário do Pará iii- crPP iii, conforme termo de audiência realizada no dia 
25/08/2022, na Vara de Execução Penal da região Metropolitana de Belém.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
Art. 5º- Oficiar à VEP acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 851800
Portaria Nº 1251/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 12 de setembro 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, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investigativa 
Nº 7171/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados em termo de 
denúncia nº 35/2022-cGP/SEaP, de 06/09/2022, referente à conduta funcio-
nal de servidora lotada na central de Triagem Metropolitana ii.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 851802
Portaria Nº 1252/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
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rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7172/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às supostas agres-
sões físicas às PPl’s aNToNio faBricio coNcEiÇÃo alVES (iNfoPEN 
178125) e diEGo SilVa liMa (iNfoPEN 154317), nos dias 05/08/2022 e 
28/07/2022, respectivamente, quando custodiados na central de Triagem 
Metropolitana ii- cTM ii, conforme ofício s/n da Vara de Execuções Penais 
da região Metropolitana de 
Belém e ofício interno nº 0744/2022/cTM ii/SEaP.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
Art. 5º- Oficiar à VEP acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 851805
Portaria Nº 1203/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 01 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 55585599 – Membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 6203/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851720
Portaria Nº 1204/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 02 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente;  ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos do 
Processo administrativo disciplinar nº 6193/2021-cGP/SEaP, estabelecen-
do o prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis para a conclusão;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente;  EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apu-
ração dos autos dos Processos administrativos disciplinares nº 6196 e 
6197/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias 
úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851723
Portaria Nº 1205/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 02 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;

CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 54196889 – Membro; e BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 55585599 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
fatos da Sindicância administrativa disciplinar nº 6190/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 55585599 – Membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 6198/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851724
Portaria Nº 1206/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 03 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as PorTarias abaixo relacionadas:
- 0163/2022-cGP/SEaP, de 11/02/2022, publicada no doE nº 34.863, 
de 11/02/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6711/2022-cGP/SEaP;
- 0164/2022-cGP/SEaP, de 11/02/2022, publicada no doE nº 34.8863 
de 11/02/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6712/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851725
Portaria Nº 1208/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 04 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 55585599 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, fun-
cional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos do 
Processo administrativo disciplinar nº 6199/2021-cGP/SEaP, estabelecen-
do o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851729
Portaria Nº 1207/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 03 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
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rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as PorTarias abaixo relacionadas:
- 0161/2022-cGP/SEaP, de 11/02/2022, publicada no doE nº 34.863, 
de 11/02/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6709/2022-cGP/SEaP;
- 0165/2022-cGP/SEaP, de 11/02/2022, publicada no doE nº 34.863, 
de 11/02/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6713/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851726
Portaria Nº 1210/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 12 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as PorTarias abaixo relacionadas:
- 0191/2022-cGP/SEaP, de 16/02/2022, publicada no doE nº 34.869, 
de 18/02/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6732/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851735
Portaria Nº 1211/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 12 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; JaYMErSoN carloS PE-
rEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; para dar continuidade à apuração 
dos fatos da Sindicância administrativa disciplinar nº 6205/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 54196889 – Membro; e BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 55585599 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
fatos da Sindicância administrativa disciplinar nº 6208/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851736
Portaria Nº 1218/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as PorTarias abaixo relacionadas:
- 0296/2022-cGP/SEaP, de 04/03/2022, publicada no doE nº 34.889, 
de 11/03/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6803/2022-cGP/SEaP;

- 0297/2022-cGP/SEaP, de 04/03/2022, publicada no doE nº 34.889, 
de 11/03/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6804/2022-cGP/SEaP;
- 0330/2022-cGP/SEaP, de 08/03/2022, publicada no doE nº 34.889, 
de 11/03/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6824/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851752
Portaria Nº 1219/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHE-
Na, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas disciplinares nº 6223 e 6239/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente;  BrUNo coSTa PiNHEiro dE 
SoUSa, funcional: 55585599 – Membro; e ViTor raMoS EdUardo, funcio-
nal: 5902749 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos da Sin-
dicância administrativa disciplinar nº 6238/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o 
prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851756
Portaria Nº 1220/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as PorTarias abaixo relacionadas:
- 0294/2022-cGP/SEaP, de 04/03/2022, publicada no doE nº 34.889, 
de 11/03/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6801/2022-cGP/SEaP;
- 0295/2022-cGP/SEaP, de 04/03/2022, publicada no doE nº 34.889, 
de 11/03/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6802/2022-cGP/SEaP;
- 0298/2022-cGP/SEaP, de 04/03/2022, publicada no doE nº 34.889, 
de 11/03/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6805/2022-cGP/SEaP;
- 0299/2022-cGP/SEaP, de 04/03/2022, publicada no doE nº 34.889, 
de 11/03/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6806/2022-cGP/SEaP;
- 0300/2022-cGP/SEaP, de 04/03/2022, publicada no doE nº 34.889, 
de 11/03/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6807/2022-cGP/SEaP;
- 0328/2022-cGP/SEaP, de 08/03/2022, publicada no doE nº 34.889, 
de 11/03/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6823/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851761
Portaria Nº 1212/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 16 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
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coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 54196889 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, fun-
cional: 5464285 – Membro; para dar continuidade à apuração dos fatos da 
Sindicância administrativa disciplinar nº 6214/2021-cGP/SEaP, estabele-
cendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e BrUNo coSTa PiNHEiro dE 
SoUSa, funcional: 55585599 – Membro; para dar continuidade à apura-
ção dos fatos da Sindicância administrativa disciplinar nº 6220/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
fatos da Sindicância administrativa disciplinar nº 6221/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851738
Portaria Nº 1209/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 08 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as PorTarias abaixo relacionadas:
- 0166/2022-cGP/SEaP, de 11/02/2022, publicada no doE nº 34.866, 
de 16/02/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6714/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851732
Portaria Nº 1213/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 18 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as PorTarias abaixo relacionadas:
- 0254/2022-cGP/SEaP, de 23/02/2022, publicada no doE nº 34.875, 
de 24/02/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6779/2022-cGP/SEaP;
- 0255/2022-cGP/SEaP, de 23/02/2022, publicada no doE nº 34.875, 
de 24/02/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6780/2022-cGP/SEaP;
- 0256/2022-cGP/SEaP, de 23/02/2022, publicada no doE nº 34.875, 
de 24/02/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6781/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851741
Portaria Nº 1214/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 

admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as PorTarias abaixo relacionadas:
- 0257/2022-cGP/SEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.876, 
de 25/02/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6782/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851742
Portaria Nº 1215/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 19 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5723/2020-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851747
Portaria Nº 1216/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 22 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; para dar continuidade à apura-
ção dos fatos da Sindicância administrativa disciplinar nº 6215/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851749
Portaria Nº 1217/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente;  rodriGo coSTa PiNHEi-
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ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e ViTor raMoS EdU-
ardo, funcional: 5902749 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos dos Processos administrativos disciplinares nº 6229, 6236 e 
6237/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias 
úteis para a conclusão;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente;  BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Membro; e ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Membro, para dar continuidade à apura-
ção dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 6231/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis para a con-
clusão;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente;  BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 55585599 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos dos 
Processos administrativos disciplinares nº 6234 e 6235/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis para a conclusão;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 851751
Portaria Nº 1243/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 09 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7163/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às circunstân-
cias do óbito da PPl rENaTo da SilVa GoMES (iNfoPEN 116422), no 
dia 05/06/2021, após alvará de soltura, anteriormente custodiado no 
centro de recuperação regional de Tucuruí-crrT, referente o ofício nº 
000679/2022-PGE-PrM-PcTa;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 851785
Portaria Nº 1242/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 08 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7162/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta agressão 
física em desfavor da PPl EdSoN fEliPE MErcES dE alMEida (iNfoPEN 
127878), supostamente, realizada pelo diretor da cadeia Pública de Jo-
vens e adultos- cPJa, conforme despacho, expedido em 29/08/2022, en-
caminhado pela VEP;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art.4º-  Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 851782
Portaria Nº 259/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 06 de setembro de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da cadeia Pública para 
Jovens e adultos (cPJa):
PrESidENTE: JoSE GEraldo GUEdES GoMES – diretor
VicE-PrESidENTE: BrUNa rEGiNa carValHo dE araÚJo- coordenadora 
administrativa
MEMBro: lUciaNo HENriQUE GoMES dE SoUZa- coordenador de se-
gurança
MEMBro: lEidiaNE MaciEl lEal- assistente social
MEMBro: YaSMiN criSTiNa SaNTiaGo rodriGUES- assistente social
MEMBro: SUZaNa MarcEla carValHo SaNToS- assistente social
MEMBro: caroliNa riBEiro da SilVa- Psicóloga
MEMBro: MariNa cUNHa SaNToS- Psicóloga

MEMBro: ViToria BEGoT SoloN MiTrE- Psicóloga
SEcrETário: PETEr BraBo PiNHEiro- auxiliar de serviços operacionais
SEcrETário: diEGo doMiNGoS BEZErra da SilVa- assist. administrativo
SEcrETário: Eraldo da SilVa riBEiro- assist. administrativo
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 851775
Portaria Nº 261/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 09 de setembro de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da cadeia Pública de 
Marabá (cPM):
PrESidENTE: rENaN faVacHo JacQUES – diretor
MEMBro: lUciaNo HENriQUE GoMES dE SoUZa- coordenador de segurança
MEMBro: SUlair GoMES dE SoUZa NUNES- assistente social
MEMBro: alESSaNdra alMEida MacEdo SilVEira- Psicóloga
MEMBro: MarcElo fraNciSco da SilVa- chefe da equipe de segurança
MEMBro: rUY WidEMBErG rodriGUES liMa- chefe de reinserção Social
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 851772

.

.

errata
.

ERRATA DE PORTARIA Nº 1882/2022, publicada no Diário Oficial 
Nº 35.036 de 06 de julho de 2022,
oNde se LÊ:
Período: 20 a 25/6/2022 - diária(s): 5 e ½ (cinco e meia)
Leia-se:
Período: 22 a 25/6/2022 - diária(s): 3 e ½ (tres e meia)

Protocolo: 851515

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº. 06 ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 065/2019/seaP
aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 065/2019/SEaP, ViSaNdo a iNclU-
SÃo dE PlaNo iNTErNo Na doTaÇÃo orÇaMENTária, firMado ENTrE 
a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP 
E a EMPrESa cEllENT TEc SErVicoS dE rEParacao EM coMPUTado-
rES lTda, iNScriTa No cadaSTro NacioNal dE PESSoa JUridica Nº 
29.856.228/001-60, coMo coNTraTada, QUE TEM Por oBJETo a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErVi-
ÇoS TÉcNicoS E oPEracioNaiS, oBJETiVaNdo a iMPlEMENTaÇÃo E 
iNTEGraÇÃo do SiSTEMa dE BioMETria coMo fErraMENTa ÚNica E 
EXclUSiVa coM ProPÓSiTo dE colETa, ValidaÇÃo E arMaZENaMEN-
To dE dadoS BioMÉTricoS dE UMa PESSoa, oBEdEcENdo aoS Pa-
drÕES iNTErNacioNaiS dE SEGUraNÇa E iNTEroPEraBilidadE. coM 
locaÇÃo doS EQUiPaMENToS NEcESSárioS á colETa E TaiS dadoS 
BioMÉTricoS E forNEciMENTo dE MÃo dE oBra TÉcNica Para MaNU-
TENÇÃo adaPTaTiVa E corrETiVa da aPlicaÇÃo, dUraNTE PErÍodo 
coNTraTUal, Na forMa aBaiXo:
a cláusula Sétima do contrato passa a ter a seguinte redação:
“cláUSUla SÉTiMa: da doTaÇÃo orÇaMENTária
as despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento aprovado 
da Secretaria de Estado de administração Penitenciária para o exercício de 
2022, como a seguir especificado:
Programa de trabalho: 97.101 03.126.1508.8238 - Gestão de Tecnologia 
da informação e comunicação.
fonte: 0101/0301
Natureza de despesa: 449040 e 339040.
Plano interno: 4120008238c e 4120008238E.
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 12  de setembro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária

Protocolo: 851512
aPostiLaMeNto Nº. 01 ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 125/2021/seaP
aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 125/2021/SEaP, firMado ENTrE a 
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP E a 
EMPrESa ProSPEra SErVicE lTda, iNScriTa No cadaSTro NacioNal 
dE PESSoa JUridica Nº 15.011.217/0001-74, coMo coNTraTada, que 
tem por objeto a contratação de empresas especializadas na prestação de 
serviços contínuos de quatro refeições diárias (desjejum, almoço, jantar 
e lanche noturno) e refeições destinadas a população da UMi (unidade 
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materno-infantil), mediante a operacionalização de fornecimento, preparo, 
distribuição e transporte para as unidades penitenciárias e delegacias de 
polícia civil sob responsabilidade da secretaria de estado de administração 
penitenciária (SEaP-Pa), ViSaNdo alTEraÇÃo dE NoMEclaTUra do lo-
cal dE rEcEBiMENTo do oBJETo, Na forMa aBaiXo:
a cláusula Terceira do contrato passa a ter a seguinte redação:
 “cláUSUla TErcEira: do PrEÇo E da forMa dE PaGaMENTo
1.o presente apostilamento tem por objetivo alterar a nomenclatura da 
localidade de fornecimento do objeto do contrato abaixo descrita:
2.a cadeia Pública de São félix do Xingu passa a ser chamado de centro 
de recuperação regional de São félix do Xingu.
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 12 de setembro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária

Protocolo: 851508

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

5º terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 012/2019
data de assinatura: 09/09/2022
Vigência: 11/09/2022 a 10/09/2023
Justificativa: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração do preâm-
bulo do convênio nº 012.2019, em virtude da mudança da autoridade compe-
tente da Secretaria de Estado de administração Penitenciária e da alteração 
da cláusula sexta- do prazo de vigência, prorrogando-o por 12 meses.
Valor: r$ 64.575,36
Partes:
Beneficiário Ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária – SEaP.
Concedente: Polícia Científica do Pará
Nome do ordenador: Marco antônio Sirotheau corrêa rodrigues

Protocolo: 851534

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 00577/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEUNiÃo coM a SEcrETaria dE EdUcaÇÃo; forMaÇÃo coM oS 
ProfESSorES daS TrÊS UNidadES PriSioNaiS QUE PoSSUi No MUNÍciPio.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
5946493 - PaTricia claUdia SalES SaNToS cardoSo - coordENador
Período: 26/09/2022 a 30/09/2022
diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)
57217161 - MarlUcia doS SaNToS SilVa - aGENTE PENiTENciário
Período: 26/09/2022 a 30/09/2022
diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)
57175824 - liNdoMar ESPiNdola carValHo - aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Período: 26/09/2022 a 30/09/2022
diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 851808
diÁria
Portaria Nº: 00582/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: ViSiTa TÉcNica Para coNSTrUÇÃo da raMPa dE acESSo ao 
Bloco 6 E fiScaliZaÇÃo dE SErViÇoS dE PiNTUra No crf E diT.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
5934864 - NUBia JaNE da SilVa BaTiSTa - TEcNico EM GESTao dE iN-
fra-ESTrUTUra/ENGENHaria ciVil
Período: 13/09/2022 a 22/09/2022
diária(s): 9 e ½ (nove diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 851810
diÁria
Portaria Nº: 00537/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: ENTrEGa dE MaTEriaiS do iGPrEEV, EM alTaMira E SaNTarÉM.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
57207468 - dJaNE fErrEira da SilVa - aGENTE PENiTENciário
Período: 05/04/2022 a 30/04/2022
diária(s): 25 e ½ (vinte e cinco diárias e meia)
54181435 - MarcoS aNToNio ViEira da cUNHa - MoToriSTa
Período: 05/04/2022 a 30/04/2022
diária(s): 25 e ½ (vinte e cinco diárias e meia)
57174361 - oNiSio da SilVa raMoS JUNior - aGENTE PENiTENciário
Período: 05/04/2022 a 30/04/2022
diária(s): 25 e ½ (vinte e cinco diárias e meia)
5919509 - MarcElo NaZarETH loBaTo - GErENTE
Período: 05/04/2022 a 25/04/2022
diária(s): 20 e ½ (vinte diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 851803

.

FÉrias
.

eXcLUsÃo de FÉrias
Portaria Nº 2537/22/dGP/seaP, de 12/09/22.
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da portaria de 
férias nº 2502/22/dGP/SEaP, de 02/09/22, publicada no doE nº 35.108, 
de 08/09/22, a servidora HEliaNE dE SoUZa SENa ViaNa, Matrícula nº 
54181881.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 851763

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 001/2022-eaP/seaP/Pa
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as alte-
rações legais posteriores,
o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 001/2022–EaP/SEaP/Pa, fundamenta-
do no art. 25, caput do
referido diploma legal.
Belém-Pa, de de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 851519
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
Escola de administração Penitenciária
rua Santo antônio s/n, esquina com a Tv. frei Gil. campina. Belém – Pa. 
cEP: 66.110-105.
Telefone: 3233-2350. E-mail: eapplanejamento1@gmail.com
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 001/2022 – eaP/seaP/Pa
Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, re-
presentado pela SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTEN-
ciária - SEaP, com sede nesta cidade, na rua dos Tamoios, nº 1592, 
Bairro Batista campos, cEP. 66.023-172, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.929.042/0001-25, por meio de seu Secretário, Sr. Marco aNToNio  
SiroTHEaU corrÊa rodriGUES, brasileiro, casado, inscrito no cPf sob 
o nº 462.525.762-04 e com rG nº 13827 PM/Pa, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, ii, c/c art. 13, 
Vi, da lei nº 8.666/93, para contratação direta dos docentes relacionados 
na tabela abaixo, conforme a justificativa pedagógica, cujo objeto é a pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados, para execução do 
“Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 – Eixo Fundamental 
– Bloco 01”, com valor global de r$ 156.096,00 (cento e cinquenta e seis 
mil e noventa e seis reais), incluídos todos os valores relativos à presta-
ção de serviços e tributos, conforme resoluções nº 148/2015, 149/2015, 
214/2017, 434/2022 – coNSUP, no Programa:
1502; Programa de trabalho: 97.101 03.128.1502.8833, Natureza de des-
pesa: 339036/339047, fonte: 0101/0301.
Nº do coNTraTo NoME cPf diSciPliNa Valor
ToTal 
01 carloS fEliPE dE alMEida caValcaNTE 531.165.852-53
fUNdaMENToS PolÍTicoS E SociolÓGicoS da PriSÃo E da PENa
r$ 960,00
02 dalToN daViS faVacHo da rocHa 691.981.442-00 r$ 2.560,00
03 EBEr BarrETo dE SoUZa 722.749.052-15 r$ 2.560,00
04 fraNciSca lUciaNNETHY PiMENTal oliVEira 982.506.472-20 r$ 
2.240,00 
06 lEila da coSTa alMEida 180.212.712-72 r$ 1.920,00
07 lUdYMila aNdradE rEGiS 602.585.432-72 r$ 2.240,00
08 Maria dE loUrdES GoMES BarradaS 210.596.082-00 r$ 2.240,00
09 raiMUNdo aUGUSTo PErEira aMaral 806.038.582-87 r$ 2.240,00
11 THiara dE oliVEira PErEira 957.917.362-15 r$ 1.680,00
12 carloS alBErTo BarBoSa cUSTÓdio 837.592.712-00
fUNdaMENToS JUrÍdicoS da rESPoNSaBiliZaÇÃo  criMiNal
r$ 2.240,00
13 ElToN dUarTE da SilVa 898.878.162-72 r$ 1.920,00
14 fErNaNdo caMPoS NaZarE 023.911.442-61 r$ 2.240,00
aSSiNado ElETroNicaMENTE PElo USUário: lUaNdErSoN SardiNHa 
ViEira (lei 11.419/2006)
EM 25/08/2022 15:03 (Hora local) - aut. assinatura: a08010d1BE3E3a7f.
889877034d6f64fd.5B37a4d495461cB1.0f61a4689Baf14B5
Nº do Protocolo: 2022/842838 anexo/Sequencial: 89
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.
gov.br/validacao-protocolo
Identificador de autenticação: 45CDFC9.1C3B.3DA.DC14A69CB60EA9910F
GoVErNo do ESTado do Pará
SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Escola de administração Penitenciária
rua Santo antônio s/n, esquina com a Tv. frei Gil. campina. Belém – Pa. 
cEP: 66.110-105.
Telefone: 3233-2350. E-mail: eapplanejamento1@gmail.com
15 Mario cElio da SilVa MoraiS 365.924.042-72 r$ 2.560,00
16 NUBia lETicia Maia BarBoSa 004.691.351-31 r$ 1.920,00
18 rodMaN Marcio corrEa doS SaNToS 378.516.322-34 r$ 2.240,00
20 THiaGo VicTor da SilVa cHaGaS 897.060.302-63 r$ 2.240,00
21 daiaNE GaSParETTo da SilVa 000.400.932-04 
ÉTica, PoSTUra ProfiSSioNal E rElaÇÕES iNTErPESSoaiS
r$ 2.160,00
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22 Érica faBricia SilVa PiNHEiro 944.446.763-53 r$ 2.240,00
23 EVaNdro PErEira dE liMa 665.719.442-00 r$ 2.240,00
24 JaNilSoN TaVarES MoraES 011.237.962-11 r$ 2.240,00
25 JoSiMar GUEdES dE alENcar 856.729.123-20 r$ 2.240,00
26 JÚlia MaGalHÃES dE oliVEira 522.425.362-49 r$ 1.920,00
27 lidiaNY corrÊa SErrÃo 671.125.522-49 r$ 2.240,00
28 MaYara SoarES riBEiro 015.832.282-76 r$ 1.920,00
29 NaTali GaBriEli BENaSSUlY dE frEiTaS 008.231.992-82 r$ 2.240,00
30 riSolETE GESTa fariaS 617.221.382-20 r$ 2.240,00
31 TUaNY SarMENTo da SilVa 008.854.622-54 r$ 2.560,00
32 VEridiaNa ValENTE PiNHEiro caSTro 644.148.172-34 r$ 2.560,00
33 alBiNo cÉlio PErEira aNTUNES 247.459.282-20
ProcEdiMENToS E roTiNaS dE rEiNSErÇÃo Social 
r$ 1.600,00
34 criSTilENE TaVarES HENriQUES 570.156.942-04 r$ 2.240,00
35 dÉBora MoNTEiro PaNToJa GodoT 985.889.902-53 r$ 1.920,00
37 EliSoNEidE dE NaZarÉ frEiTaS rodriGUES 430.017.502-00 r$ 
1.440,00
38 fáBio alEXaNdrE da SilVa SiQUEira 579.550.692-34 r$ 1.600,00
39 iNGrid SilVa do aMaral 030.757.191-29 r$ 1.920,00
40 JÉSSica do carMo MarTiNS PiNHEiro
017.300.912-37 r$ 1.600,00
41 KariN lUcia dE frEiTaS MoNTEiro 361.996.562-53 r$ 2.240,00
42 roSiaNE do Socorro dE SoUZa BarBoSa 430.234.952-20 r$ 
2.240,00
aSSiNado ElETroNicaMENTE PElo USUário: lUaNdErSoN SardiNHa 
ViEira (lei 11.419/2006)
EM 25/08/2022 15:03 (Hora local) - aut. assinatura: a08010d1BE3E3a7f.
889877034d6f64fd.5B37a4d495461cB1.0f61a4689Baf14B5
Nº do Protocolo: 2022/842838 anexo/Sequencial: 89
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.
gov.br/validacao-protocolo
Identificador de autenticação: 45CDFC9.1C3B.3DA.DC14A69CB60EA9910F
GoVErNo do ESTado do Pará
SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Escola de administração Penitenciária
rua Santo antônio s/n, esquina com a Tv. frei Gil. campina. Belém – Pa. 
cEP: 66.110-105.
Telefone: 3233-2350. E-mail: eapplanejamento1@gmail.com
43 SaNdra rEGiNa SoUZa cordEiro 488.714.352-49 r$ 2.240,00
44 adriaNa fErraZ do Prado MaUES 688.0306.532-68
ProcEdiMENToS E roTiNaS do SiSTEMa PaE
r$ 1.920,00
45 aNdrEi raNiErY PErEira TEiXEira 916.251.652-34 r$ 1.920,00
46 daNiEllE criSiTNa da coNcEiÇÃo fUrTado 005.728.472-54 r$ 
2.240,00
47 fádUa JorBElHa caldaS fErrEira aNTÔNio 964.614.462-49 
r$ 2.560,00
49 SaloMÃo doS SaNToS MElo 255.174.062-20 r$ 2.240,00
50 THaiNaN aZEVEdo dE oliVEira 973.858.752-20 r$ 2.240,00
53 EdEr liMa da SilVa 821.080.992-04
aTiVidadE fÍSica
r$ 3.840,00
54 ElToN JoSÉ fErrEira da SilVa 099.479.177-11 r$ 4.480,00
56 lEoNNY GUilHErME BoTElHo do coUTo 967.269.382-68 r$ 3.840,00
57 liNdiNEY aUGUSTo da SilVa MoUra 517.962.362-68 r$ 4.480,00
58 MarcElo coElHo ViaNa 702.778.772-53 r$ 3.840,00
59 MaTHEUS da coNcEiÇÃo MoraES 825.925.862-53 r$ 4.480,00
60 MaYara raiol dUarTE 772.689.892-53 r$ 3.840,00
61 odair JoSÉ dE oliVEira 717.166.962-91 r$ 4.480,00
62 rafaEl da SilVa daMaScENo 045.298.563-30 r$ 3.840,00
SUBToTal r$ 130.080,00
ENGarGoS SociaiS (20%) r$ 26.016,00
Valor ToTal r$ 156.096,00
Belém, de de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária
aSSiNado ElETroNicaMENTE PElo USUário: lUaNdErSoN SardiNHa 
ViEira (lei 11.419/2006)
EM 25/08/2022 15:03 (Hora local) - aut. assinatura: a08010d1BE3E3a7f.
889877034d6f64fd.5B37a4d495461cB1.0f61a4689Baf14B5
Nº do Protocolo: 2022/842838 anexo/Sequenci

Protocolo: 851517
terMo aditiVo ao coNtrato 124/2021
termo aditivo: 3
data da assinatura: 12/09/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: da mudança na forma de pagamento.
Justificativa: Realização de cessão crédito do referido contrato, pela em-
presa EXPrESS aliMENToS – coZiNHa iNdUSTrial EirEli ao Banco do 
Estado do Pará.
 contrato: 124/2021
contratado: EXPrESS aliMENToS - coZiNHa iNdUSTrial EirEli
cNPJ: 18.580.303/0001-96
Endereço: Passagem São Paulo, Nº 02, bairro distrito industrial, ananin-
deua, Pará.
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – Secre-
tário adjunto de Gestão administrativa
 

Protocolo: 851503

..

secretaria de estado
de cULtUra

.

aviso de licitação
Pregão Eletrônico nº 10/2022/SEcUlT
Proc. adm. nº 2022/857873
objeto: contratação de empresa para aquisição de Material Permanen-
te para atender o Sistema integrado de Museus e Memoriais - SiMM, ao 
auditório do Palacete faciola, e para atendimentos de projeção de outros 
equipamentos (espaços) pertencentes a esta SEcUlT, conforme o Termo de 
referência e demais documentos previstos neste Edital, independentemen-
te de transcrição, em atendimento a Secretaria de Estado de cultura; data 
e Hora da abertura: 26/09/2022 às 09h00min (Horário de Brasília). Ende-
reço Eletrônico: www.gov.br/compras; UaSG: 925490; retirada de Edital: 
site do coMPraSNET, site da SEcUlT, Mural de licitações coMPraSPará. 
informações: licitacaosecultpa@gmail.com.
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.
Bruno chagas da S r ferreira.
Secretário de Estado de cultura.

Protocolo: 851623

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.780 de 09 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1090901.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina 
“ESTaMParia EM SEriGrafia” referente à iN 1274/2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a) cláUdia araÚJo rÊGo BarroS, Matrícu-
la nº: 54180873/2; cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral; e como 
fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa, matrícula nº 
54186059/4; cargo: coordENador dE oficiNaS cUlTUraiS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 851265
Portaria Nº 1.783 de 09 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1133060.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais da atividade “WorKSHoP 
dE SEriGrafia” referente à iN 1273/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) 
servidor (a) WaldiNEi roMaNo dE SoUSa, Matrícula nº: 32930; cargo: 
aUXiliar rEfErENcia XX; Setor/local de trabalho: rESTaUro; e como 
fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) Maria do Socorro Baia doS 
SaNToS, matrícula nº: 32131; cargo: coordenadora da Biblioteca Pública 
arthur Vianna; Setor/local de trabalho: cBPaV.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 851273
Portaria Nº 1.782 de 09 de seteMBro 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 
nº2022/1133635.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “ANI-
MaÇÃo 3d” referente à iN 1280/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servi-
dor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, Matrícula nº: 54186059; car-
go:Técnico em Gestão cultural;e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor 
(a)JoSÉ TadEU dE BriTo NUNES, matrícula nº:5417511; cargo: Técnico 
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em Gestão cultural
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 851294
Portaria Nº 1.781 de 09 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1132013.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “MU-
SicaliZaÇÃo iNfaNTo JUVENil aTraVÉS do caNTo coral E do Vio-
lÃo” referentes à iN 1277/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) aBEl loPES dE oliVEira, Matrícula nº: 240010; cargo: MoToriSTa/
TEcNico EM GESTÃo cUlTUral; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) ser-
vidor (a) lUciaNa dE SoUSa araÚJo GarcEZ, matrícula nº: 57188392; 
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: 851286
Portaria Nº 1.773 de 08 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2021/1316320
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 117/2022, 
com a empresa coNSSErV coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, inscrita 
no cNPJ sob nº 37.884.010/0001-13, que tem como objeto a coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE 
rEforMa No TEaTro MarGarida ScHiVaSaPPa, Por rEGiME dE PrEÇo 
GloBal, que tem como fiscal Titular a (o) servidor (a) roSa dE faTiMa 
liMa dE oliVEira, matrícula nº 327431, cargo: coordenadora, Setor/
local de Trabalho: cao, e como fiscal Substituto a (o) servidor (a) lia 
SoarES BaSToS caValcaNTE, matrícula nº 580009, cargo: arquiteta, 
Setor/local de Trabalho: cao
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 851487
Portaria Nº 1.771 de 08 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/1075330 e 2022/1119271.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do coNTraTo nº 
118/2022 – fcP, com a empresa ProSPEra SErVicE lTda, que tem como 
objeto a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aliMENTaÇÃo ProNTa, que tem 
como fiscal Titular a (o) servidor (a) JoSÉ Jairo SilVa do NaSciMENTo, 
matrícula nº 5901874/1, cargo: assistente administrativo, Setor/local de 
Trabalho: dice como fiscal Substituto a (o) servidor (a) Maria dE faTiMa 
liMa BarroSo, matrícula nº 32026/1, cargo:agente administrativo, Se-
tor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 851490

.

.

coNtrato
.

contrato: 117/2022
Pae: 2021/1316320
referente: Tomada de Preços – TP 001/2022 – fcP
objeto: contratação de empresa especializada na execução dos serviços 
de reforma no Teatro Margarida Schivasappa.
Vigência: inicio em 03/10/2022 e encerramento em 02/08/2023
Valor Total: r$ 2.010.445,14
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8843.0000; Plano 
interno: 103SrEfTMS, fonte de recurso: 0301; Elemento de despesa: 
449039; ação: 273948
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: coNSSErV coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, inscrita 
no cNPJ sob nº 37.884.010/0001-13 com  sede na rua dos Munduru-
cus, n° 3736, Ed. r. SilVa, Sala c,  Belém/Pa, cEP: 66.073-005, neste 

ato,  representada  pelo Sr. aldo ModESTo PiNHEiro JUNior, portador 
da cédula de identidade 3079881 Pc/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o  nº 
517.119.312-68
data de assinatura: 12/09/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 851485
contrato: 118/2022
Pae: 2022/1075330 e 2022/119271
referente: aTa rP 013/2022 GrUPo X – aliMENTaÇÃo ProNTa
objeto: contratação de Pessoa Jurídica especializada na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS de aliMENTaÇÃo ProNTa, para atender as necessidades da 
fundação cultural do Estado do Pará.
Vigência: 08/09/2022 à 08/09/2023
Valor Total: r$ 15.337,66
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: 103 EVEN 
ciNa e 103.000.8421c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 
339039; ação: 231049 e 233267
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: ProSPEra SErVicE lTda, inscrita no cNPJ sob o Nº 
15.011.217/0001-74, com sede na avenida conselheiro furtado, 3926, 
Guamá, Belém-Pa, neste ato representado por JoÃo rEiNaldo PaNToJa 
PErEira, portador da cédula de identidade nº 4747642 SSP/Pa e inscrito 
no cPf nº 915.300.832-49.
data de assinatura: 12/09/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 851489

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1273/2022
Pae: 2022/1133060
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executara: “WorKSHoP dE 
SEriGrafia”
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 976/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: EMENda 
00022; 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): MoiSÉS GoNÇalVES PiNHEiro, inscrito (a) no cPf de nº 
117.257.612-20
Valor Total: r$ 4.080,00
data: 12/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1273/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1273/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 12/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 851276
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1277/2022
Pae: 2022/1132013
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “MUSICA-
liZaÇÃo iNfaNTo JUVENil aTraVÉS do caNTo coral E do ViolÃo”
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 978/2022– 
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): HUMBErTo oliVEira doS SaNToS, inscrito (a) no cPf de 
nº 279.875.308-24
Valor Total: r$ 4.200,00
data: 12/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1277/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1277/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 12/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 851283
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1274/2022
Pae:2022/1090901
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “ESTAMPA-
ria EM SEriGrafia”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
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bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 975/2022– 
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): JoSE lUcio dE SalES laVarEda, inscrito (a) no cPf de 
nº 645.249.902-59
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 12/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1274/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1274/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 12/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 851267
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1280/2022
Pae: 2022/1133635
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “ANIMA-
ÇÃo 3d”
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 977/2022– 
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): WoYllE MaSaKi da coSTa, inscrito (a) no cPf de nº 
802.951.422-00
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 12/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1280/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1280/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 12/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 851297

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1779 - cGP/FcP de 09 de seteMBro 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/ 1150875 – SEBP/ dli/ daf/ cGP/ fcP de 06/09/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que darão continuidade ao “Programa leitura por 
todo o Pará, visando o fortalecimento na área do livro, leitura, literatura e 
bibliotecas nas diversas regiões de integração do Estado, que acontecerá 
nos municípios de São caetano de odivelas/ Pa, Santarém Novo/ Pa, Mãe 
do rio/ Pa, Baião/ Pa, dom Eliseu/ Pa, Paragominas/ Pa e rondon do Pará/ 
Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁ-
ria

MariNildE cHaVES BarBoSa 57193519/1 Técnico em Gestão 
cultural 19 à 

24/09/2022
  5 ½

 

JoÃo lUiZ corrÊa 57195493/1 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: 851480

..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

errata
.

errata do terMo de coMProMisso Nº. 023/2022-FcG
Publicado no doE nº 35.111 de 12.09.2022 - Protocolo: 850967
onde se lê: GUiGo oddENiNo
Leia- se: GUido oddENiNo
autorização: Processo nº. 2022/19818
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 851595
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 756 de 09 de setembro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas 
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1164135/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Salvaterra no dia 09 de setembro de 2022, para cober-
tura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: caroliNE rocHa da SilVa
MaTrÍcUla: 5947910
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.
Portaria Nº 757 de 09 de setembro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas 
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1164005/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de castanhal no dia 09 de setembro de 2022, para cober-
tura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: PEdro HENriQUE BEZErra GUErrEiro
MaTrÍcUla: 5951293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 851560
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

errata
.

errata da Portaria de Férias Nº 170/2022, de 28 de JUNHo de 
2022, que trata da coNcessÃo de Ferias, dos servidores, publi-
cada em doe 35.028 de 30 de Junho de 2022:
remover:

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de 
GoZo

fraNcY roSa lEal MENdES 
da SilVa 5909596/2 26/11/2019 26/11/20 a 

25/11/21
01/08 a 

30/08/22

Protocolo: 851804
errata da Portaria de diária Nº 229/2022, de 02 de seteMBro de 
2022, que trata da coNcessÃo de diÁrias, do servidor, publicada 
em doe 35.106 de 06 de setembro de 2022:
onde se lê:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diárias.
Leia-se:
coNcEdEr 5 e ½ (cinco e meia) diárias.

Protocolo: 851317
errata da Portaria de diária Nº 228/2022, de 02 de seteMBro de 
2022, que trata da coNcessÃo de diÁrias, do servidor, publicada 
em doe 35.106 de 06 de setembro de 2022:
onde se lê:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diárias.
Leia-se:
coNcEdEr 5 e ½ (cinco e meia) diárias.

Protocolo: 851322
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errata da Portaria de Férias Nº 224/2022, de 30 de aGosto de 
2022, que trata da coNcessÃo de Ferias, dos servidores, publi-
cada em doe 35.100 de 01 de agosto de 2022:
incluir:

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de 
GoZo

raiMUNdo UliSSES SaloMao 
SoUZa 5009421/1 01/09/1987 01/09/19 a 

31/08/20 03/10 a 01/11/22

remover:

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de 
GoZo

iriS dE faTiMa GUErrEiro 
BaSToS 5890181/1 01/06/2011 01/06/21 a 

31/05/22
13/10 a 

01/11/22

onde se lê: 

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de 
GoZo

faBricio SaNToS dE MaTToS 5891383/1 01/08/2011 01/08/18 a 
31/07/19

05/10 a 
19/10/22

PaUlo MarQUES fErrEira 7004427/1 16/03/1987 16/03/21 a 
15/03/22

03/10 a 
01/11/22

Leia-se: 

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de 
GoZo

faBricio SaNToS dE MaTToS 5891383/1 01/08/2011 01/08/18 a 
30/06/22

05/10 a 
19/10/22

PaUlo MarQUES fErrEira 7004427/1 16/03/1987 16/03/21 a 
15/03/22

03/10 a 
22/10/22

Protocolo: 851383
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 236/2022, de 09 de seteMBro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 03/2022 – coPr/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/1112158, de 30/08/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor JoSE Maria BraGa 
corrEa JUNior, matrícula n.º 7003340/2, ocupante do cargo em comis-
são de coordENador dE NUclEo, no valor de r$ 320,00 (trezentos e 
vinte reais), obedecendo a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) Passagens e locomoção -
Elemento de despesa 339033 -
Valor por elemento 320,00 -
fonte de recurso 0101 -

ToTal r$ 320,00

ação 260.163 aPoio a EVENTo cUlTUral diVEr-
SoS – TV E rádio

ii - determinar aplicação do Suprimento de fundos, no período de 30 dias 
a contar da emissão da ordem Bancária, no(s) Município(s) de cachoeira 
do arari, para ocorrer com despesas com transporte de balsa (ida e volta 
entre Belém e cachoeira do arari) para coleta de material (entrevistas, 
depoimentos, imagens) para a produção do documentário sobre o Museu 
do Marajó. Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, para a 
realização da prestação de contas, após o período de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 851435
.

diÁria
.

Portaria Nº 233/2022, de 09 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2022 da coPr/fUNTElPa, de 
01/09/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/1127448, de 01/09/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diária(s), ao servidor JoSE Maria Bra-
Ga corrEa JUNior, ocupante do cargo em comissão de coordENador 
dE NUclEo, matrícula funcional nº 7003340/2, para custear despesas com
viagem ao(s) Município(s) de cachoeira do arari, no período de 09 a
13/09/2022, com o objetivo de realizar filmagem de documentário sobre o
museu do Marajó para a SEcUlT e TV cUlTUra.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 851432

..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 926/2022-GaB/siNd. Belém, 09 de setembro 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 2022/755105 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 843/2022 exarada pela 
consultora Jurídica do Estado - 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 iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras TElMa lUcia da 
SilVa MorEira, Mat. nº 5890577-1 e iZaBEl BarroS BraGa, Mat. nº 
772135-1, 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, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 927/2022-GaB/Pad Belém,09 de setembro 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 E.K.a.c., matrícula nº 5948310-1, E.S.S, 
matrícula nº 57234352-1, f.c.P., matrícula nº 5899428-2 e f.S.o.r., ma-
trícula nº 334790-1, 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 pelos servidores NEYrE alEXaNdrE 
BarroS MacHado, matrícula nº 57176508-2, roSaliNa oliVEira MU-
NiZ, matrícula nº 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS SaNToS, matrí-
cula nº 240842-1, para sob a Presidência do primeiro, 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 928/2022-GaB/Pad Belém,09 de setembro 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 E.f.l., matrícula nº 5941246-1, J.r.l.l, 
matrícula nº 5694590-2, J.G.c., matrícula nº 5938345-1 e K.G.a.B., ma-
trícula nº 5585406-1, 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 pelos servidores alciNETE do 
Socorro liMa da coSTa, matrícula nº 57211696-1, fEliPE TEiXEira 
rEZENdE, matrícula nº 54197224-2 e SaYoNara caMarGo foNTaNa, 
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matrícula nº 773573-2, 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 929/2022-GaB/Pad Belém,09 de setembro 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 f.P.V.S., matrícula nº 5948029-1, 
f.E.B.M.J, matrícula nº 57210597-1, G.c.f., matrícula nº 5952128-1 e 
G.S.S.S., matrícula nº 57210536-1, 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 pelos servidores alciNETE do 
Socorro liMa da coSTa, matrícula nº 57211696-1, fEliPE TEiXEira 
rEZENdE, matrícula nº 54197224-2 e SaYoNara caMarGo foNTaNa, 
matrícula nº 773573-2, 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 930/2022-GaB/Pad Belém,09 de setembro 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 G.T.S., matrícula nº 5889922-1, H.H.l.o., 
matrícula nº 57234178-1, H.a.S.r.V., matrícula nº 57217500-1 e i.V.G.S., 
matrícula nº 6308597-2, 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 pelos servidores alciNETE do 
Socorro liMa da coSTa, matrícula nº 57211696-1, fEliPE TEiXEira 
rEZENdE, matrícula nº 54197224-2 e SaYoNara caMarGo foNTaNa, 
matrícula nº 773573-2, 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 931/2022-GaB/Pad Belém,09 de setembro 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 G.S.c., matrícula nº 5941973-1, 
H.M.B.c., matrícula nº 57209584-1, H.S.S., matrícula nº 5488818-3 e 
i.P.N., matrícula nº 5942105-1, 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 pelos servidores alciNETE do 
Socorro liMa da coSTa, matrícula nº 57211696-1, fEliPE TEiXEira 
rEZENdE, matrícula nº 54197224-2 e SaYoNara caMarGo foNTaNa, 
matrícula nº 773573-2, 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
Port. de Prorr/sUBst. Nº 933/2022-GaB/Pad. Belém, 09 de 
setembro 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 a PorTaria Nº 332/2018-GaB/Pad de 21/11/2018, 
publicado no doE edição nº 33.745 de 23/11/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 878/2022, de 02 de setem-
bro de 2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - SUBSTiTUir a servidora Maria da GlÓria dE SoUZa BorGES, Mat. nº 
5890910-1, pela servidora NaTHalia dE NaZarETH fErrEira MoNTEi-
ro, Mat. nº 5897320-1, para atuar no 332/2018-GaB/Pad de 21/11/2018, 
publicado no doE edição nº 33.745 de 23/11/2018, na qualidade de mem-
bro;
ii - ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – 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
Port. de redes/sUBst. Nº 934/2022-GaB/Pad. Belém, 09 de 
setembro 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 a PorTaria Nº 200/2018-GaB/Pad de 02/08/2018, 
publicada no doE edição nº 33.675 de 08/08/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 891/2022, datado em 
06/09/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - SUBSTiTUir a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEi-
ra, Mat. nº 303860-1, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de 
membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – 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
PorT. dE rEdES/SUBST. Nº 935/2022-GaB/Pad. Belém, 09 de setembro 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 a PorTaria Nº 235/2018-GaB/Pad de 04/09/2018, 
publicada no doE edição nº 33.699 de 13/09/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 892/2022, datado em 
06/09/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - SUBSTiTUir a servidora daYSE rUTH TaVarES da SilVa, Mat. nº 
454680-1, pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, 
Mat. nº 303860-1, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
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V – 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 redes. Nº 936/2022-GaB/Pad.  Belém, 09 de se-
tembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 02/2022-NdE/SEdUc, 
de 09/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 145/2019-GaB/Pad 
de 03/07/2019, publicada no doE n° 33.914 de 08/07/2019, prorrogado 
pela PorTaria Nº 189/2019-GaB/Pad de 30/08/2019, publicada no doE 
nº 33.967 de 02/09/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 851368
Portaria Nº 115/2022 -GaB/saeN/sedUc
a Secretária adjunta de Ensino, em exercício usando das suas atribuições 
legais, conferida pela PorTaria Nº 7560 de 25/08/2022.
coNSidEraNdo que a constituição de 1988 se caracteriza como um mar-
co para as comunidades indígenas, na medida em que assegura o respei-
to pela sua língua, costumes, crenças, tradições e processos próprios de 
aprendizagem;
coNSidEraNdo o que preconiza a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional (ldBEN);
CONSIDERANDO a existência de desafios, reconhecimento dos avanços e 
a diversidade cultural, a fomentação de proposições para a melhorias e 
adequações da Educação indígena;
coNSidEraNdo a execução das ações e programas em apoio à educação 
escolar indígena no Estado do Pará.
 r E S o l V E
art. 1º iNdicar a servidora VEraNEiZE doS aNJoS alVES, Professora, 
matrícula nº 5960973-2, para coordenar a execução das ações atinentes à 
Educação Escolar indígena/SEdUc/Pa.
art. 2º a coordenação da Educação indígena deverá orientar no plane-
jamento coletivo de práticas pedagógicas diferenciadas para atender ao 
contexto escolar e sistematizá-las de modo que possam se tornar uma 
produção didático-pedagógica bilíngue para uso nas escolas indígenas do 
estado, de acordo com o Projeto Político Pedagógico.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor, tendo seus efeitos legais retroativo a 
03 de junho de 2022, revogadas as disposições em contrário,
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete da Secretária adjunta de Ensino, em exercício, em, 09 de setem-
bro de 2022.
rEGiNa cElli SaNToS alVES
Secretária adjunta de Ensino, em exercício.

Protocolo: 851618

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria Nº 193/2022-cPsP
Término de vínculo: 01/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: alEX coSTa alVES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 194/2022-cPsP
Término de vínculo: 16/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: JESSica JaMilY fErrEira rodriGUES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 195/2022-cPsP
Término de vínculo: 31/03/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: KEZia rEGiNa MacHado oliVEira
cargo: assistente administrativo
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 196/2022-cPsP
Término de vínculo: 08/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: Maria roSiaNE ViaNa doS SaNToS
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 197/2022-cPsP
Término de vínculo: 10/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: Sara loPES da SilVa MoUra
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 198/2022-cPsP
Término de vínculo: 01/09/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: claUdiaNE da SilVa MENEZES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 199/2022-cPsP
Término de vínculo: 10/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aNa cidia BaNdEira friaES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 200/2022-cPsP
Término de vínculo: 05/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aNToNio PEdro daNTaS JUNior
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 851709

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 213/2022 - saLe|sedUc, de 08 de seteMBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar os servidores Helio da Silva Saraiva, Matrícula nº 
5468965/1, cPf n° 148.949.802-82 e rosilene da Mota Moraes, Matrí-
cula n° 571224233/1, cPf n.º 630.545.902-91, para atuarem respec-
tivamente como fiscais titular e fiscal substituto do Contrato de aquisi-
ção n.º 223/2022, celebrado entre a SEdUc e a empresa VS delgado co-
mércio de artigos de Escritório Eireli, que tem como objeto a contratação 
de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Material de Expedien-
te (cortador de papel e liga Elástica).
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 29/08/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc

Protocolo: 851816
Portaria N.º 212/2022 - saLe|sedUc, de 30 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar os servidores Helio da Silva Saraiva, Matrícula nº 
5468965/1, cPf n° 148.949.802-82 e rui Tupinambás lobato favacho, 
Matrícula n° 6012736/1, cPf n.º 443.549.162-15, para atuarem respec-
tivamente como fiscais titular e fiscal substituto do Contrato de aquisi-
ção n.º 149/2022, celebrado entre a SEdUc e a empresa apolo comer-
cial lTda, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especiali-
zada no fornecimento de Material de Expediente (fita adesiva, fita gomada 
crepe e fita gomada lisa).
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 27/06/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc

Protocolo: 851818
Portaria N.º 211/2022 - saLe|sedUc, de 30 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar os servidores roberto Serra Mendes, Matrícula nº 
304417-1, cPf n° 186.346.802-15, e rosilene da Mota Moraes, Matrí-
cula n° 571224233/1, cPf n.º 630.545.902-91, para atuarem respec-
tivamente como fiscais titular e fiscal substituto do Contrato de aquisi-
ção n.º 151/2022, celebrado entre a SEdUc e a empresa Star comércio 
de alimentos lTda, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica 
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especializada no fornecimento de Material de Expediente (copo descartá-
vel para água e copo descartável para café).
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 27/06/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc

Protocolo: 851820
Portaria N.º 210/2022 - saLe|sedUc, de 30 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar os servidores roberto Serra Mendes, Matrícula nº 
304417-1, cPf n° 186.346.802-15, e rui Tupinambás lobato favacho, 
Matrícula n° 6012736/1, cPf n.º 443.549.162-15, para atuarem respec-
tivamente como fiscais titular e fiscal substituto do Contrato de aquisi-
ção n.º 150/2022, celebrado entre a SEdUc e a empresa Novidades caba-
no comércio de artigos de Papelaria Eireli, que tem como objeto a contra-
tação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Material de Ex-
pediente (Envelope, livro para protocolo, registrador az e caixa arquivo ).
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 27/06/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc

Protocolo: 851821

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 54748/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: despesas de pequeno vulto com material de consumo.
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
cPf: 82069891291
NoME: ElToN faBio GUEdES daS NEVES
MaTrÍcUla: 57197706
ProGraMa dE TraBalHo: 1509
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 851529

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54807/2022
oBJETiVo: Participação na Etapa Nacional dos Jogos da Juventude 2022, 
que acontecerá em aracaju/SE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SErGiPE / 12/09/2022 - 18/09/2022 Nº diárias: 6
SErGiPE / BElEM / 18/09/2022 - 18/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Said dE caSTro fraiHa
MaTrÍcUla: 558460
cPf: 22170871268
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 851533
Portaria de diarias No. 54926/2022
oBJETiVo: realização do Projeto afro Pará- formação de Professores para 
implementação da Educação das relações Étnico raciais e para o Ensino de 
História e cultura afro-Brasileira e africana.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
BarcarENa / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cilENE corrEia dE MElo
MaTrÍcUla: 5822009
cPf: 28711963204
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 851536
Portaria de diarias No. 54855/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 09/09/2022 - 11/09/2022 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 11/09/2022 - 11/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcio aNToNio BarBoSa liSBoa
MaTrÍcUla: 57173666
cPf: 65890620215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 851537
Portaria de diarias No. 54886/2022
oBJETiVo: realização do projeto afro Pará formação de Professores da Edu-
cação Básica para o Ensino de História e cultura afro -Brasileira e africana.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 11/09/2022 - 11/09/2022 Nº diárias: 0

SaNTarEM / oBidoS / 11/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 6
oBidoS / SaNTarEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / PraiNHa / 17/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 6
PraiNHa / SaNTarEM / 23/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 24/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KaTia SiMoNE araUJo coSTa
MaTrÍcUla: 5902256
cPf: 29528739253
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 851545
Portaria de diarias No. 54885/2022
oBJETiVo: realização do projeto afro Pará formação de Professores da Edu-
cação Básica para o Ensino de História e cultura afro -Brasileira e africana.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 11/09/2022 - 11/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oBidoS / 11/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 6
oBidoS / SaNTarEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / PraiNHa / 17/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 6
PraiNHa / SaNTarEM / 23/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 24/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aMilToN GoNcalVES Sa BarrETTo
MaTrÍcUla: 558214
cPf: 21908486520
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 851541
Portaria de diarias No. 54993/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 23/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 2
caNaa doS caraJaS / BElEM / 25/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roBSoN da SilVa GUrJao
MaTrÍcUla: 57202606
cPf: 43055125215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iV / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 851559
Portaria de diarias No. 54990/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
MaE do rio / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN aNToNio coSTa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5837774
cPf: 63561158234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 851551
Portaria de diarias No. 54992/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcordia do Para / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
coNcordia do Para / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roBSoN da SilVa GUrJao
MaTrÍcUla: 57202606
cPf: 43055125215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iV / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 851555
Portaria de diarias No. 54991/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
MaE do rio / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo aNdrE alVES fiGUEirEdo
MaTrÍcUla: 5289432
cPf: 29359813249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 851553

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 203/2022-cPsP
a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência 
que lhe foi delegada pela PorTaria Nº. 008/2021-GS de 21/01/2021, e 
considerando os autos do processo nº 2022/1154731.
rESolVE:
Tornar sem efeito os contratos administrativos relacionados abaixo:
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serVidor Nº/c carGo MUNicÍPio d.o.e.

lUciENE dE liMa coSTa 365/2022 ProfESSor iGaraPÉ aÇU
 

35.054-
22/07/22

caTariNa XaViEr Sa
 

393/2022
 

ProfESSor – ENSiNo 
dE liBraS

 

caMETá
 

35.051-
19/07/22

laUra MaciEl da coSTa
 

405/2022
 

aSSiSTENTE adM./
BrailliSTa

 

aBaETETUBa
 

35.054-
22/07/22

MarcoS aNToNio GoMES dE 
aNdradE

 

463/2022
 

ProfESSor
 

ViGia
 

35.060-
28/07/22

TaTiaNa VicToria carNEiro 
MoUra

 

473/2022
 

ProfESSor
 

XiNGUara
 

35.060-
28/07/22

EdilENE rEiS daS NEVES
 

487/2022
 

ProfESSor
 

STa Maria daS 
BarrEiraS

 

35.051-
19/07/22

aBiMaEl oliVEira doS 
SaNToS

 

605/2022
 

ProfESSor
 

ParaGoMiNaS
 

35.070-
05/08/22

aErcio loPES da SilVa
 

613/2022
 

ProfESSor
 

SaNTa iZaBEl 
do Pará

 

35.070-
05/08/22

rociclEia lira da SilVa
 

623/2022
 

ProfESSor
 

SaNTarÉM
 

35.070-
05/08/22

clEiZE SUZEli BriTo da 
SilVa 630/2022 ProfESSor

 
BElEM

 
35.070-

05/08/22

ElaiNE EloY frEiTaS 631/2022

TÉc. EM GESTÃo 
PÚBlica/coNTador

 

BElEM
 

35.070-
05/08/22

ENY da crUZ doS SaNToS
 

633/2022
 

ProfESSor
 

aNaJaS
 

35.070-
05/08/22

MaNoEl da coSTa PErEira
 

634/2022
 

ProfESSor
 

aNaJaS
 

35.070-
05/08/22

rEGiMara cardoSo 
fiGUEira

 

648/2022
 

ProfESSor-aEE
 

MoJUi caMPoS
 

35.051-
19/07/22

SHEliENE alVES PErEira
 

654/2022
 

ProfESSor-aEE
 

caMETá
 

35.051-
19/07/22

NEiBa cHriSTiaNE da SilVa 
PaiXao

 

671/2022
 

ProfESSor
 

SaNTarÉM
 

35.051-
19/07/22

raYrYK PaTricK doS SaN-
ToS GUiMaraES

 

722/2022
 

ProfESSor-aEE
 

oBidoS
 

35.070-
05/08/22

JEffErSoN SaNTaNa da 
SilVa carNEiro

 

772/2022
 

ProfESSor
 

XiNGUara
 

35.060-
28/07/22

Maria do Socorro da 
SilVa VilHENa

775/2022
 

ProfESSor
 

TailÂNdia
 

35.044-
13/07/22

JUliMar araUJo aZaNcorT 780/2022
 

ProfESSor
 

BElEM
 

35.054-
22/07/22

aNToNiS rofiNo dE MoUra
 

787/2022
 

ProfESSor
 

ToME acU
 

35.051-
19/07/22

Jairo BarrETo BiTENcoUrT
 

795/2022
 

ProfESSor
 

BElÉM
 

35.051-
19/07/22

SaNTiaGo VaNdErlEi 
riBEiro

 

798/2022
 

ProfESSor
 

STa Maria daS 
BarrEiraS

 

35.051-
19/07/22

MaTEUS HENriQUE dE JESUS
 

799/2022
 

ProfESSor
 

XiNGUara
 

35.060-
28/07/22

EdElSoN SilVa dE oliVEira
 

804/2022
 

ProfESSor
 

aNaJaS
 

35.070-
05/08/22

GErciENE carMoNa da 
SilVa

 

807/2022
 

ProfESSor
 

cHaVES
 

35.070-
05/08/22

clEYToN PaNToJa lEao
 

810/2022
 

ProfESSor
 

BElEM
 

35.070-
05/08/22

adJalMa NaSciMENTo 
raMoS

 

811/2022
 

ProfESSor
 

BrEVES
 

35.044-
13/07/22

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 09 de setembro de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 851754
ato: Portaria Nº 204/2022-cPsP
Motivo: Tornar Sem Efeito contrato administrativo nº 554/2022
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: BriTHS TaTYaNE faVacHo PErEira

cargo: Professor
Município: BrEVES
d.o.E. 35.036 de 06.07.2022
obs: Processo nº 2022/1140746
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 851773

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL de coNVocaÇÃo
 a Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, cons-
tituído nos termos da Portaria nº 141/2019, de 03/07/2019 Publi-
cada no doE Edição nº 33.991 de 04/07/2019, coNVoco na for-
ma do art.219, único da § 2º da lei 5810/94, a servidora lEila JEa-
NE alVES da SilVa mat. 5812674-2, que se encontra em lugar incer-
to e não sabido, deve apresentar perante a comissão que está sedia-
da no Núcleo de disciplina e Ética/SEdUc, 2º piso sede da Secreta-
ria de Estado de Educação, rodovia augisto Montenegro Km. 10 s/nº
cons i de re  a  se rv i do ra  coNVocado em razão  das  impu ta -
ções cont idas no processo, 1273265/2018 ,  pelo cometimen-
to em tese, de TraNSGrESSÃo de aBaNdoNo dE carGo que dis-
põe os art .178, iV, c/c 190, iii 2º da lei 5.810/94 rJU, sendo garanti-
do o direito da ampla defesa e do contraditório.
fica o servidor coNVocado pelo presente Edital, para apresentar no pra-
zo de 15(quinze) dias, a partir desta publicação e acompanhar os traba-
lhos da presente comissão.
outrossim, solicitamos tão logo efetivadas as ações por esta, Ge-
rência, seja os respectivos comprovantes remetidos a esta Presiden-
te, necessários à segurança Jurídicrespectivos comprovantes remeti-
dos a esta Presidente, necessários à segurança a do supracitado Proces-
so disciplinar.
atenciosamente,
_____________________________
Maria JoSE SilVa do NaSciMENTo
 Presidente

Protocolo: 851390
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.7915/2022 de 09/09/2022
Nome:aNa iriS SoUZa dE MoraES
Matrícula:80846655/1cargo:assisist.administrativo
lotação:EEEf. São Pio X/Belém
Período:01/09/2022 a 30/10/2022
Triênios:19/07/2011 a 18/07/2014
Portaria nº.7917/2022 de 09/09/2022
Nome:roBErTo NEPoMUcENo BriTo
Matrícula:6320384/2cargo:Professor
lotação:EE.Joaquim Viana/ananindeua
Período:01/09/2022 a 30/10/2022
Triênios:05/06/1996 a 04/06/1999
Portaria nº.6974/2022 de 09/09/2022
Nome:roBErTo foNSEca da cUNHa
Matrícula:344753/1cargo:Professor
lotação:EE.c.de inform,da Educação/Belém
Período de Gozo:01/08/2022 a 29/09/2022
Período de aquisitivo:13/09/2017 a 17/04/2022
Portaria nº.7913/2022 de 09/09/2022
Nome:Maria dE NaZarE alVES aMoriM
Matrícula:203327/1cargo:Servente
lotação:EEEfM.rui Barbosa/Tucurui
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:25/07/2011 a 24/07/2014
Portaria nº.7916/2022 de 09/09/2022
Nome:Maria oliVEira dE liMa
Matrícula:198021/1cargo:ag.de Portaria
lotação:EE.Prof.Santana Marques/Belém
Período:23/08/2022 a 21/10/2022
Triênios:15/05/2017 a 14/05/2020
Portaria nº.7833/2022 de 05/09/2022
Nome:TarcÍSio carloS fariaS PiNHEiro
Matrícula:57224116/1cargo:ass. administrativo
lotação:EE. Paulo Maranhão/Belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:09/12/14 a 08/12/17
Portaria nº.7876/2022 de 09/09/2022
Nome:aNTÔNio aUGUSTo dE SoUZa coSTa
Matrícula:57211006/1cargo:Servente
lotação:EE. alexandre Zacarias de assunção/Belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:07/01/09 a 06/01/12
Portaria nº.7877/2022 de 09/09/2022
Nome:aNdrÉa GoNÇalVES GoMES
Matrícula:5777151/2cargo:Professor
lotação:EE. cel. Sarmento/icoaraci
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:06/02/10 a 05/02/13
Portaria nº.7878/2022 de 09/09/2022
Nome:aNGEla Maria dE SoUZa fialHo
Matrícula:566128/1cargo:Professor
lotação:EEEfM. Pitágoras/ananindeua
Período:01/09/22 a 30/10/22 – 31/10/22 a 29/11/22
Triênios:02/05/95 a 01/05/98 – 02/05/98 a 01/05/01
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Portaria nº.7879/2022 de 09/09/2022
Nome:fraNciSca SaNToS da SilVa
Matrícula:57211116/1cargo:Servente
lotação:EE. Magalhães Barata/Stª izabel do Pará
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:05/01/09 a 04/01/12
Portaria nº.7881/2022 de 09/09/2022
Nome:carMEN lUcia PErEira BEZErra
Matrícula:180025/1cargo:ass. administrativo
lotação:assessoria de Planejamento/Belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:01/09/92 a 31/08/95
Portaria nº.7880/2022 de 09/09/2022
Nome:JoaNa Maria foNSEca dE oliVEira
Matrícula:5901619/1cargo:Esp. em Educação
lotação:EE. felipe Patroni Sede Vinc/acará
Período:08/09/22 a 06/11/22
Triênios:23/07/12 a 22/07/15
aProVaÇÃo EScala dE fEriaS
Portaria nº.:7887/2022 de 09/09/2022
Nome: VaGNEr dE JESUS rodriGUES dE rodriGUES
Matrícula:57213026/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:centro de cap de Prof da Educ atend Pes Surdez/Belém
Portaria nº.:7888/2022 de 09/09/2022
Nome:TiaGo dE SoUZa coSTa
Matrícula:57208754/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:centro de cap de Prof da Educ atend Pes Surdez/Belém
Portaria nº.:7889/2022 de 09/09/2022
Nome: ElToN faBio GUEdES daS NEVES
Matrícula:57197706/2 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:7893/2022 de 09/09/2022
Nome: KEila MoUrao da SilVa
Matrícula:57217477/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:7897/2022 de 09/09/2022
Nome: raiMUNdo GilSoN da SilVa PErEira
Matrícula:941468/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria nº.:7902/2022 de 09/09/2022
Nome: SaNdra oliVEira dE SoUSa SilVa
Matrícula:57234043/1 Período:30/11/22 à 13/01/23Exercício:2022
Unidade:depto de inspeção e docum Escolar/Belém
Portaria nº.:7890/2022 de 09/09/2022
Nome: SaMir JoSE da SilVa daMaScENo
Matrícula:57175099/1 Período:13/10/22 à 27/10/22Exercício:2020
Unidade:assessoria Juridica/Belém
Portaria nº.:7892/2022 de 09/09/2022
Nome: HElENa da coNcEiÇÃo BaSToS GoMES dE carValHo
Matrícula:54180122/2 Período:10/10/22 à 21/10/22Exercício:2021
Unidade:assessoria Juridica/Belém
Portaria nº.:7901/2022 de 09/09/2022
Nome: aNdrEZa PaUla PErEira da SilVa
Matrícula:5902035/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Santa Maria Bertilla/Benevides
Portaria nº.:7900/2022 de 09/09/2022
Nome: KEiTY SUElEN da coNcEiÇÃo MacEdo
Matrícula:57213832/1 Período:07/11/22 à 06/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Santa Maria Bertilla/Benevides
Portaria nº.:7899/2022 de 09/09/2022
Nome: PaUlo cESar MElo da SilVa
Matrícula:5895879/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM centro de Educ Prof dom aristides Pirovano/Marituba
Portaria nº.:7895/2022 de 09/09/2022
Nome: JoaQUiM alVES lEiTE
Matrícula:390283/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Jose Edmundo Queiroz/Marituba
Portaria nº.:7894/2022 de 09/09/2022
Nome: Maria do ESPiriTo SaNTo BarBoSa MEScoUTo fErrEira
Matrícula:291587/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Santa Tereza d’avila/Marituba
Portaria nº.:7898/2022 de 09/09/2022
Nome: carloS BENEdiTo roSa doS SaNToS
Matrícula:57211427/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Eduardo lauande/Marituba
Portaria nº.:7896/2022 de 09/09/2022
Nome: Maria raiMUNda da SilVa QUiNTEro
Matrícula:6004679/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Jose Edmundo Queiroz/Marituba
Portaria nº.:7891/2022 de 09/09/2022
Nome: adElSoN carloS laGoia ValENTE
Matrícula:57188350/2 Período:05/10/22 à 03/11/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Padua costa sede/Santa Barbara do Pará
Portaria nº.:17/2022 de 01/09/2022
Nome: VaNdira rodriGUES dE aBrEU
Matrícula:54187884/1 Período:16/10/22 à 29/11/22Exercício:2022
Unidade:EE drª Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:032/2022 de 31/08/2022
Nome: MarcoS aNToNio BarBoSa do NaSciMENTo
Matrícula:5890609/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof Gasparino B da Silva/Soure

Portaria nº.:62/2022 de 02/09/2022
Nome: laUra Maria aMErico da SilVa
Matrícula:5418828/1 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Benedita Marilda da Silva Braga/Mocajuba
Portaria nº.:102/2022 de 01/09/2022
Nome: Maria roZiVaNi da crUZ TEMBE
Matrícula:5942138/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EiEf anexo itaputyr/capitao Poço
Portaria nº.:040/2022 de 09/05/2022
Nome: coNcEiÇÃo PErEira dE oliVEira
Matrícula:5951148/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Gonçalves dias/Parauapebas
Portaria nº.:7934/2022 de 12/09/2022
Nome: SilVia MalViNa HollES fErrEira NEGri
Matrícula:5051908/1 Período:26/10/22 à 09/11/22Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)Belém
Portaria nº.:121/2022 de 09/09/2022
Nome:iradENE doS aNJoS PiNHEiro
Matrícula:5950999/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. dep.américo Pereira lima/Juruti
Portaria nº.:7921/2022 de 09/09/2022
Nome:clEidE PiNHEiro loPES liMa
Matrícula:5819059/2Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.:7922/2022 de 09/09/2022
Nome:MaNoEl coNcEiÇÃo MarQUES da cUNHa
Matrícula:7006799/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Honorato filgueiras/distrito de Mosqueiro
Portaria nº.:7923/2022 de 09/09/2022
Nome:MoiSÉS loBaTo dE oliVEira
Matrícula:57211440/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Santa Maria de Belém do Grão Pará/Belém
Portaria nº.:586/2022 de 20/08/2022
Nome: lUciaNa PaTricia corrEa MacEdo
Matrícula:57217588/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEM laureno Melo/castanhal
Portaria nº.:748/2022 de 20/08/2022
Nome: Maria do cEU roSario dE SoUSa
Matrícula:54186821/2 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2021
Unidade:EEM Jose Salles/castanhal
Portaria nº.:820/2022 de 20/08/2022
Nome: iNaldo aZEVEdo da SilVa
Matrícula:57224780/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEM Jose Salles/castanhal
Portaria nº.:146/2022 de 05/09/2022
Nome: fraNciSco lEalci SaBiNo dE PaiVa
Matrícula:57205527/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof isabel amazonas/Ulianopolis
torNar seM eFeito
Portaria nº.:7859/2022 de 06/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 007090/2022 de 08/08/2022, que 
concedeu 30 dias de férias, no período de 10/09/2022 a 09/10/2022, ao 
servidor NilSoN doS SaNToS coSTa, matricula nº 5874670/2, Professor, 
lotado na EE. almirante Guillobel/Belém referente ao exercício de 2022.
errata
errata na Publicação da Portaria nº.:7826/2022 de 05/09/2022
Nome:SilVia MalViNa HollES fErrEira NEGri
onde se lê:Período:26/10/2022 à 09/12/2022
Leia-se:Período:10/11/2022 à 09/12/2022
Publicada no Diário Oficial Nº 35.108 de 08/09/2022

Protocolo: 851757
Portaria Nº 201/2022-cPsP
a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência 
que lhe foi delegada pela PorTaria Nº. 008/2021-GS de 21/01/2021, e 
considerando os autos do processo nº 2021/225470.
rESolVE:
Art. 1º Retificar para 01.06.2019 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1-damiana rosamunda alves de castro – 5433746-2 - Professor
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 09 de setembro de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 202/2022-cPsP
a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência 
que lhe foi delegada pela PorTaria Nº. 008/2021-GS de 21/01/2021, e 
considerando os autos do processo nº 2022/992139.
rESolVE:
Art. 1º Retificar para 01.09.2020 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1-olga Benedita rodrigues Melo – 5264715-3 - Professor
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 09 de setembro de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 851727
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ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Protocolo: 2022/642785
Portaria N° 3715/22, de 09 de setembro de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) odilSoN rodriGUES rEiS, id. funcional nº 
57201580/ 1, cargo de aUXiliar dE laBoraTorio B - iii, lotado no caM-
PUS dE Sao MiGUEl do GUaMa, Progressão funcional por Merecimento
-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2014/2016, para referência 
iV da classe B, do cargo de aUXiliar dE laBoraTorio integrante do 
quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais 
da UEPa, com vigência retroativa a contar de 24.05.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/235797
PorTaria N°3722/22, de 09 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MYlENE oliVEira cUNHa fErNaNdES, id. 
funcional nº 57218229/2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c - iii, lo-
tada na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, Progressão 
funcional por antiguidade, período aquisitivo 2019/2021, para referência 
iV da classe c, do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, integrante do qua-
dro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da 
UEPa, com vigência retroativa a contar de 24.02.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/919969
PorTaria N°3723/22, de 09 de setembro de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNaclaN PErEira loPES da SilVa, id. fun-
cional nº 5532035/ 1,cargo de TEcNico c - ii, lotada na coordENado-
ria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii,Progressão funcional por antiguida-
de, período aquisitivo 2020/2022, para referência iii da classe c, do cargo 
de TEcNico, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, 
administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar 
de 19.07.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 851324
eXoNeraÇÃo de serVidor a Pedido
Protocolo: 2022/1095840
Portaria N° 3716/22 de 09 de setembro de 2022.
EXoNErar, a pedido, a servidora aNGElUcE doS SaNToS MaGalHaES, 
id. funcional nº 5888606/ 3, cargo de ProfESSor aUXiliar, lotada no 
caMPUS dE SaNTarEM, a contar de 26.08.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 851328
NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo
Protocolo: 2022/1110853
Portaria N° 3717/22, de 09 de setembro de 2022
NoMEar, GESSiaNa liSBoa MoNTEiro, para exercer o cargo em comis-
são de coordENador dE PlaNEJaMENTo PEdaGÓGico dE GradUa-
ÇÃo, código GEP-daS 011.2, a contar de 01.08.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 851329
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo
Protocolo: 2022/1166338
Portaria N° 3758/22, de 12 de setembro de 2022
EXoNErar, o(a) servidor(a) NEiValdo fialHo do NaSciMENTo, id. fun-
cional nº 5833809/2, do cargo em comissão de dirETor dE GESTÃo dE 
PESSoaS, código GEP-daS-011.4, a contar de 13.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 851570
NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo
Protocolo: 2022/1166338
Portaria N° 3757/22, de 12 de setembro de 2022.
NoMEar, THiaGo SoarES SilVa, id. funcional nº 57201520/ 2, para 
exercer o cargo em comissão de dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, códi-
go GEP-daS-011.4, a contar de 13.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 851571
reMoÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/1166787
Portaria N° 3759/22, de 12 de setembro de 2022
rEMoVEr, o(a) servidor(a) NEiValdo fialHo do NaSciMENTo, id. fun-
cional n° 5833809/ 2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, da dirEToria 
dE GESTao dE PESSoaS, para o caMPUS iii (curso de Educação física), 
a contar de 13.09.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 851573

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/1012837
Portaria N° 3719/22, de 09 de setembro de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) aNa claUdia BraGaNca dE SoUZa, 
id. funcional nº 57209361/ 1, na função de TEcNico, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, goze de 30(trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria Nº 2967,de 
25.10.2016, referente ao triênio de 19.12.2008 a 18.12.2011, no período 
de 01.11.2022 a 30.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/842599
Portaria N° 3720/22, de 09 de setembro de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JoSiVaNE QUarESMa TriNdadE, id. fun-
cional nº 57206379/ 2, na função de TEcNico EM ENfErMaGEM, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 28.05.2016 a 27.05.2019, 
no período de 01.10.2022 a 29.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/968602
Portaria N° 3721/22, de 09 de setembro de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) criSTiNa Maria coSTa da SilVa, id. fun-
cional nº 5040957/ 1, na função de aUXiliar adMiNiSTraTiVo, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de 01.03.2009 a 28.02.2012, no 
período de 03.10.2022 a 01.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 851338

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/1151400
Portaria N° 3718/22, de 09 de setembro de 2022.
art. 1º - dESiGNar o (a) servidor (a) NaTacia da SilVa E SilVa, id. 
funcional nº 57190313/3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, como co-
ordenadora do projeto “Empreendedorismo Universitário: transformando 
ideias inovadoras em grandes negócios”, instituído pelo Termo de Execução 
descentralizada nº 08/2021-SEcTET.
art. 2º – ficaM rEVoGadaS as demais disposições em contrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 851330

.

.

errata
.

errata
terMo de disPeNsa de Processo LicitatÓrio
N° da diSPENSa: 09/2022
ParTES/ coNTraTada: ParaiSo coMErcio dE aliMENToS lTda
oNde se LÊ:
foNTE dE rEcUrSo: 339039
Leia-se:
foNTE dE rEcUrSo: 339030
PUBlicado No d.o.E. N° 34.955 dE 03 dE Maio dE 2022.
ProTocolo da PUBlicaÇÃo: 792269

Protocolo: 851484
errata / sUPriMeNto de FUNdo
Protocolo: 850946
Portaria n.º 3727/2022 de 09 de setembro de 2022.
Publicada no Diário Oficial N.º 35.111 de 12 de setembro de 2022.
onde se lê : cargo: aUX. dE adMiNiSTraÇÃo B
Leia-se : cargo: TEcNico dE coNTaBilidadE
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 851583

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 46/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material de consumo (lâmpada) para atender a ma-
nutenção da Cabine de Fototerapia Profissional Prolumina, Modelo – Mista 
c429G15, equipamento utilizado no ambulatório de fototerapia no setor 
de dermatologia do ccBS/UEPa. ENTrEGa do EdiTal: o Edital encon-
tra-se acessível nos sites: www.gov.br/compras/pt-br/, www.compraspara.
pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 13/09/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 23/09/2022
Hora: 11h
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orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.8870
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0261 e 0661
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 851425
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 26/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material de consumo (VidrariaS E rEaGENTES) 
para atender ao curso de licenciatura em Química, no município de Bagre/
Pa, referente ao convênio de número c.T.f 002/2020 faPESPa/UEPa (Pro-
grama forMa Pará) entre a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e 
Educação Profissional e Tecnológica/SECTET e a Universidade do Estado do 
Pará/UEPa. ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, 
a partir do dia 13/09/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 23/09/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 78201.19.364.1506.8866
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0101008744 e 0301008744
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 851422
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

eXtrato de resULtado de LicitaÇÃo
carta coNVite N° 004/2022/ceL/UePa
Processo Nº 2021/1140006
a Universidade do Estado do Pará, através da comissão Especial de licita-
ção, torna público, resultado da licitação na modalidade carTa coNViTE 
nº004/2022.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE rEforMa do aUdiTÓrio da UEafTo ccBS caMPUS ii/
UEPa, situado na Trav. Perebebuí, 2623 - Marco – cep: 66087-662 - Be-
lém-Pa.
EMPrESa VENcEdora do cErTaME: fcl ENGENHaria E coNST. EirEli 
cNPJ 42.431.449/0001-54
Valor da ProPoSTa: r$ 90.249,10 (Noventa mil, duzentos e quarenta e 
nove reais e dez centavos)
Belém, 12 de Setembro de 2022.
a coMiSSÃo

Protocolo: 851450
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/1115446
Nº da diSPENSa:  41/2022
daTa da aSSiNaTUra: 12/09/2022
ParTES/ coNTraTada: c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda
cNPJ: 29.466.322/0001-02
oBJETo: aquisição de material permanente (equipamentos), para apoio 
de projetos de pesquisa individuais, aprovados no Termo de cooperação 
Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que fomentem a melho-
ria da infraestrutura de pesquisa nos campi da Universidade do Estado do 
Pará/ UEPa, por meio do Edital n.º 043/2016 ProGraMa dE dESENVolVi-
MENTo TÉcNico ciENTÍfico SUSTENTáVEl, que estimulem a integração 
entre os grupos de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: Travessa WE 37, 11, letra a, Sala B, cEP: 67.133-295, ana-
nindeua/Pa.
Valor: r$ 709,12 (setecentos e nove reais e doze centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 78201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 0301006579
ElEMENTo da dESPESa: 449052
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda para aquisição de 
material permanente (equipamentos), para apoio de projetos de pesqui-
sa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira 
faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que fomentem a melhoria da infraestrutu-
ra de pesquisa nos campi da Universidade do Estado do Pará/ UEPa, por 
meio do Edital n.º 043/2016 ProGraMa dE dESENVolViMENTo TÉcNico 
ciENTÍfico SUSTENTáVEl, que estimulem a integração entre os grupos 
de pesquisa da UEPA, conforme especificações constantes do Termo de 
referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamento 
legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 12 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 851318

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3731/2022, de 12 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: EliaNaY aVElar do NaSciMENTo
Matrícula funcional: 57200834/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 3732/2022, de 12 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: SidNEY doS rEiS fariaS
Matrícula funcional: 57209293/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3733/2022, de 12 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE SErVico c
Nome: Elcirio JoSE coSTa do NaSciMENTo
Matrícula funcional: 57201257/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 3734/2022, de 12 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: clEidiaNE SardiNHa dE SoUZa lEal
Matrícula funcional: 5956967/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 851586
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 099/2022 – UePa
Processo seLetiVo siMPLiFicado Para a FUNÇÃo de ProFes-
sor ForMador Para os cUrsos de GradUaÇÃo Na ModaLi-
dade a distÂNcia ViNcULados À UNiVersidade aBerta do 
BrasiL – UaB/UePa - 2022-2
a Universidade do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e em 
observância às normas previstas no artigo 37, inciso iX, da constituição 
federal, de 5 de outubro de 1988, à lei nº 11.273 de 06 de fevereiro 
de 2006, considerando o disposto nas Portarias da coordenação de aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior - MEc/caPES nº 183 de 21 de 
outubro de 2016, Portaria caPES nº 102, de 10 de maio de 2019 e ins-
trução Normativa nº 2, de 19 de abril de 2017, que regulamentam as di-
retrizes para concessão e pagamento de bolsas, prevê a realização de 
Processo Seletivo no âmbito da Universidade aberta do Brasil - UaB, torna 
público a abertura do Processo Seletivo Simplificado para formação de ca-
dastro reserva como BolSiSTa com a função de ProfESSor forMador, 
em caráter TEMPorário, exclusivamente para atender as demandas dos 
cUrSoS dE GradUaÇÃo Na ModalidadE a diSTÂNcia ViNcUladoS À 
UNiVErSidadE aBErTa do BraSil– UaB/UEPa.
a inscrição deverá ser realizada no endereço http://www2.uepa.br/forma-
dor2022-2 no período de 16/09 a 13/10/2022.
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 13 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 851345
..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

adMissÃo de serVidor
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 35/2021/
seaster
Processo nº 2022/570467
objeto:. o presente Termo aditivo tem como objeto a
prorrogação de vigência por mais 60 (sessenta) dias do prazo do
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contrato administrativo nº 35/2021/SEaSTEr e alteração dos
municípios de execução descritos abaixo, com inicio no
dia 09/09/2022, encerrando-se no dia 07/11/2022 passando a
produzir efeitos a contar de sua assinatura.
data da assinatura: 08/09/2022
orçamento: 43101
Unidade orçamentária: 43.101
funcional Programática: 08.244.1505.8397.
ação detalhada: 201.373/233.298
fonte: 0106008844
Natureza de despesa: 3390.39
contratado: idEE amazônia comunicação integrada e Promoções ltda-EPP
cNPJ: 00.802.826/0001-74
Endereço: av: Perimetral da ciência, KM 01 -Espaço inovação,3º piso sala 
16—Bairro: Guamá -cEP:66075-750- Belém-Pa
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 851744
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1234/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/1071584
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/10/2022 
a 30/10/2022, correspondente ao triênio de 08/01/2014 a 07/01/2017, 
para a servidora, SaiNT clair liNdEMBErG dE alMEida, Matrícula nº. 
5892542/2, carGo: de assistente de assistência Social, lotada na daS, 
desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
06 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1255/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/1083365
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio, no período de 
04/10/2022 a 02/11/2022, correspondente ao triênio de 26/12/2016 a 
25/12/2019, para a servidora, MidiÃ dE JESUS ViEira SErra, Matrícula 
nº. 5909845/1, carGo: assistente de assistência Social, lotada na cPSE-
ac, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
12 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1240/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go  E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/1083393
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
01/10/2022 a 29/11/2022, correspondente ao triênio de 03/07/2012 a 
02/07/2015, para a servidora, roSEMarY MarQUES dE alBUQUErQUE, 
Matrícula nº. 57174414/1, carGo: de agente administrativo, lotada na 
daf, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
06 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1256/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/1095668
r E S o l V E:
coNcEdEr, 120 (cENTo E ViNTE) dias de licença Prêmio no período de 01
/10/2022 a 28/12/2022, correspondente ao triênio de 01/04/1997 a 
31/03/2000 e 2000/2003, para a servidora, lia dE alMEida MElo, Ma-
trícula nº. 3220265/1, carGo: de Monitora, cedida para Emater/Pa, com 
ônus p/ SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
12 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1259/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/1119344
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 03/10/2022 
a 01/11/2022, correspondente ao triênio de 01/10/2006 a 30/09/2009, para 
a servidora, faTiMa Maria PicaNÇo rodriGUES, Matrícula nº. 3215326/1, 
carGo: agente administrativo, lotada na drccP, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
12 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 851588

.

.

errata
.

errata
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 11/2019/seaster
Processo nº 2021/495143
Diário Oficial nº 35.111 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022
Número de Protocolo: 850632
onde se lê: vigência 12/08/2022 à 11/09/2022
Leia-se: Vigência: Vigência 12/08/2022 à 11/10/2022

Protocolo: 851275

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 67/2022/seaster
ProcESSo Nº 2021/1290608– Pregão Eletrônico n° 019/2022-SEaSTEr
objeto: o presente contrato tem como objeto a aquisição de Gêneros ali-
mentícios (HorTifrUTiGraNJEiroS), conforme, anexo i do Edital do Pre-
gão Eletrônico Nº 19/2022 -SEaSTEr.
Vigência: 06/09/2022 à 05/09/2023 (12 meses)
data da assinatura: 06/09/2022
Gestão/Unidade: 430101/43104/87101
fonte: 0101/0301/0166/0107/0139002243/0301
Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338/08.241.15058865/08.244.1505.8860
Elemento de despesa: 3390 30
ação detalhada: 189.517/253.937/253.938
Valor Global: r$ 98.753,04
contratado: a & a SaNToS diSTriBUidora dE aliMENToS EirEli,
cNPJ: 19.756.461/0001-17
Endereço: Passagem alacid Nunes, 61, Sala B, Marco, Bairro: Marco, Be-
lém/Pa, 66.087-190.
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 851434
coNtrato adMiNistratiVo Nº 68/2022/seaster
ProcESSo Nº 2021/1290608– Pregão Eletrônico n° 019/2022-SEaSTEr
objeto: o presente contrato tem como objeto a aquisição de Gêneros ali-
mentícios (HorTifrUTiGraNJEiroS), conforme, anexo i do Edital do Pre-
gão Eletrônico Nº 19/2022 -SEaSTEr.
Vigência: 06/09/2022 à 05/09/2023 (12 meses)
data da assinatura: 06/09/2022
Gestão/Unidade: 430101/43104/87101
fonte: 0101/0301/0166/0107/0139002243/0301
Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338/08.241.15058865/08.244.150
5.8860
Elemento de despesa: 3390 30
ação detalhada: 189.517/253.937/253.938
Valor Global: r$ 351.819,05
contratado: Maria fraNciNETE TaPaJÓS EirEli
cNPJ: 34.741.666/0001-12
Endereço: Passagem alacid Nunes, 61, Sala B, Marco, Bairro: Marco, Be-
lém/Pa, 66.087-190.
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 851436

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1245/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 1131448
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 1.000,00 (UM Mil 
rEaiS), em favor do (a) servidor (a), aNa PaTrÍcia araÚJo raMoS 
,5721289/3, carGo coordENadora, cPf nº 510.351.112-68, para aqui-
sição de passagens rodoviária nos trechos de Santarém, Mojui dos campos 
e Belterra/Pa, no perío de de 12/09 a 18/09/2022.
43105- 11.333.1504.8950 0101 266.734 339033
dESPESa:
339033 r$ 1.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
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ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária. 
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de Setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 1264/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/ 1037494
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 2.000,00 ( doiS Mil 
rEaiS ), SENdo Na rUBrica SErViÇoS No Valor 1.500,00 ( HUM Mil 
E QUiNHENToS ), Na rUBrica coNSUMo No Valor dE 500,00 ( QUi-
NHENToS rEaiS ) EM NoME dE iMar doS SaNToS rodriGUES, cPf Nº 
143.697.882 -34 MaTricUla Nº 3219134/1 Para QUE PoSSa faZEr facE 
a liMPEZa GEraiS. 
43.101 – 08.122.1297.8338 f:0101 189.517
dESPESa: : 339030 r$ 500,00
339039 1.500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
12 de Setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 1246/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 1143743
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 1.250,00 (UM Mil dU-
ZENToS E ciNQUENTa rEaiS), em favor do (a) servidor (a), NaZarENo 
do ESPÍriTo SaNTo doS SaNToS ,5946528/1, carGo GErENTE, cPf nº 
146.335.662-53, o qual se deslocará ao município de Parauapebas/Pa no 
período de 26/09 a 30/09/2022, para atender despesas com contratação 
de mão de obra especializada em carpintaria para auxiliar o processo de 
montagem das unidades produtivas de hortas.
08.244.1505.8398 0101 201.373 339036
dESPESa:
339036 r$ 1.250,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
09 de Setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 1258/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/ 1150422
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 3.935,25 ( três mil e 
novecentos e trinta e cinco reais ), em favor do (a) servidor (a), JariMar 
doS SaNToS fErrEira,5596939/1, cPf Nº 251.398.862 - 00 para aten-
der as solicitações de implantação de Equipamentos Públicos de Segurança 
alimentar e Nutricional.
43.101 – 08.244.1505.7678 f:0101 267.235
dESPESa: : 339039 – PESSoal
JUridica r$ 3.935,25
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
12 de Setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 851521

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1251/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/1091622

rESolVE:
autorizar o pagamento de 6 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
s Elisângela Martins da Silva, matricula 57234466/1 e Natércia freire fran-
ça matricula: 
335940/3 , que se deslocarão para os municípios de Tucuruí e Breu Bran-
co, no dia 11/09/2022, coM oBJETiVo dE PrESTar aSSESoraMENTo 
TEcNico a GESTÃo do cadUNico, cUJo MoToriSTa carloS alBErTo 
alMEida coNSolaÇÃo, 
MaT. 5906463 rEaliZara o dESlocaMENTo.
87101- 08.244.1505.8863 0139002241 261.694 0139002241
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de Setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1250/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº2022/1139442
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 e ½ (TrES e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
NaZarENo do ESPiriTo SaToS doS SaNToS , MaT.5946528, GErENTE E
TadEU JESUS carValHo loBaTo, MaT. 2025183, GErENTE QUE irÃo 
ViaJar Para TUcUrUi/Pa, No PEriodo dE 12 a 15/09/2022, cUJo oB-
JETiVo É - implantação de Equipamentos Públicos de Segurança, cUJo 
MoToriSTa MaNoEl JoaQUiM MaUS fErrEira, cPf 227258652-04 rEa-
liZara o dESlocaMENTo.
43101- 08.244.1505.7678 0101006357 / 0101 261.877 339014 / 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de Setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1253/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1109195
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
dEiSE araUJo da SailVa,54195016/1,SocioloGo,olGa Maria caVal-
caNTE loBaTo,3217370/1,aG adMiNiSTraTiVo, que se deslocou para o 
Município de TUcUrUi/Pa no período de 12/09 a 16/09/2022 com objetivo 
de capacitação de Trabalhadores do SUaS, SiNaSE e SiSaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f:0107006357 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de Setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1248/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/1126125
rESolVE:
autorizar o pagamento de 17 e ½ (dEZESETE e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
Maria de fátima fernandes fonseca, MaTrÍcUla: 8093296-2 carGo/
fUNÇÃo: assistente Social E Maria José da costa Pereira, MaTrÍcUla: 
3211886/1
carGo/fUNÇÃo: auxiliar Técnico, QUE irÃo ViaJa Para aos municípios 
de Nova Esperança do Piriá, Garrafão do Norte, capitão Poço, ourém e iri-
tuia, no período de 11/09 a 28/09/2022, coM oBJETiVo dE apoio técnico 
aos Serviços da Proteção Social
Básica e ao Programa criança feliz para o desenvolvimento das ações/
atividades em consonância com as normativas do SUaS.cUJo MoToriSTa 
raiMUNdo PErEira
SoarES, MaT. 3542686 rEaliZara o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0339006699 234.135 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de Setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1257/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1133364
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rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Maria cElia d.doS SaNToS fariaS,3202461/1,aSSiSTENTE Social, 
BrUNo cardoSo dE fariaS,596598/1,cHEfE dE NUclEo rEGioNal, 
dUlcilEa fErrEira aBrEU,3203093/1, aSSiSTENTE Social, que se 
deslocara para os Municípios de São João de Pirabas e Salinópolis/Pa no 
período de 13/09 a 16/09/2022 com objetivo de Enfrentamento ao sub 
registro civil.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f:0139002241 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de Setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1252/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1139596
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo: 
KEiTH TarSila fUrTado, 55208826/1,aSS.adMiNiSTraTiVo,Maria cE-
lESTE MENENZES dE alcaNTara,55208830/1,aSS.adMiNiSTraTiVo, 
que se deslocara para o Município de aNaNiNdEUa/Pa no dia 17/09/2022 
com objetivo de enfrentamento ao Sub registro civil.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f:0139002241 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de Setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1260/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1150707
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
GUilHErME aUGUSTo dE alMEida carPEGGiaNi,5946562/2,aSSESSor
ESPEcial i,PaUlo SErGio dE SoUZa NaSciMENTo,5946524/3,aSSES-
Sor,iNocENcio rENaTo GaSParEiM, 5945555/1 SEcrETário dE ESTa-
do que se deslocaram para os Municípios de BarcarENa E iGaraPÉ-Mi-
ri/Pa no período de 07/09 a 09/09/2022 com objetivo de QUalificaÇÃo
Social E ProfiSSioNal,MarcoS fláVio do roSario riBEi-
ro,5938895/2,MoToriSTa, com objetivo de conduzir o veiculo com os 
servidores do Gabinete/SEaSTEr .retroativo do dia 06/09/2022.
Classificação Orçamentária:
43.105. –11.333.1504.8948 f:0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de Setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1265/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1148432
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor
ciTado aBaiXo:
lUiZ carloS fiGUEirEdo da SilVa,colaBorador EVENTUal,cPf 
169.159.502 - 60 que se deslocara para o Município de NoVa ESPEraNÇa 
do Piriá/Pa no período
de 20/09 a 23/09/2022 com objetivo de apoio a organismos de controle 
Social.
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f:0338002151 249.624 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 12 de
setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1267/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1140382

rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
EroNdiNa SoUTo BaTiSTa,3222268/1,aG. adMiNiSTraTiVo que se des-
locara para SÃo PaUlo/SP no período de 20/09 a 23/09/2022 com objeti-
vo de capacitação de agente Público.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 f:0101006357 260.029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1266/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1141908
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
cHarlES MoraNdiNi SilVEira dE MaToS,3542761/1,aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo, que se deslocara para o Município de XiNGUara/Pa no pe-
ríodo de 19/09 a 22/09/2022 com objetivo de EdUcaÇÃo EM SEGUraNÇa 
aliMENTar E NUTricioNal
Classificação Orçamentária:
43101 – 08.244.1505.8397 f 0101006357 247.170 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1261/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1148723
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (oito e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
alBErT dE PaUla corrÊa, 57234467,aG.adMiNiSTraTiVo,liGia Ma-
ria liNo TEiXEira MacEdo, 5946026/1, coordENadora, caNdido da 
coSTa loBo NETo, 3219453/1,EcoNoMiSTa que se deslocara para rE-
cifE/PE no período de 18/10 a 22/10/2022 com objetivo de capacitação 
de agente Públicos.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 f:0101006357 260,029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 851591

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1262/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias a servidora, Janice ferreira dos San-
tos, matrícula n° 57197811/1, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, 
referente ao período aquisitivo 2021/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
12 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matrícula - 5945555/ 1

Protocolo: 851599

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1268/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/1157818
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JESUS aNToNio da coSTa, matricula 3210499/ 
1, para responder pela Gerência de Material e Patrimônio, em substitui-
ção ao titular, roSiValdo do Socorro MiraNda fErrEira, matrícula 
57210050/ 2, que se encontra afastada em gozo de férias no período de 
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12/09/2022 a 12/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
12 de setembro de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1263 de 12 de seteMBro 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), fraNciSco dE aSSiS rodriGUES PacHE-
co, Matrícula: 55589512/1, assistente administrativo, lotado na dQPE, 
para atuar como fiscal Titular e o(a) servidor(a) raoNi raiol TorrES, 
Matrícula: 5946866/1, Gerente de Projetos, lotado na coPEPi/ dQPE, para 
atuar como fiscal Suplente do contrato administrativo n° 74/2022/ SE-
aSTEr, celebrado com a Empresa, aSSociaÇÃo aMaZoNica dE adMi-
NiSTraÇÃo dE TalENToS - aMaZoNoNicaT cujo o objeto é a Prestação 
de Serviços Educacionais de Qualificação Social e Profissional voltados ao
atendimento do “ProJETo QUalifica Pará” no âmbito do Plano Estadual 
de Qualificação Social e Profissional – PQSP/PA – SEASTER, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas e seus anexos.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 851609
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°795/2022-GP/GeMPs de 12 de setembro 2022
alTErar gozo de férias regulamentares do servidor abaixo relacionado:

NoMe aLteraÇÃo Portaria Nº doe

VirGiNia da SilVa ParENTE

dE: 12/09/2022 a 11/10/2022

706/2022 35071 de 
08/08/2022

Para: 16/09/2022 a 30/09/2022 e
  26/12/2022 a 09/01/2023

 

Portaria N°796/2022-GP/GeMPs de 12 de setembro 2022
EXclUir da portaria nº693/2022,publicada no doE 35068 de 04/08/2022,o 
servidor abaixo relacionado,por motivo de necessidade de trabalho

NoMe aQUisit  iNicio FiM
daNiEl liMa cardoSo 20/21 05/09/2022 04/10/2022

Portaria N°794/2022-GP/GeMPs de 12 de setembro 2022
alTErar gozo de férias regulamentares do servidor abaixo relacionado:

NoMe aLteraÇÃo Portaria Nº doe

Maria fidelis Serrão de 
amorim

de: 19/09/2022 a 18/10/2022
693/22 35068 de 

04/08/2022Para: 06/09/2022 a 07/10/2022

raimundo Monteiro 
Goncalves

de: 05/09/2022 a 04/10/2022
740/22 35086 de 

23082022Para: 16/09/2022 a 15/10/2022

Portaria N°797/2022-GP-GeMPs de 12 de setembro 2022
TraNSfErir gozo de férias regulamentares dos servidores abaixo relacio-
nados:por necessidade de trabalho.

Nome transferência Porta-
ria Nº doe

Edileuze dantas de Sousa
de: 15/08/2022  a  13/09/2022

617/22 35034 de 
05/07/2022Para: 15/09/2022 a 14/10/2022

Marluce  fernandes lima
de: 15/04/2022  a  14/05/2022

220/22 34882 de 
07/03/2022Para: 05/12/2022 a 03/01/2023

Jaqueline coutinho Martins
de: 12/09/2022  a  11/10/2022

693/22 35068 de 
04/08/2022Para: 16/11/2022 a 15/12/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 851817

..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 579 de 02 de seteMBro 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 2022/1126338
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para ação de Implantação de Conselhos Municipais de 
defesa da Mulher e oPMs nos municípios de São João de Pirabas, e Santa 
Barbara/Pa, no período de 12 à 16/09/2022. 

Nome cargo Matrícula

JoSSEMir PaUlo SilVa BriTo Técnico em Gestão em direitos 
Humanos 57903281

laUra Maria carValHo calS MarQUES Psicóloga 57202302/1

EVErSoN SalES doS SaNToS alMEida Motorista 57201730/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 02 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 851760
Portaria Nº 578 de 02 de seteMBro 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 2022/1126338
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias, em favor da colaboradora Eventual, 
abaixo identificada, para ação de Implantação de Conselhos Municipais de 
defesa da Mulher e oPMs nos municípios de São João de Pirabas, e Santa 
Barbara/Pa, no período de 12 à 16/09/2022. 

Nome cargo Matrícula

aNa PriScila BarroSo da SilVa colaboradora Eventual Sem matrícula

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 02 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 851766

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

errata
.

errata do Protocolo: 850915, publicada no doe 35.111, de 
12/09/2022.
oNde se LÊ: “destino: Paragominas - Pa/Periodo:19 e 24/09/2022”.
Leia-se: “destino: abaetetuba – Pa/Periodo:09 a 11/09/2022”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 851548
errata da Portaria N° 088/2022-GGa/sedeMe - BeLÉM, 08 de 
seteMBro de 2022, publicada no doe 35.111, de 12/09/2022.
oNde se LÊ: “Período de 12/09/2022 a 07/10/2022”
Leia-se: “Período de 13/09/2022 a 08/10/2022”
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 851463
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.

diÁria
.

Portaria N° 533/2022 – daF/sedeMe - BeLÉM, 12 de seteMBro de 2022.
Nome:HÉlio HENriQUE caMPoS dE SoUZa/Matricula:n°5950538/1/
cargo:coordENador/or igem:Belém-Pa/dest ino:Boni to-Pa/
dias:13/09/2022/diárias:0,5(meia)/objetivo: realizar visitas Técnica do 
Grupo de avaliação e análise–GaaP nas instalações industriais da empresa 
ViSo fErTiliZaNTES e MEJEr aGroflorESTal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 851376
Portaria N° 534/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 12 de seteMBro de 2022.
Nome:BrUNo da SilVa caSTro/Matricula:n°5918069/1/cargo:MoTo-
riSTa/origem:Belém-Pa/destino:Moju/Pa/Período:19a 24/09/2022/diá-
ria:5,5(cinco e meia)/Objetivo:conduzir veículo oficial para transporte de 
servidores desta SEdEME em atividade institucional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 851397
Portaria N° 532/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 12 de seteMBro de 2022.
Nome:MarcUS ViNiciUS MaToS PaES/ Matrícula:n° 5946667/1/cargo:as-
sessor/origem:Belém-Pa/destino:Bonito-Pa/Período: dia 13/09/2022/ di-
ária: 0,5 (meia)/objetivo: realizar visita Técnica nas instalações industriais 
das empresas ViSo e MEJEr aGroflorESTal.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 851359

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 089/2022-GGa/sedeMe - BeLÉM, 09 de seteMBro de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNSidEraNdo o teor do PaE Nº 2022/1074961;
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora liliaN 
PoliaNa SoUSa GUalBErTo, matrícula 80845108/1, ocupante do cargo 
de diretora, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, referente ao período 
aquisitivo de 26/01/2020 a 25/01/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 851349

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 017/2022
Processo adMiNistratiVo N.º 023/2022
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N.º 04/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: aGr ENGENHaria lTda, inscrita no cNPJ nº 08.245.724/0001-07
objeto: prorrogação do prazo vigência do contrato nº 017/2022 que tem 
como objeto a prestação de serviços de estudo de análise de riscos (Ear), 
segundo a norma cETESB P4261, para a rede de distribuição de gás na-
tural de Barcarena, incluindo plano de atendimento à emergência deste 
projeto, conforme Memorial descritivo Md.GEoPE.011.22 – rev. 0.
Prazo: 3 (três) meses
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado
Pela contratada: Marcos aparecido franco Portela
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 06 de setembro de 2022.

Protocolo: 851233
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 004/2021
Processo adMiNistratiVo N.º 004/2021
Pregão Presencial N.º 001/2021
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: TErra lTda - TErra MEio aMBiENTE – ME cNPJ n.º 
04.015.340/0001-47

objeto: prorrogação do prazo vigência do contrato nº 004/2021 que tem 
como objeto a contratação de empresa especializada na área ambiental para 
fins de elaboração de RCA (Relatório de Controle Ambiental), que subsidiará 
o licenciamento ambiental para implantação de redes de distribuição de gás 
natural pela companhia de Gás do Pará, no Município de Barcarena/Pa, con-
forme Memorial descritivo e Termo de referência (SEMaS/Pa).
Prazo: 4 (quatro) meses
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado
Pela contratada: daniel Meninéa Santos
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 09 de setembro de 2022.

Protocolo: 851235

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 164/2022 – rH
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1023970, r E S o l V E:
iNTErroMPEr a contar de 11/09/2022 até 30/09/2022, por motivo de ser-
viço, o período de descanso anual do Sr. Presidente, lUTfala dE caSTro 
BiTar, matrícula 5945662/3, concedido através da Portaria 148/2022-rH/
daf, publicada no doE 35.084 de 22/08/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 09 de setembro de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 851401

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 165/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1155499; r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: ricardo carNEiro raYMUNdo, matrícula: 5931484/3, 
ocupante do cargo de Gerente de desenvolvimento e Estudos Econômicos.
oBJETiVo: realizar visita técnica no município de Tailândia/Pa.
dESTiNo:  Tailândia
PErÍodo: 18 a 20/09/22
QTdE: 2 e ½ diárias
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 12 de setembro de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 851410

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 127/2022, GaB/iMetroParÁ, 08 de setembro de 2022.
dispõe sobre licença para Tratamento de Saúde de Servidor.
a 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 o que dispõe os art. 81 a 84 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o laudo Médico Pericial de nº 206487a/2 e laudo Médico 
Pericial de n° 91891;
rESolVE:
art. 1º - forMaliZar, licença para Tratamento de Saúde à servidora Wa-
Nia criSTiNa dE aZEVEdo oliVEira, id. funcional nº 5253543/06, ocu-
pante do cargo de Técnico em administração e finanças – Especialidade: 
Serviço Social, lotada na Gerência Pessoal, de 01/03/2022 a 29/08/2022.
art. 2º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 08 de setembro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPara

Protocolo: 851477
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..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 297/2022
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, 
no uso da faculdade que lhe confere os incisos XVii e XXiii do art. 25, 
do decreto federal n.º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que regulamenta 
a lei federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre 
o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras 
providências, e;
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; e
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e
coNSidEraNdo as indicações da daf de 17/08/2022 e de 24/08/2022;
r E S o l V E:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 23/2022, celebrado com a 
empresa WiT SErVicoS dE TElEcoMUNicacoES lTda, inscrita no cNPJ 
22.316.347./0001-80, a servidora EliZiaNE dE SoUZa Plácido, matrícu-
la nº 5964783/1, e como suplente o servidor Moacir ViEira GoMES So-
BriNHo, matrícula nº 57223577/2, conforme processo nº 2022/1005508.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
daTa da aSSiNaTUra: 12/09/2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício da Junta comercial do 
Estado do Pará - JUcEPa

Protocolo: 851491
.

diÁria
.

Portaria Nº 294/2022 de 12/09/2022. 
art. 1º coNcEdEr 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Mario alberto roca 
Martins Neto, matricula 5902692/1, para participar como PalESTraNTE do 
Vi fÓrUM iNTErMUNiciPal dE coNTaBilidadE, na cidade de itaituba/
Pa, com o tema: “JUcEPa digital: inovação do registro Mercantil”, saindo 
de Belém dia 25/09/2022 e retorno no dia 29/09/2022, conforme processo 
n° 2022/1121350. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício.

Protocolo: 851514
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 296/2022 de 12/09/2022. 
art. 1º alTErar o período de gozo das férias, por necessidade do serviço 
público, do servidor dulcival Melo e Silva, matrícula nº 2022060/1, 
anteriormente marcadas para 20/07/2022 a 29/07/2022, referente ao 
período aquisitivo de 08/03/2020 a 07/03/2021, para serem gozadas em 
03/10/2022 a 12/10/2022, conforme processo nº 2022/1159113. VilSoN 
JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício.

Protocolo: 851492
.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 139/2022 – 12 de seteMBro de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
Lei 7.774, de 23/12/2013 e Decreto publicado no Diário Oficial do Estado 
n°34.918 de 1° de abril de 2022.
rESolVE:
i – coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases 
vigentes, no trecho Belém / Tucurui / Jacundá / Belém, com o objetivo de 
realizar visitas e palestras aos futuros microempreendedores dos municí-
pios acima mencionado, do programa NGPM-crEdcidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

Marcio TaVarES BraGa JUNior 5963232 GErENTE rEGioNal 12 a 14/09/22 2 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 5791916 SEcrET. dE GaBiNETE 12 a 14/09/22 2 1/2

HEllEN roSE loBaTo SaNToS 5961639 dirETora oPEr. 12 a 14/09/22 2 1/2

HEllEN cardoSo da SilVa 
MarTiNS 5956004 GErENTE rEGioNal 12 a 14/09/22 2 1/2

ricardo HaMiNTaS MarTiNS 
PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal 12 a 14/09/22 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 851607

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 88/2022– cP Nº 14 2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
cdG construtora S/a - cNPJ nº 03.043.067/0001-00
oBJETo: construção da Policlínica de Santarém, neste Estado.
ViGÊNcia: 13/09/2022 a 13/07/2023
Valor: r$ 25.096.154.26
NoTa dE EMPENHo: Nº 2020NE02636
doTaÇÃo orÇaMENTária:
90101 10.302.1507.7582 449051  0103/0303/0301
07101 15.451.1508.7552 449051 0101
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 12/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Sediada na avenida Eng. Heitor antônio Eiras Garcia, 6169, Jardim Esme-
ralda, São Paulo - SP,
 cEP 05564-200 -Telefone: (11) 3782-8805

Protocolo: 851828

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º tac Nº 102/2021 cP-14/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
coNSorcio arENa SaNTarÉM – cNPJ: 44.075.904/0001-51_.
oBJETo do coNTraTo: rEforMa E aMPliaÇÃo do ESTádio JadEr Bar-
BalHo, No MUNicÍPio dE SaNTarÉM, NESTE ESTado.
JUSTificaTiVa: alteração contratual da consorciada, de acordo com o art. 
27, da lei n 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 12/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 851409
2° terMo aditiVo ao coNtrato N° 45/2021 – tP N° 09/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- implac construções e Serviços lTda – cNPJ 15.263.775/0001-27
Objeto do Contrato: Implantação de Microssistema Simplificado de Água, 
nas comunidades de Três Boeiras e Vila Planalto, no município de Trairão/
Pa – lote 1, Neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 07/09/2022 a 07/03/2023
data da assinatura: 06/09/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 851734
1º tac Nº 63/2021 – cP Nº 10/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
i.S EMPrEiTEira & PaViMENTaÇÃo lTda - cNPJ nº 29.851.423/0001-05
objeto: conclusão do Sistema de abastecimento de água, no município de 
Óbidos, neste Estado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65, § 1º da lei federal nº 8.666/93.
Valor do acréscimo: r$ 507.333,10
data da assinatura: 12/09/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 851546

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

1º terMo aditiVo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 13/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de São caetano de odívelas – cNPJ 05.351.614/0001-31
objeto: realização de Etapas Técnicas destinadas à concepção do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana.
Justificatica: Prorrogação de prazo.
foro: Justiça Estadual do Pará
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data da assinatura: 09/09/2022
responsável pela Entidade:
felipa rodrigues dos Santos rendeiro
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 851278

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 22/2022 – cP nº 18/2021 - referente à execução dos serviços 
de drenagem e pavimentação asf. de vias urbanas os municípios que inte-
gram região de integração do lago Tucuruí estado do Pará. - lote 02
JUSTificaTiVa: incluir a funcional Programática 07.101.15.451.1489.7645 
Natureza de despesa: 449051, fonte Estadual/federal: 0101/0301 
0130/0330 à cláusula sexta do instrumento original, cfe. art . 65, §8o da 
lei federal nº 8.666/93.
daTa dE aSSiNaTUra: 12/09/2022
coNTraTada: J. a. coNSTrUÇÃo ciVil EirEli
cordENador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 851797

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio nº 65/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de doM EliSEU – cNPJ 22.953.681/0001-45
objeto do convênio: Urbanização do canteiro lateral da rodovia Br-222, 
Na avenida Marechal rondon, No Município de dom Eliseu, Neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 10/09/2022 à 08/04/2023
data da assinatura: 09/09/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 851271

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1172/2022, de 08 de seteMBro 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 2022/1144398, de 06/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: dulcília alves do Santos Silva Neta, Matrícula nº 5965146/1; car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações da reforma e revitalização das instalações do 
Estádio almir Gabriel -convênio 87/2022, e na construção de uma Quadra 
Poliesportiva coberta- convênio 36/2022, no Município de Goianésia do 
Pará/Pa
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora, ao referido Município.
dESTiNo: Goianésia do Pará/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 26 a 28/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851762
Portaria Nº. 1185/2022, de 12 de seteMBro 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 2022/1145804, de 06/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: dulcília alves do Santos Silva Neta, Matrícula nº 5965146/1; car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização da recuperação de um trecho da orla Municipal 
e construção do Trapiche Municipal de São domingos do capim/Pa- con-
vênio 225/2022, e no recapeamento e Pavimentação de vias urbanas, no 
Município de Santa Bárbara/Pa- convênio 158/2022.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1, cargo/função: Motorista.

oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: Santa Bárbara do Pará/São domingos do capim/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 15 a 16/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851620
Portaria Nº. 1176/2022, de 09 de seteMBro 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 a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/Pa e 
o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os arts. 145 a 
149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; coNSidEraNdo os termos 
do Processo nº 2022/1150545 de 06/09/2022 – coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora e 
colaboradores abaixo relacionados:
NoME: Edina cristina Baia Gomes, Matrícula nº. 5926737/2; cargo/fun-
ção: Secretário de diretoria. NoME: Evandro Saulo fonseca de abreu, cPf: 
289.405.122-00; cargo/função: colaborador Eventual. NoME: Marcos di-
mitre Sena de carvalho, cPf: 450.733.842-53; cargo/função: colabora-
dor Eventual. oBJETiVo: realizar Mobilização para as conferências Muni-
cipais, através da comissão operativa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº. 57190739/1, cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora e colaboradores eventuais, 
ao Município de Santa izabel do Pará/Pa.
dESTiNo: Santa izabel do Pará/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 09/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851577
Portaria Nº. 1178/2022, de 09 de seteMBro 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 2022/1157381, de 08/09/2022 
– corH/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: flávia augusta da Silva Paes, Matrícula nº 5960545/1; cargo/fun-
ção: coordenador.
oBJETiVo: Tratar de assuntos relacionados a iN n° 03/2021 – aGE de 10 
de setembro de 2021, decreto n° 1.712/2021 de 12 de julho de 2021, 
assim como, iN n° 01 de 06 de junho de 2022 e demais assuntos de rotina 
dos recursos Humanos.
dESTiNo: Marabá/redenção/Pa.
diáriaS: 2,5 (uma e meia).
PErÍodo: 14 a 16/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851616
Portaria Nº. 1182/2022, de 12 de seteMBro 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 2022/1149752, de 06/09/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: lia Pereira Pinheiro, Matrícula nº 5965152/1, cargo/função: Técni-
co em Gestão de obras Públicas – Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: realizar Visita à obra de ampliação do Sistema de abaste-
cimento de água- SAA do Município de Maracanã/PA, visando verificar o 
andamento dos serviços em execução do contrato 56/2022.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido Município.
dESTiNo: Maracanã/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 22/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851612
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Portaria Nº. 1184/2022, de 12 de seteMBro 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 2022/1148418, de 06/09/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Érica do Socorro da Silva casanova, Matrícula nº 5965156/1, car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas-Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: Participação no treinamento presencial em coleta Seletiva em 
Municípios no Pará sobre resíduos Sólidos Urbanos (rSU)- UfPa/fadESP/
GIZ- Ações específicas ao Município de Ananindeua/PA.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1, cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: ananindeua/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 13/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851614
Portaria Nº. 1181/2022, de 12 de seteMBro 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 2022/1149554, de 06/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária à servidora 
abaixo relacionada:
NOME: Larissa Delfino Santana Rocha, Matrícula nº 5939004/2; Cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: acompanhar os serviços preliminares de perfuração de desen-
volvimento do Poço do Microssistema de abastecimento de água, no Bairro 
do Jacal, no Município de ourém/Pa- convênio 171/2022.
dESTiNo: ourém/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 09/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851601
Portaria Nº. 1180/2022, de 12 de seteMBro 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 a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo os termos do Processo nº 2022/1150639 de 06/09/2022 – coNci/
SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora e 
colaboradores abaixo relacionados:
NoME: Edina cristina Baia Gomes, Matrícula nº. 5926737/2; cargo/fun-
ção: Secretário de diretoria. NoME: Evandro Saulo fonseca de abreu, cPf: 
289.405.122-00; cargo/função: colaborador Eventual. NoME: Marcos di-
mitre Sena de carvalho, cPf: 450.733.842-53; cargo/função: colabora-
dor Eventual. oBJETiVo: realizar Mobilização para as conferências Muni-
cipais, através da comissão operativa.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº. 5550/1, cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora e colaboradores eventuais, 
aos Municípios de Benevides  e Santa Bárbara do Pará/Pa.
dESTiNo: Benevides/Santa Bárbara do Pará/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 08/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851597
Portaria Nº. 1179/2022, de 12 de seteMBro 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 dos Processos 2021/1079461, de 24/08/2022- 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - EXclUir, dos efeitos da PorTaria Nº. 1115/2022, de 29/08/2022, 
publicada no doE nº. 35.094, de 29/08/2022, o servidor Sandro rooseveltt 
Manfredo lima, Matrícula nº. 57197483/1, cargo/função: Motorista, 
referente à concessão de diária.
ii - iNclUir nos efeitos da PorTaria Nº. 1115/2022, de 29/08/2022, 
publicada no doE nº. 35.094, de 29/08/2022, o servidor Jonatas Soares 
Pereira, Matricula n°. 57202050/2, cargo/função: Motorista, referente à 
concessão de diária.
iii- TraNSfErir, para a data de 15/09/2022, o deslocamento dos 
servidores, autorizados a viajarem para os Municípios de igarapé-açu e 
Maracanã/Pa, anteriormente concedida no dia 01/09/2022, através da 
PorTaria Nº 1115/2022, de 29/08/2022, publicada no doE nº. 35.094, 
de 29/08/2022, em virtude da alteração da agenda.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851603
Portaria Nº. 1183/2022, de 12 de seteMBro 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 2022/1147526, de 06/09/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Érica do Socorro da Silva casanova, Matrícula nº 5965156/1, car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas-Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: Participação no treinamento presencial em coleta Seletiva em 
Municípios no Pará sobre resíduos Sólidos Urbanos (rSU)- UfPa/fadESP/
GIZ- Ações específicas ao Município de Benevides/PA.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: Benevides/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 12/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851605
Portaria Nº. 1175/2022, de 09 de seteMBro 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 2022/1141638, de 05/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: rui Guilherme carneiro Bentes, Matrícula nº 6718/1; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão infraestrutura- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na construção de uma Quadra de areia na comu-
nidade de Utinga-açú- contrato nº 114/2022 e TP 43/2021, no Município 
de Barcarena/Pa.
dESTiNo: Barcarena/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 15/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851593

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 1174/2022, de 09 de seteMBro 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 art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1137146, de 05/09/2022 
e os termos do Memorando nº. 212/2022, de 05/09/2022-diTEc/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares à servidora roSilENE crUZ coSTa airES, ma-
trícula nº 6963/1, cargo/função: assistente administrativo, referente ao 
Período aquisitivo 06/06/2020 a 05/06/2021.
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ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851770
Portaria Nº.1177 /2022, de 09 de seteMBro 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 art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1049669, de 18/08/2022, 
e Memorando nº 12/2022 de 18/08/2022 - cST/SEdoP.
r E S o l V E:
i - iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 18/08/2022, 
as férias da servidora aNToNia KaTia PErEira PiNTo, matrícula nº 
5946886/1, cargo/função: assessor i, anteriormente concedida através da 
PorTaria Nº. 1030/2022, de 05/08/2022, publicada no doE nº. 35.074, 
de 10/08/2022, referente ao período aquisitivo 13/02/2021 a 12/02/2022, 
restando um saldo de 27 (vinte e sete) dias para ser usufruídos em 
momento oportuno.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 18/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 851781

.

.

oUtras MatÉrias
.

retiFicaÇÃo de PUBLicaÇÕes
Nas matérias, protocolos 823368 e 830429, publicadas nos doE nº 35.031 
e 35.053, de 01/07/2022-EdiÇÃo EXTra oficial e 21/07/2022, respecti-
vamente, referente ao convênio nº 303/2022;
oNdE dE SE lÊ: objeto: construção de ginásio Poliesportivo, no município 
de Óbidos, neste Estado;
lEia-SE: objeto: construção de ginásio Poliesportivo, no município de Óbi-
dos, neste Estado – 1ª etapa;
oNdE dE SE lÊ: Valor GloBal: r$ 8.191.132,56;
lEia-SE: Valor GloBal: r$ 8.677.874,36, e;
oNdE SE lÊ: doTaÇÃo orÇaMENTária: SEdoP: 07101.15.451.1499.7659 
444042 0101/0301
lEia-SE: doTaÇÃo orÇaMENTária:SEdoP: 07101.15.811.1499.7659 
444042 0101/0301
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 851706
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 82/2021.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 09.11.2022, encerrando em 08.11.2023.
data de assinatura: 09.09.2022.
contratada: MaSTErSYS coNSUlToria dE iNforMáTica lTda. cNPJ: 
30.725.853/0001-51.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 851250

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 23/2022 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna público a abertura do processo licitatório referente 
ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 23/2022, tendo critério de julgamento o tipo 
“Menor Preço do iTEM”, e cujo objeto é o fornecimento de 90.774kg de 
Hipoclorito de Sódio 12%, na condição cif, a serem aplicadas nos Siste-
mas de Tratamento de Esgoto operados pela companhia de Saneamento 
do Pará - coSaNPa, no estado do Pará, conforme condições, exigências e 
estimativas estabelecidas no Termo de referência nº do/008/2022(anexo 
i) e apêndices, partes integrantes e indissociáveis do Edital. a abertura do 
certame ocorrerá dia 26 de Setembro de 2022, às 10 horas (dez horas), 
horário de Brasília, no endereço eletrônico: https://www.comprasgoverna-

mentais.gov.br/UaSG 925802. o Edital encontra-se disponível (gratuita-
mente), na internet, nos endereços eletrônicos: https://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.
cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 12 de Setembro de 2022.
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 851400
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

No doe Nº 35.106, de 06.09.2022, p. 87, Protocolo 848813
extrato do 5º tac do contrato nº 11/2017
Vigência
onde se lê: 01.09.2021 a 31.08.2023
Leia-se: 03.09.2022 a 03.03.2023

Protocolo: 851419
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do termo aditivo: 2º (segundo)
Nº do contrato s/Nº
Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação nº 05/2020
Valor do contrato original: r$ 31.362,62 (trinta e um mil, trezentos e 
sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos)
objeto do aditamento: Prorrogação de Prazo. art. 71, da lei federal nº 
13.303/2016 c/c o art. 181, do regulamento interno de licitações e con-
tratos da coHaB/Pa.
Vigência: 10.09.2022 a 09.10.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Empresa Brasileira de 
correios e Telégrafos - EBcT
data da assinatura: 06.09.2022
luis andré Henderson Guedes de oliveira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 851249
.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

oUtras MatÉrias
.

o Núcleo de Gerenciamento de transporte Metropolitano – NGtM, 
torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio ambiente e Sus-
tentabilidade – SEMaS/Pa, licença de instalação nº 3284/2022 válida até 
19/07/2026, Esta licença autoriza a instalação do projeto Sistema Troncal 
de Ônibus da região Metropolitana de Belém- corredor Br- 316, nos muni-
cípios de Belém, ananindeua e Marituba, contemplando obras de construção 
dos terminais de integração(ananindeua e Marituba; construção do centro 
de controle operacional- cco, no município de Belém; viaduto de acesso ao 
terminal de ananindeua , garagem de Ônibus no terminal de Marituba , cana-
leta exclusiva para ônibus do Serviço Troncal (10.750m), pontos de parecer 
técnico n° 56434/GEiNfra/ciNfaP/dla/SaGra/2022 de 14/07/2022.

Protocolo: 851391
.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 867 de 12 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/1091766.
rESolVE:
i – coNcEdEr ao servidor WaNdEr SoarES dE oliVEira, identidade 
funcional nº 5855748-2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de de-
senvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – ciências Econômicas lo-
tado na diretoria de ciência e Tecnologia - dcT, 60 (trinta) dias de licença 
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Prêmio, referente ao triênio de 01/09/2011 a 30/08/2014, no período de 
01/09/2022 a 30/10/2022, no qual possui tempo de efetivo exercício no 
serviço público estadual.
ii – Esta Portaria possui efeitos retroativos ao dia 01/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, 12 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 851380
.

errata
.

Fica retificado o EXTRATO DE TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL por meio do edi-
tal de credenciamento Nº 022/2022 publicado no doe nº 35.111, 
na data de 12 de setembro de 2022, protocolo 851000:
oNde se LÊ:
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data de assinatura, até 04/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 05/09/2022
Leia-se:
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data de assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 03/10/2022
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, Belém-Pa, em 12 de setembro de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 851748
Fica retificado na publicação da PORTARIA Nº 847 de 06 de setem-
bro de 2022, publicada no doe nº 35.109 de 09/09/2022. Proto-
colo nº 850012.
onde se lê: ... 02 e ½ (dois e meia) diárias...
Leia-se: ... 03 e ½ (três e meia) diárias...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de setembro de 2022.

Protocolo: 851653
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do coNtrato: 09/2021
Nº do terMo aditiVo: 01
daTa da aSSiNaTUra: 08/07/2022
oBJETo do TErMo adiTiVo: o presente termo aditivo tem por objeto a 
alteração da cláUSUla ViGÉSiMa – da ViGÊNcia do coNTraTo. Prorro-
gar por 12 (doze) meses, a contar de 09/07/2022 a 08/07/2023, o prazo 
de vigência do contrato nº 09/2021, atendendo a conveniência administra-
tiva da SEcTET, de acordo com o que prevê a cláUSUla ViGÉSiMa – da 
ViGÊNcia do coNTraTo.
orÇaMENTo:

ProG. de traBaLHo desPesa FoNte aÇÃo PL. iNterNo

48101.19.122.1297.8338 339039 0324008794  
0124008794 232033 4120008338-c

coNTraTado: claro S/a (cNPJ: 40.432.544/0001-47).
ENdErEÇo: rua Henri durant, 780, Santo amaro, São Paulo/SP, cEP: 
04.709- 110.
ordENadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES

Protocolo: 851335
.

diÁria
.

Portaria Nº 873 de 12 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1158906;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor JoSÉ PErEira E SilVa NETo, identidade funcional 
nº 5905193/3, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar aos municípios 
de capanema-Pa e Bragança-Pa, no período de 20/09 a 22/09/2022, para 
participar de reuniões para articulação e programação de cronograma de 
editais da oferta de cursos técnicos pelo Programa Nacional de acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (ProNaTEc); e WEliNGSoN WaNdY PiNTo PE-
ralTa, identidade funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de Moto-
rista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá 
o servidor da dETEc, aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 851809

Portaria Nº 857 de 09 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1156893;
r E S o l V E:
i – aUToriZar o bolsista JoSÉ JÚlio MarQUES BEZErra NETo, cPf nº 
636.518.742-49, a viajar ao município de Breves/Pa, no período de 16/09 
a 17/09/2022, a fim de participar do levantamento para oferta de cursos 
de técnicos no município de Breves-Pa através do Novo itinerário do Pro-
NaTEc, bem como, visita e reunião com a gestão da Escola Técnica do 
referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 09 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 851388
Portaria Nº 869 de 12 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1159044;
r E S o l V E:
 i – aUToriZar o bolsista do ProNaTEc JoSÉ JÚlio MarQUES BEZErra 
NETo, cPf nº636.518.742-49, a viajar aos municípios de capanema-Pa e 
Bragança-Pa, no período de 20/09 a 22/09/2022, para participar de reu-
niões para articulação e programação de cronograma de editais da oferta 
de cursos técnicos pelo Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (ProNaTEc), nos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 851393
Portaria Nº 872 de 12 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1153966;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor MaX rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade fun-
cional nº 54195916/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, que conduzirá a colaboradora even-
tual, a viajar ao município de abel figueiredo-Pa, no período de 10/09 
a 13/09/2022, para participar do ProcESSo SElETiVo 2023, conforme 
demanda do ProGraMa forMa Pará dessa SEcTET/Pa. ficará responsá-
vel por conceder uma entrevista na rádio local para divulgar o certame e 
representar a SEcTET/Pa, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três 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 12 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 851737
Portaria Nº 866 de 09 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1160978.
r E S o l V E:
i - autorizar o servidor daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade fun-
cional nº 54186791/4, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
a viajar aos municípios de abaetetuba-Pa e Barcarena-Pa, no período de 
15/09 a 18/09/2022, para acompanhar o processo de certificação por com-
petência, nos referidos municípios.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três 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 09 de setembro 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 851578
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Portaria Nº 871 de 12 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1162989.
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual fraNciValdo alVES NUNES, cPf 
nº 564.349.282-20, a viajar ao município de cametá-Pa, no período de 
09/09 a 10/09/2022, para o desenvolvimento de atividades na EETEPa, no 
referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao colaborador eventual 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 12 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 851567
Portaria Nº 870 de 12 de seteMBro 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1142074.
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual MarcElo MoraES da coSTa, cPf 
nº 829.705.052-15, a viajar ao município de altamira-Pa, no período de 
15/09 a 19/09/2022, para participar do Processo Seletivo 2023, conforme 
demanda do ProGraMa forMa Pará dessa SEcTET/Pa. o colaborador 
ficará responsável pela aplicação da prova, treinamento dos fiscais e do 
transporte do malote com os materiais, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao colaborador eventual 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 12 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 851527
Portaria Nº 868 de 12 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1159393;
r E S o l V E:
i – autorizar a Bolsista do ProNaTEc TaMiSi MaToS oliVEira, cPf nº 
947.289.842-49, lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional e 
Tecnológica – dETEc, a viajar aos municípios de capanema-Pa e Bragança-
PA, no período de 20/09 a 22/09/2022, a fim participar de reuniões para 
articulação e programação de cronograma de editais da oferta de cursos 
técnicos pelo Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(ProNaTEc), nos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias a bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 851528
Portaria Nº862 de 09 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/ 1154855;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor JoSÉ PErEira E SilVa NETo, identidade funcional 
nº 5905193/3, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Edu-
cação Superior Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar aos municípios 
de Paragominas/Pa e Ulianópolis/Pa, no período de 13/09 a 15/09/2022, 
a fim de participar do levantamento para oferta de cursos de técnicos nos 
municípios de Paragominas/Pa e Ulianópolis/Pa através do novo itinerá-
rio do ProNaTEc, bem como, visita e reunião com a Gestão da Escola 
Técnica, e o servidor alMir fErNaNdES PiNHEiro, identidade funcional 
nº 8005717/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de 
administração e finanças – daf, que conduzirá o servidor aos referidos 
municípios.

ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (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 09 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças
*republicada por conter incorreções no doe nº 35.111 do dia 
12/09/2022, Protocolo: 851025.

Protocolo: 851488

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e caroliNE PiNHEiro diaS.
fUNÇÃo: BolSiSTa – aPoio adMiNiSTraTiVo.
iNÍcio da BolSa: 29/03/2022.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 05/09/2022.
Esta publicação tem efeito retroativo a 05.09.2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 851587
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 213/2022 – GaBiNete, 12 de setembro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
dESiGNar a servidora aNdrEa criSTiNa doS SaNToS corrEa, ocupan-
te do cargo de Técnico em administração e finanças – Biblioteconomia. 
identidade funcional nº. 57205744/2, para substituir a servidora Jaci-
MarY foNSEca alVES, identidade funcional nº. 5950796/1, ocupante do 
cargo de Secretário de diretoria, código GEP – daS – 011.1, no impedi-
mento legal da titular, durante o período de gozo de férias, a contar de 
05/09/2022 a 04/10/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 12 de Setembro de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 851693

.

.

errata
.

errata
Portaria N° 124/2022 – dirad/FaPesPa, de 08 de agosto de 2022.
Publicada no doE n° 35.073 de 09/08/2022, referente à diárias:
onde se lê: admissão de servidor
Leia-se: diárias.

Protocolo: 851362
Portaria N° 107/2022 – GaBiNete, de 02 de Maio de 2022.
Publicada no doE n° 34.957 de 04/05/2022, referente à concessão de fé-
rias da Servidora, rafaElla dE liMa aBrEU id. funcional nº 54189460/3.
onde se lê: no período de 15/04/2022 à 29/04/2022.
Leia-se: no período de 15/04/2022 à 28/04/2022.

Protocolo: 851462
errata
Portaria N° 197/2022 – GaBiNete, de 17 de agosto de 2022.
Publicada no doE n° 35.079 de 17/08/2022, referente à designação da 
Servidora, Michelle Tavares Malcher id. funcional nº 5924182/1.
onde se lê: de 14/04/2022 a 29/04/2022.
Leia-se: de 14/04/2022 a 28/04/2022.

Protocolo: 851465
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..

coNtrato
.

contrato n° 013/2022
contratada: BLacKBULL coMercio e serVicos de iNForMatica Ltda
cNPJ: 09.571.988/0001-13
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de solução 
de datacenter, com serviços de instalação e serviços de operação assistida, 
com Suporte contínuo de forma remota, que serão prestados nas condi-
ções estabelecidas no Termo de referência, anexo do Edital
Endereço: Quad Shis Qi 5 Bl f Sl 206 Edif Beira lago ii / Setor de Habi-
tacoes /
Brasilia / df / 71615-560,.
Vigência: 12/09/2022 a 12/09/2023
Valor: r$ 2.103.803,92 (dois milhões, cento e três mil, oitocentos e três 
reais e noventa e dois centavos)
Exercício: 2022
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 449052
Natureza de despesa: 449040
fonte: 0101
orçamento: 19.126.1508.8338
fonte: 0101
Natureza de despesa: 339040
Processo nº 2022/573703
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo - diretor-Presidente da 
faPESPa.

Protocolo: 851544

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo
Nº do terMo aditiVo: 1º (PriMeiro)
coNVÊNio Nº 012/2021
oBJETo do TErMo adiTiVo: 1) Prorrogação do prazo de execução e vi-
gência do convênio nº 012/2021, por mais 06 (seis) meses, até 13 de 
março de 2023; 2) alteração do item 3 – cronograma de Execução (meta, 
etapa ou fase) do Plano de Trabalho.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa: art. 9º-a, §3º, da lei fe-
deral nº 10.973/2004, no art. 34, § 1º, i e no art. 38, §2º, do decreto 
federal nº 9.283/2018 e na cláusula Nona do convênio nº 012/2021.
daTa da aSSiNaTUra: 12 de setembro de 2022.
ordENador rESPoNSáVEl: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo – di-
rETor-PrESidENTE

Protocolo: 851467

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 138/2022 – dirad/FaPesPa, de 12 de setembro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria Nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº  2022/1066850 e despacho n° 
1186/2022 – GaBiNETE,
r E S o l V E:
Tornar sem efeito a PorTaria N° 133/2022 dirad/faPESPa, publicada no 
d.o.E. n.º 35.092. de 26/08/2022, referente a diárias do servidor MarcEl 
do NaSciMENTo BoTElHo, Matrícula nº. 5961460/1.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 851239

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 524, de 9 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 5942194, 08/09/2022 a 08/09/2022, 
à Belém-Pa/Vitoria do Xingu/Belém-Pa, para ativação do cliente MPE 
Vitoria do Xingu e levantamento técnico da rede metro( SEM PErNoiTE 
).  ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Portaria Nº 525, de 9 de seteMBro de 2022 -
diária ao(à) colaborador(a) WaldoMiro afoNSo MorEira da 
coSTa, Técnico em Telecomunicações, matrícula 733393, 09/09/2022 
a 09/09/2022, à Belém-Pa/Vigia/Belém-Pa, para Vistoria técnica de 
conectividade do cliente TJPa (SEM PErNoiTE). ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 526, de 12 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de 
Manutenção, matrícula 72113, 06/09/2022 a 06/09/2022, à Belém-Pa/
Santa izabel /Belém-Pa, para Manutenção no cluster de Santa izabel. 
Tdesk 2022022358- Sta izabel- região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 527, de 12 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) carloS SÉrGio GoMES dE SoUZa, Motorista, 
matrícula 3156770, 06/09/2022 a 06/09/2022, à Belém-Pa/Santa izabel/
Belém-Pa, para deslocamento dos colaboradores Jorge luiz lopes e leopoldo 
Viana. a localidade de Santa izabel. região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 851443

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 382/2022-seeL, de 08 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr ao servidor JoSÉ MarilENo BoTElHo PoNTES, matrícula nº 
57202118/1, ocupante do cargo de MoToriSTa, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio no período de 29/09 a 28/10/2022, referente ao triênio 2017/2022 
(01/09/2017 a 27/05/2020 e 01/01/2022 a 04/04/2022, conforme suspensão 
da lei nº 173/2020 de 27/05/2020). ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 851323
Portaria Nº. 381/2022-seeL, de 08 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr ao servidor ValMir MorEira lEal, matrícula nº 2015218/1, 
ocupante do cargo de ViGilaNTE, 180 (cento e oitenta) dias de licença 
Prêmio no período de 01/09/2022 a 27/02/2023, referente aos triênios 
1993/1996 (60 dias), 1996/1999 (60 dias) e 1999/2022 (60 dias). orde-
nador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 851675
..

diÁria
.

Portaria Nº. 385/2022-seeL, de 09 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr, 02 (duas) diárias do servidor Ney ferreira frança, matricula 
n° 57202771/2, com o objetivo de fiscalizar ́ ´in loco`` a execução do Ter-
mo de Fomento n° 058/2022 firmado entre ALIDESP e SEEL, no município 
de Marabá/Pa, no período de 10/09 à 12/09/2022.
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 851635
Portaria Nº. 386/2022-seeL, de 09 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr, 02 (duas) diárias do servidor Ney ferreira frança, matricula 
n° 57202771/2, com o objetivo de fiscalizar ́ ´in loco`` a execução do Ter-
mo de Fomento n° 058/2022 firmado entre ALIDESP e SEEL, no município 
de Santarém/Pa, no período de 16/09 à 18/09/2022. ordenador: Nivan 
Setubal Noronha.

Protocolo: 851639

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 380/2022-seeL, 08 de seteMBro de 2022
coNcEdEr, férias regulamentares, aos servidores abaixo relacionados:

MatricULa NoMe eXercÍcio Periodo

5961054/1 lorENa MiraNda dE fiGUEirEdo 2021-2022 15/10 a 
13/11/2022

5962012/1 raQUEl dE SoUSa SiQUEira PaSSariNHo 2021-2022 17/10 a 
15/11/2022

5937167/2 raYSSa TaliNo fErrEira 2020-2021 01 a 
30/10/2022

54190207/3 fláVia loYaNE SaNTiaGo dE SoUSa 2020-2021 17 a 
31/10/2022

5961899/2 aJaX dE alMEida BarrETo 2021-2022 17/10 a 
02/11/2022
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5946179/1 MaX alBErTo dE MoraES GoMES 2021-2022 03 a 
12/10/2022

57233946/2 lUciaNa coSTa dE carValHo 2021-2022 04/10 a 
02/11/2022

ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.
Protocolo: 851408

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 55/2022/GaB/dPG, de 06 de seteMBro de 2022
delega competências para o diretor da Escola Superior referentes ao Prê-
mio Servidor Sangue Verde da defensoria Pública do Estado do Pará.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, i, iV e Viii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006;
coNSidEraNdo a resolução cSdP nº 307, de 21 de março de 2022, que 
institui o Prêmio Servidor Sangue Verde no âmbito da defensoria Pública 
do Estado do Pará;
coNSidEraNdo que o ordenamento jurídico em vigor prevê o instituto 
da delegação de competência como instrumento de descentralização ad-
ministrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade 
às decisões do gestor público, dando efetividade ao princípio da eficiência 
administrativa, previsto no art. 37 da constituição federal;
rESolVE:
art. 1º. dElEGar a atribuição de que trata o art. 7º da resolução 307/2022 
do conselho Superior da defensoria Pública do Estado do Pará ao diretor 
da Escola Superior, a quem competirá designar comissão especial para 
seleção e julgamento dos candidatos inscritos na premiação.
art. 2º. dElEGar a atribuição de que trata o art. 20 da resolução 307/2022 
do conselho Superior da defensoria Pública do Estado do Pará ao diretor 
da Escola Superior, a quem competirá a expedição dos atos necessários à 
realização do certame, inclusive a elaboração do edital com a temática da 
premiação e do material de divulgação, cabendo ainda fazer ampla divul-
gação das Boas Práticas no Serviço Público.
art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém-Pa, 06 de setembro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 851355

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 547/2022-GGP/dPG, de 06 de seteMBro de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fe-
vereiro de 2006, considerando os termos do laudo Médico nº 93557, pro-
tocolozado no PaE nº 2022/491270, rESolVE: conceder a allYSSoN GE-
orGE alVES dE caSTro, defensor Público, id funcional nº. 57231695/1, 
licença para Tratamento de Saúde, conforme o art. 81 e 84, da lei nº. 
5.810/94, no período de 25.04.2022 a 23.07.2022. MÔNica PalHETa fUr-
Tado BElÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 851257
.

diÁria
.

Portaria 1720/2022- da,09/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aNdrE oliVEira Borda-
lo, matrícula 80845355, cargo TÉcNico EM GESTÃo dE oBraS PÚBli-
caS, HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, cargo MoToriS-
Ta, objetivo rEaliZar ViSToria E fiScaliZaÇÃo dE oBra dE rEforMa. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locarem-se de BElÉM a MariTUBa, período 06/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 851259
Portaria 1718/2022- da,09/09/2022. 
conceder 1, diária(s) a(os) Servidor(es) EliToN rafaEl liMa doS SaN-
ToS, matrícula 5954873, cargo SEcrETário dE NUclEo do iNTErior, 
fErNaNda dE caSSia SoUZa dE JESUS PaSTaNa, matrícula 1422103, 
cargo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, MarcElo fraNca MENdES, ma-
trícula 57234558/1, cargo MoToriSTa, lUaNa PaUla PErEira da foN-
SEca dE SoUZa, matrícula 193917, cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, 
WaldiNEa da SilVa MoraES, matrícula 6010806/1, cargo EScrEVENTE 
daTilÓGrafo, lEaNdro MElEM dE fiGUEirEdo, matrícula 55588666, 
cargo aUXiliar dE dEfENSoria PÚBlica, lUcaS carValHo do ESPiri-
To SaNTo SilVa, matrícula 5933495, cargo aSSESSor JUrÍdico dE dE-

fENSoria, objetivo rEaliZar ProcEdiMENTo dE rG No QUiloMBo SÃo 
MaNoEl. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocarem-se de BElÉM a MoJU, período 02/09/2022 a 03/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 851256
Portaria 1719/2022- da,09/09/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) as defensoras EliaNa MaGNo GoMES, ma-
trícula 57194429, lUciaNa SaNToS filiZZola BriNGEl, matrícula 
55589612, objetivo ParTiciPaÇÃo Na 1ª rEUNiÃo ordiNária da co-
MiSSÃo dE coNciliaÇÃo E MEdiaÇÃo do coNdEGE. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM 
a PorTo alEGrE, período 04/10/2022 a 07/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias.

Protocolo: 851258
Portaria 1717/2022- da,09/09/2022. 
conceder 1, diária(s) ao defensor EdGar MorEira alaMar, matrícula 
5558862-7, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico No QUiloMBo 
dE SÃo MaNoEl. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElÉM a MoJU, período 02/09/2022 a 
03/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 851247
Portaria 1715/2022- da,09/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor Eric coSTa MarTiNS, matrí-
cula 57207074, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir EQUiPE Para dar 
coNTiNUidadE NoS TraBalHoS dE ParaMETriZaÇÃo, iMPlaNTaÇÃo, 
SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa Solar. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
BElÉM a aNaNiNdEUa, período 01/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 851240
Portaria 1721/2022- da,09/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores SidNEY alMEida doS 
SaNToS, matrícula 57212384, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, 
HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar ViSToria E fiScaliZaÇÃo dE oBra dE rEforMa. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locarem-se de BElÉM a MariTUBa, período 09/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 851285
Portaria 1722/2022- da,09/09/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) aos Servidores MaYcoN TErra coSTa, matrícula 
1123817, cargo aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, PaUlo HENriQUE 
oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo 
aUXiliar dEfENSor PÚBlico rodriGo SoUZa da SilVa. fundamento le-
gal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de Pa-
raGoMiNaS a ToMÉ-aÇU, período 21/09/2022 a 23/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 851288
Portaria 1723/2022- da,09/09/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇal-
VES lÉdo, matrícula 57193641, objetivo ParTiciPar da 66ª rEUNiÃo 
ordiNária do coNdEGE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a rio BraNco, período 
21/09/2022 a 23/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 851298
Portaria 1724/2022- da,09/09/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) a Servidora NaTalia SaNToS raMoa fariaS, 
matrícula 59638891, cargo aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, objetivo 
acoMPaNHar o dEfENSor PÚBlico-GEral Na 66ª rEUNiÃo ordiNá-
ria do coNdEGE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a rio BraNco, período 21/09/2022 
a 23/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 851300
Portaria Nº 1712/2022 - da BeLÉM, 09/09/2022.
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 2022/1121411 de 01/09/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.
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NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

dENilSoN da SilVa rodriGUES
SEcrETário dE NÚclEo

METroPoliTaNo
603.509.972-68 BalcÃo dE dirEiToS 5964873/1

ParTiciPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPriMENTo 

do PPa.
03.091.1492.8730

EdiNaldo TENÓrio dE frEiTaS aUX. dE dEfENSoria 261.551.412-15 NTi 57234526/1

EdNa Maria fErrEira GoUVEa TEc. dE dEfENSoria 098.224.292-15 BalcÃo dE dirEiToS 466964

GilBErTo QUEiroZ dE oliVEira TÉc. dE dEfENSoria 402.432.572-87 GGP 57212380/3

iZaBEla dE MElo PiMENTEl aSSESSora ESPEcial ii 330.749.252-72 caSa ciVil/BalcÃo dE dirEiToS 6113140/2

JEaN BrUNo daNiEl dE VaScoNcEloS aSSESSor JUrÍdico 018.424.022-00 ENTrÂNcia ESPEcial 5927337/2

JoSÉ NaZarENo MarQUES alVES PaPiloScoPiSTa 267.174.412-91 didEM/PolÍcia ciVil 5157129

KElToN araUJo da SilVa TÉc. dE dEfENSoria 6671.41.092-53 NaEca 57175642

laNNa TEiXEira SilVa aG. adMiNiSTraTiVo 012.828.072-77 PrEf. MUN. aBaETETUBa 128629-3

lEoNardo NEVES SaNToS PaPiloScoPiSTa 631.212.712-53
PolÍcia ciVil/ SUPEriNTENdÊNcia ZoNa

do SalGado
57192920

loUriVal PiErSoN TEiXEira Prado aUXiliar adMiNiSTraTiVo 000.829.952-81
PolÍcia ciVil/ caSa dE

cidadaNia dE BENEVidES
0304493

lUiZ odilSoN olEGario da lUZ TÉc. dE dEfENSoria 152.522.722-04 BalcÃo dE dirEiToS 760404

MarcElo doS SaNToS GaMBÔa TÉc. Ti dEfENSoria 702.778.932-81 NTic 57211830-1

MarcElo do EGiTo da SilVa idENTificador 006.813.792-35
SEcrETaria MUNiciPal dE SaNTa

crUZ do arari
003303

NilToN da coSTa MoNTEiro MoT. dE dEfENSoria 228.414.152-87 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57211743

TiaGo SaNToS da PaiXÃo E SilVa idENTificador 987.707.722-15 PrEf. MUN. dE SaliNÓPoliS 125068-0

ValdENor doS SaNToS corrÊa PaPiloScoPiSTa 157.695.262-20  Policia ciVil/didEM 61255/1

ValdiNEi carValHo dE aViZ MoT. dE dEfENSoria 373.145.802-00 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57211726

raiMUNdo rUY HolaNda doS SaNToS PaPiloScoPiSTa 305.769.032-72 PolÍcia ciVil/didEM 5703964

WElliNGToN raiMUNdo TaVarES 
da SilVa

MoT. dE dEfENSoria 306.058.812-00 GErÊNcia dE TraNSPorTES 54190627

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM
SaNTaNa do araGUaia, rEdENÇÃo,

Eldorado doS caraJáS, florESTa do araGUaia, TUcUMÃ, caNaÃ doS
caraJáS E cUrioNÓPoliS

02 a 29/09/2022 27,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 851418
Portaria Nº 1714/2022 - da BeLÉM, 09/09/2022.
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 2022/771278 de 21/06/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica
Maria liMa doS SaNToS SENa aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica 140.555.972-15 NUdEP/BElÉM 57227037 aTENdiMENTo PrESENcial 

da EQUiPE MUlTidiSciPliNar 
da dEfENSoria PÚBlica do 

ESTado do
Pará, No cENTro dE rEEdU-

caÇÃo fEMiNiNa – crf

03.091.1492.8729
Maria do PErPÉTUo Socorro XaViEr doS 

SaNToS
aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica 256.220.802-15 NUdEP/BElÉM 5147166/2

raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU MoToriSTa  dE dEfENSoria 069.365.802-97 GErÊNcia dE TraNSPorTES/BElÉM 3205215/1 coNdUZir SErVidoraS

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM SaNTa iZaBEl do Pará  21/06/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 851423
Portaria 1725/2022-da,12/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor JoSE roGErio rodriGUES MENEZES, ma-
trícula 5935435, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo iNdiVidUaliZado NaS dEPENdÊNciaS do cENTro dE rEcUPEraÇÃo MaScUliNo. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 06/09/2022, 09/09/2022, 14/09/2022, 
21/09/2022, 26/09/2022, 30/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 851413
Portaria Nº 1713/2022 - da BeLÉM, 09/09/2022.
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 2022/777962 de 22/06/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.
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NoME fUNÇÃo cPf loTaÇÃo MaTrÍcUla oBJETiVo ProGraMáTica

Maria liMa doS SaNToS SENa
aNaliSTa dE dEfENSoria 

PÚBlica
140.555.972-15 NUdEP/BElÉM 57227037 aTENdiMENTo PrESENcial da 

EQUiPE MUlTidiSciPliNar da dEfEN-
Soria PÚBlica do ESTado do

Pará, No coMPlEXo PENiTENciário 
dE aMEricaNo. 03.091.1492.8729

Maria do PErPÉTUo Socorro 
XaViEr doS SaNToS

aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica

256.220.802-15 NUdEP/BElÉM 5147166/2

raiMUNdo NoNaTo fErrEira 
JaNaU

MoToriSTa  dE dEfENSoria 069.365.802-97 GErÊNcia dE TraNSPorTES/BElÉM 3205215/1 coNdUZir SErVidoraS

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM SaNTa iZaBEl do Pará  22/06/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 851420

..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - 3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 035/2019/tJPa.
coNTraTaNTE: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNTraTada: KariSTEN coMÉrcio E SErViÇoS MEcÂNicoS E ElÉTri-
coS lTda., cNPJ 05.970.357/0001-16.
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva perma-
nente, com fornecimento de peças de reposição para subestações e grupos 
geradores instalados nas dependências do TJPa.
oriGEM: Pregão Eletrônico n° 031/TJPa/2019.
oBJETo do adiTiVo:  Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 
(doze) meses, com manutenção do valor do contrato.
PraZo dE ViGÊNcia: início em 02 de setembro de 2022 e término em 01 
de setembro de 2023.
Valor GloBal: fica mantido o valor global do contrato.
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional programática – 
04.102.02.061.1417.8644; fontes – 0118; Elementos de despesa – 
33.90.30 e 33.90.39.
daTa da aSSiNaTUra: 01/09/2022. foro: Belém/Pa.
rESPoNSáVEl PEla aSSiNaTUra: débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa.
ordENador rESPoNSáVEl: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento e finanças do TJPa.

Protocolo: 851341
.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 018/2022
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado 
por sua Secretária de administração, dÉBora MoraES GoMES, brasileira, 
residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, portadora da 
carteira de identidade nº. 1602961 SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf sob o nº. 
257.584.702-87, designada pela PorTaria Nº. 450/2021-GP de 1º de 
fevereiro de 2021, publicada no diário de Justiça do dia 02 fevereiro de 2021, 
vem alterar os dados bancários constantes na cláusula Sétima do contrato n° 
040/2022, referente a pagamento da coNTraTada, conforme tabela abaixo: 

coNtrato coNtratado(a) coNta BaNcÁria 
atUaL NoVa coNta BaNcÁria

040/2022 Uissara construções e Servi-
ços ltda. - EPP

Banco: caixa Econômica 
federal – cEf (104)

agência: 4110 op. 003
conta corrente: 02833-2

Banco: Banco do Estado do 
Pará – BaNPará (37)

agência: 0015
conta corrente: 543574-9

Belém/Pa, 08 de setembro de 2022.
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
débora Moraes Gomes
Secretária de administração

Protocolo: 851315

.

oUtras MatÉrias
.

extrato da ata de registro de Preço nº. 033/2022/tJPa – Pregão 
048/2022/tJPa // TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará // ob-
jeto: o presente termo tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
de móveis em mdf e em aço, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital. Empresa: J 
lEMoS dE carValHo, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 12.294.602/0001-88, 
com sede na cidade de Benevides, Estado do Pará, à rua São João, Nº 15 
B, Bairro: Murinin, cEP: 68.795-000, Telefone: (91) 3456-9149, E-mail: 
contato@carvalhoheadway.com.br, classificada em primeiro lugar para os 
grupos 01, 02 e 04 do certame/ Empresa: a f S dE MoraiS coMÉrcio 
EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 42.545.548/0001-67, com sede na ci-
dade de Manaus, Estado do amazonas, à rua doutora Heloisa, nº 88, Sala 
02, Bairro: Zumbi dos Palmares, cEP: 69.084-320, Telefone: (92) 99278-
8880, E-mail: vendas@combraz.com, classificada em primeiro lugar para 
os grupos 05 e 06 do certame/ Empresa: M & c coMÉrcio dE MÓVEiS 
lTda ME, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 24.605.657/0001-40, com sede 
na cidade de Brasília, distrito federal, à rua 01, chácara 12 a, lote nº 
04, loja 01, bairro: Setor Habitacional Vicente Pires, cEP: 72.005-160, 
Telefone: (61) 3233-9658, E-mail: admplottermoveis@gmail.com / ivane-
ziacarvalho@hotmail.com, classificada em primeiro lugar para o grupo 03 
do certame // Vigência: início em 09 de setembro de 2022 e término em 09 
de setembro de 2023// dotação orçamentária: funcionais programáticas: 
02.061.1417.8654/8655/8656; fonte de recursos: 0118 / 0123 / 0101; 
Elemento de despesa: 44.90.52 // data da assinatura: 09/09/2022// res-
ponsável pela assinatura: dÉBora MoraES GoMES – Secretária de admi-
nistração do TJPa// ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos 
– Secretário de Planejamento.

Protocolo: 851496
eXtrato de terMo de rescisÃo UNiLateraL do coNtrato 
Nº. 009/2022/tJPa // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
e a empresa c.o.S. coNSTrUTora lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
10.673.296/0001-65. // objeto: rescisão do contrato nº. 009/2022/TJPa, 
resultante concorrência nº. 003/TJPa/2021, a contar de 13/09/2022 // 
fundamento: artigo 78, inciso i c/c 79, inciso i da lei nº. 8.666/93, cláu-
sula décima Sétima do contrato. // data da assinatura: 12/09/2022. // 
foro: Belém/Pa. // responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes 
– Secretária de administração

Protocolo: 851525

.

.

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.158, de 06 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de  08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
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coNSidEraNdo o Parecer n.º 450/2022 da comissão Permanente de avaliação e desempenho contido no Expediente nº 010890/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada pela 
Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome
eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo HoriZoNtaL Por MereciMeNto

a contar de:cargo atual cl Nv cargo enquadramento cl Nv

0101525 EMaNUElla roSYaNE dUarTE 
cErQUEira

auditor de controle Externo-administrati-
vo-TcE-cT-607-clínica Médica a 02 auditor de controle Externo-administrati-

vo-TcE-cT-607-clínica Médica a 03 19/08/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 851547
Portaria Nº 39.162, de 08 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de dezembro 
de 2012;
coNSidEraNdo o Parecer n.º 454/2022 da comissão Permanente de avaliação e desempenho contido no Expediente nº 010393/2021;
r E S o l V E:
HOMOLOGAR o resultado da Avaliação de Desempenho para a Progressão Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome
eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo Por eLeVaÇÃo de NÍVeL ProFissioNaL

a contar de:cargo atual cl Nv cargo enquadramento cl Nv

0100707 JENNEr MaciEJEWSKY rocHa  
auditor de controle Externo-administrador de 

Banco de dados
TcE-cT-602

B 01
auditor de controle Externo-administrador 

de Banco de dados
TcE-cT-602

c 01 27/08/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 851542

Portaria Nº 39.159 de 06 de seteMBro 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, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 015476/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor rENaTo riBEiro MarTiNS cal, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101115, 20 (vinte) dias de licença paternida-
de, nos termos do artigo 91, da lei nº 5.810/94, com redação dada pela 
lei nº 9.348/2021, no período de 25-08 a 13-09-2022.
aNNa Maria MalcHEr GillET
Secretária de Gestão de Pessoas em exercício

Protocolo: 851549

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 39.011, de 08 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 086/2022 – GaB.crEccl, protocolizado 
sob os Expedientes nº 013469/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora iZaBEllE SaNToS GUiMarÃES fraZÃo dE SoU-
Sa, assessor de conselheiro, matrícula nº 0100712, para participar da “4ª 
reunião da cTE-irB e no Simpósio Nacional-SiNEd” em florianópolis-Sc, 
concedendo-lhe 03 (três) diárias e ½ (meia), para prestar a assessoria à 
Vice-Presidente na referida reunião, acrescendo-lhe uma gratificação de 
30% (trinta por cento), no período de 08 a 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 851558
Portaria Nº 39.089, de 12 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 025/2022 – GaB.coiT, protocolizado 
sob o Expediente nº 014179/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor conselheiro odiloN iNácio TEiXEi-
ra, matrícula nº 0101025, para participar do “Evento alusivo aos 30 anos 
da associação dos Membros dos Tribunais de contas do Brasil – aTricoN” 
em Maceió - al, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e ½ meia para o período 
de 08 a 10-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 851575
Portaria Nº 39.093, de 12 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 083/2022 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 014627/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar Excelentíssimo Senhor conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oli-
VEira JUNior, matrícula nº 0100673, para participar do “Programa de in-
teriorização” em Santarém/Pa, concedendo-lhe 01 (uma) diária e ½ (meia) 
para o período de 31-08 a 01-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 851580

Portaria Nº 39.099, de 12 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 091/2022 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 014667/2022 e 015065/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora PaTricYa dE SoUZa BarBoSa MaciEl, assessor 
Educacional, matrícula nº 0101386, para participar do “Programa de inte-
riorização” em Santarém/Pa, concedendo-lhe 01 (uma) diária e ½ (meia) 
para o período de 31-08 a 01-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 851582

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
 de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, notifico o Senhor DENIS 
EUGÊNio caNTaNHEdE dE oliVEira (cPf: XXX.387.222-XX), Prefeito à 
época, de que no dia 20.09.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 530443/2011, que trata de Tomada de 
contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE QUaTiPUrU, referente 
ao convênio SEPof nº 241/2010, tendo como relatora a Excelentíssima 
conselheira Maria de lourdes lima de oliveira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
 de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor CARLOS 
alBErTo da SilVa PiNTo (cPf: XXX.388.032-XX), Presidente à época, , 
de que no dia 20.09.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão o Processo nº 510459/2015, que trata da Prestação de con-
tas da EMBaiXada do SaMBa do iMPÉrio PEdrEirENSE, referente ao 
convênio SEdoP nº 020/2012 e termos aditivos, tendo como relator o 
Excelentíssimo conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
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na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
 de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor ANTÔNIO 
NaZarÉ EliaS corrÊa (cPf: XXX.283.652-XX), Prefeito à época, de que 
no dia 20.09.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Ses-
são o Processo nº 513362/2018, que trata do recurso de reconsideração 
ajuizado contra decisão contida no acórdão nº 57.564 de 05.06.2018, re-
lativo a Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVa TiMBo-
TEUa, referente ao convênio SEdUc nº 261/2006, tendo como relator o 
Excelentíssimo conselheiro fernando de castro ribeiro.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
 de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor VALDECI 
raiMUNdo do roSário araÚJo (cPf: XXX.434.782-XX), Presidente à 
época, , de que no dia 20.09.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 513004/2013, que trata da Tomada de 
contas instaurada na aSSociaÇÃo doS ProdUTorES QUiloMBolaS da 
coMUNidadE do JUrUSSaca, referente ao convênio SESPa nº 114/2008 
e termo aditivo, tendo como relatora a Excelentíssima conselheira Substi-
tuta Milene dias da cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
 JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
 de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a ASSOCIAÇÃO 
doS ProdUTorES QUiloMBolaS da coMUNidadE do JUrUSSaca 
(cNPJ: 01.219.634/0001-00), na pessoa do seu representante legal, de 
que no dia 20.09.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão o Processo nº 513004/2013, que trata da Tomada de contas, 
referente ao convênio SESPa nº 114/2008 e termo aditivo, tendo como 
relatora a Excelentíssima conselheira Substituta Milene dias da cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
 NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
 de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora ANETE 
diaS doS SaNToS (cPf: XXX.538.482-XX), Presidente à época, de que no 
dia 20.09.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão 
o Processo nº 518103/2010, que trata de Prestação de contas da aSSo-
ciaÇÃo da caSa faMiliar rUral da PESca da coMUNidadE dE ara-
Nai MUNicÍPio dE cacHoEira do arari, em face do convênio SEdUc nº 
025/2008, tendo como relatora a Excelentíssima conselheira Substituta 
Milene dias da cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-

duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
 JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
resoLUÇÃo Nº 19.438
(Processo nº tc/524096/2018)
dispõe sobre a autorização plenária para a juntada do processo de inspe-
ção extraordinária nº 524096/2018, sob a forma de anexação, ao processo 
de prestação de contas nº 503152/2014.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições regimentais,
considerando que os autos do Processo nº Tc/524096/2018 tratam de 
inspeção Extraordinária realizada na Secretaria de Estado de Justiça e di-
reitos Humanos - Sejudh, cuja instauração foi autorizada pelo Plenário por 
meio da resolução nº 19.067, de 13.11.2018 após sugestão do Ministério 
Público de contas, acolhida pelo relator, no âmbito da Prestação de contas 
da Sejudh referente ao exercício de 2013 (Processo nº 503152/2014);
considerando que a referida inspeção Extraordinária teve por objetivo a 
apuração de possível prejuízo causado ao erário estadual com o paga-
mento ilegal de diárias e a responsabilização e o ressarcimento aos cofres 
públicos do Estado;
considerando, todavia, que o relatório da Secretaria de controle Externo 
e o Parecer do Parquet de contas, constantes do processo de prestação 
de contas nº 503152/2014 já apresentam os respectivos opinativos finais 
acerca das contas de gestão da Sejudh, do exercício de 2013, inclusive com 
sugestões de aplicação de multas e de imputação de débito ao responsável 
em montante que já inclui o valor apurado na inspeção extraordinária;
considerando, ainda, que no processo de prestação de contas nº 
503152/2014 já se observa a realização do contraditório em relação ao 
débito total (contas de gestão e inspeção extraordinária);
Considerando, por fim, a manifestação da Presidência, constante da Ata nº 
5.843, desta data;
 rESolVE,  unanimemente:
art. 1º fica autorizada a juntada do processo de inspeção extraordinária 
nº 524096/2018, sob a forma de anexação, ao processo de prestação de 
contas nº 503152/2014, nos termos do § 7 do art. 41 do regimento in-
terno deste Tribunal.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 6 de setem-
bro de 2022.

Protocolo: 851280

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
N° do contrato: 17/2022 – MPc/Pa
Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação nº 10/2022/MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e a Zênite informação e consultoria S/a (cNPJ 
86.781.069/0001-15)
Objeto do Contrato: Realização do curso in company intitulado “Desafios 
Práticos Para a aplicação da lei Nº 14.133/2021”
Valor do contrato: r$ 116.549,28 (cento e dezesseis mil, quinhentos e 
quarenta e nove reais e vinte e oito centavos)
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8748.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte de recurso/ origem do recurso Estadual: 0101000000
foro: Belém/Pará.
data da assinatura: 12/09/2022
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas

Protocolo: 851552
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MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 5090/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 138346/2022,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, HUGo 
alESSoN PaSSoS da SilVa, para exercer o cargo de provimento em co-
missão de assessor Ministerial, MP.cPcP-102.3, a contar de 01/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 09 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 5093/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 140805/2022;
coNSidEraNdo a relotação do servidor Marcos Matheus Pinto Nascimento;
coNSidEraNdo que não haverá aumento de despesas;
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, JÉSSi-
ca corrÊa riSUENHo, para exercer o cargo de provimento em comissão 
de assessor Ministerial, MP.cPcP-102.3, a contar de 05/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 09 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 5103/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 141443/2022;
coNSidEraNdo a relotação da servidora Paula Geovana rodrigues Barros 
para a PJ de São félix do Xingu, a contar de 10/08/2022, conforme gedoc 
nº 135854/2022; e
coNSidEraNdo que não haverá aumento de despesas;
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, Ma-
TEUS doS aNJoS SilVa, para exercer o cargo de provimento em comissão 
de assessor Ministerial, MP.cPcP-102.3, a contar de 08/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 09 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 851403

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 4903/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do GEdoc n.º 139376/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, ciNTia dE SoUZa GoUlarT, do cargo de provimento em co-
missão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrância, MP.cP-
cP-102.3, nomeada por meio de ato nº 169/2021, publicado no d.o.E. de 
07/06/2021, a partir de 01/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 02 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 5091/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente GEdoc n.º 
141190/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, SaMara criSTiNa lEaNdro MaGalHÃES, do cargo de provi-
mento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda En-
trância, MP.cPcP-102.3, nomeada por meio do ato nº 033/2015, publicada 
no d.o.E. de 18/03/2015, a partir de 05/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 09 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 851428

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 5096/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
10981/2022, em 25/07/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça, ÉriKa MENEZES dE oliVEira, para 
exercer o cargo de coordenador do Grupo de atuação Especial de inteli-
gência e Segurança institucional - GSi, durante o afastamento da titular, 
carloS STiliaNidi Garcia, no período de 18 a 22/07/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 09 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 0706/2022-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 137757/2022, 141271/2022 e 142319/2022,
r E S o l V E:
i - 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, durante o 
afastamento da titular, BárBara VEiGa fErrEira roSa, no período 05 
a 07/09/2022.
ii - dESiGNar o servidor JorGE lUiZ ESTEVES diaS, ocupante do car-
go de auxiliar de administração, para exercer o cargo de assistência in-
termediária de chefe da divisão de Patrimônio, MP.aSi-200.2, durante o 
afastamento do servidor titular, aNToNio crUZ NEVES, no período de 04 
a 10/09/2022.
iii - dESiGNar a servidora, KaZUMi SHiNoZaKi, auxiliar de administra-
ção, para exercer o cargo de diretora do departamento de atividades Judi-
ciais, durante afastamento da servidora titular, VaNia Socorro SiQUEira 
rodriGUES, no período de 05 a 06/09/2022 e de 08 a 09/09/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 09 de setembro de 2022.

UBiraGiLda siLVa PiMeNteL
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 851424

.

.

aPoseNtadoria
.

republicada por incorreção no d.o.e. de 09 de setembro de 2022
Portaria Nº 5060/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o 
nº 11868/2022, em 11/08/2022,
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 282/2022-aSS/JUr/PGJ, de 
31/08/2022, acolhido in totum pela Procuradoria-Geral de Justiça,
r E S o l V E:
aPoSENTar, voluntariamente, o Promotor de Justiça de 3ª entrância, Ni-
colaU aNToNio doNadio criSPiNo, Matrícula nº 803.036, nos termos 
do art. 3º, incisos i, ii e iii, e Parágrafo Único; arts. 2º e 5º da Emenda 
constitucional nº 47 de 2005, amparado, também, pelo art. 2º da Emenda 
à constituição do Estado do Pará nº 77/2019, percebendo, nesta situação, 
os proventos mensais de r$ 33.689,11 (trinta e três mil seiscentos e oiten-
ta e nove reais e onze centavos), a contar de 03/09/2022.
cálcUlo dE aPoSENTadoria
ProTocolo Nº 11868/2022
NoME: NicolaU aNToNio doNadio criSPiNo
carGo: ProMoTor dE JUSTiÇa dE 3ª ENTrÂNcia
BaSE dE cálcUlo:
1. rEMUNEraÇÃo do carGo EfETiVo EM JaNEiro/2022

descriÇÃo reF VaLor eM r$
SUBSÍdio 30 diaS 33.689,11

rEMUNEraÇÃo MENSal 33.689,11

ProVENToS dE aPoSENTadoria iNTEGral

descriÇÃo reF VaLor eM r$
ProVENTo 30 diaS 33.689,11

ProVENToS 33.689,11
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 08 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 851309



diário oficial Nº 35.113   81Terça-feira, 13 DE SETEMBRO DE 2022

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 13º
Núm. do contrato: 025/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NoraUTo rENT 
a car lTda (cNPJ nº 83.368.837/0001-15)
objeto do contrato: prestação de serviços de locação de veículos, no mu-
nicípio de Belém.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Con-
trato por mais 11 (onze) meses, nos termos do art. 57, §4º, da lei nº 
8.666/1993; inclusão do subitem 14.1.2 na cláusula décima Quarta, item 
14.1. do contrato.
data de assinatura: 09/09/2022
Vigência do aditamento: 12/09/2022 a 11/08/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-33. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 851289

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº 004/2022-MP/Pa
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanen-
te de licitação, convoca as empresas licitantes a participarem da sessão 
que dará continuidade à Tomada de Preços nº 004/2022-MP/Pa (refor-
ma do gabinete do Procurador Geral de Justiça), a ser realizada no dia 
14/09/2022, às 10h30, na sala de reunião das Promotorias de direitos 
constitucionais, localizada no térreo do anexo i, sito à rua Ângelo custó-
dio, 36, cidade Velha, Belém – Pa, oportunidade na qual serão abertos os 
envelopes contendo as propostas financeiras das empresas habilitadas no 
certame, de acordo com o resultado da fase de habilitação publicado em 
01/09/2022, haja vista que não foi recebido nenhum recurso no decorrer 
do prazo recursal.
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 851613

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-MP/Pa
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE coNES E ciliNdroS Para SiNaliZaÇÃo Viária
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo nº 9683/2021 que ensejou o Pre-
gão Eletrônico nº. 001/2022-MP/Pa, empreitada por preço global, no tipo 
menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro designado pela PorTa-
ria Nº. 0174/2022-MP/PGJ, homologo o resultado do certame mencionado 
a favor das empresas abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
41.278.336/0001-06 - BZ coMErcio E SErVicoS EirEli – ToTal r$15.000,00:
item 01 – Valor Total: r$ 15.000,00
17.496.898/0001-33 - lEao aZUl SUPriMENToS iNdUSTriaiS lTda – 
ToTal r$42.000,00:
item 02 – Valor Total: r$ 42.000,00
Valor Total do certame: r$ 57.000,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 12 de setembro de 2022.

cÉsar BecHara Nader Mattar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 851634

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do convênio: 004/2019-MP/Pa.
Partícipes: Ministério Público do Estado do Pará e BaNco do BraSil S. a.
objeto do contrato: Estabelecer condições gerais e critérios a serem ob-
servados na concessão de empréstimos e/ou financiamento com o paga-
mento mediante consignação em folha de pagamento, aos SErVidorES, 
tomadores de empréstimos e/ou financiamentos vinculados à CONVENEN-
TE, regido pela lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, e da lei Estadual 
nº 5.810/1994, em especial seu art. 126, Vi, decreto nº 2.071/2006.
Justificativa do Aditamento: Inclusão da Cláusula Décima Quinta – DA 
ProTEÇÃo dE dadoS, em atendimento às disposições da lei 13.709, de 
14/08/2018, lei Geral de Proteção de dados.
data de assinatura: 09/09/2022
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 851530

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 5164/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,

r E S o l V E: coNcEdEr a MaUro dE JESUS SaNTa BriGida da foN-
SEca, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1633, lotado na 
Promotoria de Justiça de Santarém Novo, a importância de r$ 400,00 
(quatrocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 1º/9 até 31/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 12 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5165/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a GioVaNi BrENo fErNaNdES, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1407, lotado na Promotoria de Jus-
tiça de Paragominas, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 8/9 até 
7/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 3.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 12 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5166/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a GioVaNi BrENo fErNaNdES, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1407, lotado na Promotoria de Justiça 
de Paragominas, a importância de r$ 1.210,00 (hum mil, duzentos e dez 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 1º/9 até 30/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.210,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/9/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 12 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5167/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a aSafE fariaS liMa, aSSESSor MiNiSTErial, 
Matrícula n.º 999.3524, lotado na Promotoria de Justiça de irituia, a impor-
tância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocorrer com despesas de Pron-
to Pagamento, período de aplicação 1º/9 até 30/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros – P. física - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/9/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 12 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5169/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a rodriGo WEriSSoN VaZ dE BriTo dE JE-
SUS, aSSESSor dE PJ dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3076, lotado 
na Promotoria de Justiça de Goianésia do Pará, a importância de r$ 400,00 
(quatrocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 1º/9 até 31/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 12 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria Nº 5170/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a dEBora PriScila BENTES BaTiSTa fErNaN-
dES, aSSESSora MiNiSTErial, Matrícula n.º 999.3530, lotada na Promo-
toria de Justiça de Nova Timboteua, a importância de r$ 1.500,00 (hum 
mil e quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 9/9 até 8/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 12 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5171/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JoSÉ PaiXÃo BoTElHo JÚNior, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.3043, lotado na Promotoria de Justiça 
de ipixuna do Pará, a importância de r$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e 
vinte reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 1º/9 até 30/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.320,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/9/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 12 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5172/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a ádrEa NaYara GoNcalVES SaMPaio, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2701, lotada na Promotoria 
de Justiça de Juruti, a importância de r$ 400,00 (quatrocentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 1º/9 até 
30/9/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/9/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 12 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 5173/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a KlEYSoN da SilVa SaldaNHa VaScoNcE-
loS, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1121, lotado na 
Promotoria de Justiça de capanema, a importância de r$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 1º/9 até 31/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 12 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 851815

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 04 de 
março de 2022
Portaria Nº 0563/2022-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 107411/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro

carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa, capanema/Pa
PErÍodo(S): 08/03/2022 - 10/03/2022, 11/03/2022 - 11/03/2022, 
15/03/2022 - 15/03/2022, 17/03/2022 - 17/03/2022, 22/03/2022 - 
22/03/2022, 24/03/2022 - 24/03/2022, 29/03/2022 - 29/03/2022, 
31/03/2022 - 31/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar visita técnica 
nos municípios de Maracanã e Capanema, para fins de elaboração de es-
tudo social.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 15 de fevereiro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de 
maio de 2022

Portaria Nº 1999/2022-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 117561/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro HENrYQUE PaES loUrEiro dE BraGaNca
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 26/04/2022 - 28/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 27 de abril de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de ju-
nho de 2022

Portaria Nº 2446/2022-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 117668/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iGo fErrEira carNEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2157
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São Sebastião da Boa Vista - Pa
dESTiNo(S): Portel/Pa, curralinho/Pa
PErÍodo(S): 08/05/2022 - 13/05/2022, 22/05/2022 - 27/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 e 1/2 (dez e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo nas 
PJ´s de Portel e curralinho/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 13 de maio de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 21 de ju-
nho de 2022

Portaria Nº 2882/2022-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 125492/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santa cruz do arari/Pa, cachoeira do arari/Pa, 
capitão Poço/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 08/06/2022 - 10/06/2022, 20/06/2022 - 21/06/2022, 
27/06/2022 - 28/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 21 de ju-
nho de 2022
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Portaria Nº 2886/2022-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 125266/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBricio JorGE roSa dE VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral do MiNiSTErio 
PUBlico
MaTrÍcUla: 999.1592
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 07/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 21 de ju-
nho de 2022

Portaria Nº 2930/2022-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 126522/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcUS aUrElio dE SiQUEira SaMPaio
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2538
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Prainha/Pa
PErÍodo(S): 21/06/2022 - 22/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
Engenharia civil.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 21 de ju-
nho de 2022

Portaria Nº 2940/2022-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 122559/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUZiaNa BaraTa daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2022 - 08/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
do MPPa na realização das atividades correcionais e demais atos necessá-
rios, na região administrativa Tocantins (abaetetuba, acará, Baião, Barca-
rena, cametá, igarapéMiri, limoeiro do ajuru, Mocajuba, Moju e Tailândia), 
no período de 06 a 08 de julho de 2022.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 21 de ju-
nho de 2022

Portaria Nº 3038/2022-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 127372/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal coElHo caSTro
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.169
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, irituia/Pa

PErÍodo(S): 13/06/2022 - 14/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a 
PJ ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de castanhal e irituia/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 17 de agosto de 2022
Portaria Nº 4200/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136690/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio doS SaNToS coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.533
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Participar do Projeto de inte-
riorização da Procuradoria Geral de Justiça, na ra Marajó i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5007/2022-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 141298/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Brasil Novo
MaTrÍcUla: 999.2749
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Brasil Novo - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 29/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5008/2022-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 141666/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: allaN ElTHoN dE SoUSa UcHoa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo BM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 333.324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5009/2022-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 141667/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: allaN ElTHoN dE SoUSa UcHoa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo BM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 333.324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
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PErÍodo(S): 25/10/2022 - 26/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5010/2022-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 141691/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2650
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, Xinguara/Pa, Tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 25/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5011/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 3177/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 22/06/2022, protocolo 127748/2022, conforme abaixo 
relacionada:
NoME: rENaTa criSTiNa dE MaToS MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal
MaTrÍcUla: 999.630
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (dez e dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5012/2022-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 141124/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEMir JUNior GoMES SalGado
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3387
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Levantamento de informações - Realizar verificação e insta-
lação de sistemas de combate a incêndio e emergências na Promotoria de 
Justiça de Vigia
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5013/2022-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 141383/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aMaNda lUciaNa SalES loBaTo araUJo
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de capanema
MaTrÍcUla: 999.1536
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2022 - 09/09/2022, 14/09/2022 - 15/09/2022, 
21/09/2022 - 23/09/2022, 28/09/2022 - 29/09/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5014/2022-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 141417/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 17/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na condição de corregedor–Geral, do iii Encontro Temático da cor-
regedoria Nacional do Ministério Público: apresentação do novo conceito 
correcional da cN, que ocorrerá na cidade do rio de Janeiro/rJ, nos dias 
15 e 16/09/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5039/2022-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 141669/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-administrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, Xinguara/Pa, Tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 21/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do ato de inauguração da Pro-
motoria de Justiça de Tucumã, no período de 21 a 23/09/2022, haverá ainda, 
no dia 22/09/2022, visita à Promotoria de Justiça de São felix do Xingu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5040/2022-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 141555/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 18/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar, na qualidade de Membro do 
Grupo de atuação Especial no combate ao crime organizado (GaEco), 
reuniões conjuntas entre o GaEco, GSi e caoTEc, no município de Breves, 
no período de 17 a 18/10/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5041/2022-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 141593/2022 conforme abaixo relacionado:
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NoME: daNiEla SoUZa filHo MoUra
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional Técnico (cao/TEc)
MaTrÍcUla: 999.826
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 18/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar, na qualidade de coordenado-
ra de centro de apoio operacional - cao TEc, reuniões conjuntas entre o 
GaEco, GSi e caoTEc, no município de Breves
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5042/2022-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 141658/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGo daS cHaGaS loPES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1888
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 26/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar membros em 
reuniões conjuntas entre o GaEco, GSi e caoTEc, no município de Breves, 
no período de 17 a 18/10/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5043/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 4018/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 11/08/2022, protocolo 134685/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: lUiZ lUdUVico dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-c-iV
MaTrÍcUla: 999.347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5044/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
NoME: BrUNo rodriGo daS cHaGaS loPES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1888
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Participar de reunião de tra-
balho conjunta GaEco/GSi/caoTEc, conforme autorização do PGJ
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5045/2022-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 141529/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio rodriGUES liMa

carGo/fUNÇÃo: TEc. a. SiST. - SUP. a BaNco dE dadoS - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1134
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do “Encontro dos Gestores 
da rede Nacional de laboratórios de Tecnologia contra lavagem de dinhei-
ro - rEdE laB/2022”, que acontecerá em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5046/2022-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 141660/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar, na qualidade de coordenado-
ra do Grupo de atuação Especial no combate ao crime organizado (GaE-
co), reuniões conjuntas entre o GaEco, GSi e caoTEc, no município de 
abaetetuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5047/2022-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 141661/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 26/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar, na qualidade de coordenadora 
do Grupo de atuação Especial no combate ao crime organizado (GaEco), 
reuniões conjuntas entre o GaEco, GSi e caoTEc, no município de Soure/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5048/2022-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 141664/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar, na qualidade de Membro in-
tegrante do Grupo de atuação Especial no combate ao crime organizado 
(GaEco), reuniões conjuntas entre o GaEco, GSi e caoTEc, no município 
de abaetetuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 5049/2022-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 141665/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 26/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar, na qualidade de Membro in-
tegrante do Grupo de atuação Especial no combate ao crime organizado 
(GaEco), reuniões conjuntas entre o GaEco, GSi e caoTEc, no município
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5050/2022-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 141698/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNiQUE NaTHYaNE coElHo QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.2341
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 05/09/2022 - 05/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5051/2022-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 141789/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HErENa NEVES MaUES corrEa dE MElo
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1724
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, castanhal/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 14/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, como expositora, no projeto do cGMP: orientações institucionais pela 
igualdade racial, no dia 13/09/2022,
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5052/2022-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 âmbi-
to do expediente nº 141694/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, Xinguara/Pa, Tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 25/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5053/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 1877/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 26/04/2022, protocolo 114497/2022, conforme abaixo 
relacionada:
NoME: aGlaildo MoNTEiro Maia
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.949
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5068/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 3299/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 23/06/2022, protocolo 124087/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: darlENE dE faTiMa NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1424
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves
dESTiNo(S): curralinho/Pa
PErÍodo(S): 26/06/2022 - 02/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5069/2022-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 141402/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Soraia MarriBa SoarES KNEZ
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2864
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 14/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5070/2022-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 140393/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEorGE aMilToN GoNcalVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1042
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): aurora do Pará/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de aurora do Pará/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5071/2022-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 140154/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ViViaNE loBaTo SoBral
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.821
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fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Magalhães Barata/Pa, Santa Maria do Pará/
Pa, São francisco do Pará/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 21/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
do MPPa na realização de correição ordinária, orientação funcional e de-
volutiva de Escuta Social na região administrativa NordESTE i.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5072/2022-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 138062/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 26/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5073/2022-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 141676/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5074/2022-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 141877/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cEZar rodriGUES MoNTEiro JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3268
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, Xinguara/Pa, Tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 21/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5075/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 2760/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 20/06/2022, protocolo 123507/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: PaUlo SErGio BaSToS dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1140

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São Miguel do Guamá
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2022 - 31/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5076/2022-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 141142/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Óbidos/Pa, Belém/Pa, Marabá/Pa
PErÍodo(S): 07/09/2022 - 08/09/2022, 12/09/2022 - 14/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5077/2022-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 141335/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 30/08/2022 - 30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar Vistoria Técnica de 
Engenharia civil
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5078/2022-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 141342/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE criSTiaNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.3120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): ourilândia do Norte/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 23/09/2022, 26/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar levantamento de 
acessibilidade nos prédios públicos do município de ourilândia do Norte/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5079/2022-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 140872/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 12/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
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fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor renato Miranda Braga até o município de Paragominas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5081/2022-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 141878/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, Xinguara/Pa, Tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 21/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da Procuradoria-Geral de Justiça, da inauguração da nova PJ de Tucumã, 
bem como da visita à PJ de São félix do Xingu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5082/2022-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 141414/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KaTia JordY fiGUEirEdo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.968
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 25/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5083/2022-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 141392/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: diaNa BarBoSa GoMES BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3369
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 25/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, como palestrante do evento, do “diálogos com a rede: fortalecimento 
da rede de criação de fluxo de atendimento”
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5084/2022-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 141300/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa, Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2022 - 09/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar atendimentos 
psicossociais nos municípios de São João de Pirabas e Santarém Novo/Pa

ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5085/2022-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 133699/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcaS dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-i
MaTrÍcUla: 999.2537
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Novo repartimento - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 01/07/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Novo repartimento/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5086/2022-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 140670/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBricio JoSE BarroSo SaldaNHa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.2274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): curitiba/Pr
PErÍodo(S): 21/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “iV Encontro Nacional – lGPd na prática em organizações públicas” a 
ser realizado no período de 22 a 23 de setembro de 2022, em curitiba/Pr
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 851287
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 24 de 
março de 2022

Portaria Nº 1232/2022-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 112951/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 24/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização, vistoria e medição 
do contrato nº 063/2021, referente a construção da nova PJ de cametá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de abril 
de 2022

Portaria Nº 1639/2022-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 115777/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, concórdia do Pará/Pa, Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 12/04/2022 - 12/04/2022, 13/04/2022 - 13/04/2022, 
19/04/2022 - 19/04/2022, 20/04/2022 - 20/04/2022, 27/04/2022 - 
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27/04/2022, 29/04/2022 - 29/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de Belém, concórdia 
do Pará, Salvaterra e curuça/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de maio 
de 2022

Portaria Nº 2037/2022-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 117939/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.878
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 05/05/2022 - 05/05/2022, 06/09/2022 - 06/09/2022, 
09/05/2022 - 09/05/2022, 10/05/2022 - 10/05/2022,
11/05/2022 - 11/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de abril de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de maio 
de 2022

Portaria Nº 2047/2022-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 116762/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE orlaNdo SENa do roSario
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2732
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 03/05/2022 - 05/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
 fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria no municí-
pio de rondon do Pará, acerca de denúncia de crime ambiental.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de abril de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de ju-
nho de 2022

Portaria Nº 2602/2022-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 121887/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Salvaterra/Pa, Soure/Pa, acará/Pa
PErÍodo(S): 26/05/2022 - 26/05/2022, 31/05/2022 - 02/06/2022, 
03/06/2022 - -03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 23 de maio de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 21 de junho de 2022
Portaria Nº 2885/2022-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 122567/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 17/06/2022 - 26/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional do corre-
gedor-Geral do MPPa e equipe durante as atividades correcionais e demais 
atos necessários, na região administrativa SUdESTE ii,
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 27 de julho 
de 2022

Portaria Nº 3622/2022-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 130349/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 04/07/2022, 05/07/2022 - 05/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 07 de julho de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 28 de julho 
de 2022

Portaria Nº 3677/2022-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 132902/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarilEUSa SoarES coElHo NoBrE
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1999
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: augusto corrêa - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, da corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do 
Pará, na ra NordESTE ii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 08 de julho de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 05 de agosto 
de 2022

Portaria Nº 3989/2022-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 134566/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa
PErÍodo(S): 17/08/2022 - 17/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica no 
prédio da Promotoria de Justiça de São francisco do Pará.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 22 de julho de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 18 de agosto 
de 2022
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Portaria Nº 4236/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 137008/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo dE araUJo MoUra
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.1211
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do Projeto de interiorização 
da Procuradoria Geral de Justiça, na ra Marajó i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElEM/Pa, 05 de agosto de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 4950/2022-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 140581/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica do Socorro THoMPSoN dE MoraiS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3430
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa PErÍodo(S): 05/09/2022 - 05/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar visita institucional no Espa-
ço de acolhimento Provisório de crianças e adolescentes do município de 
Nova ipixuna/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4952/2022-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 140433/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio TadEU MacHado dE aMoriM
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3285
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Vitória do Xingu/Pa, anapu/Pa
PErÍodo(S): 02/09/2022 - 08/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4959/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 3328/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 23/06/2022, protocolo 129264/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: NElSoN EdiVal coElHo caSTro
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.169
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 06/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4961/2022-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 141049/2022 conforme abaixo relacionado:

NoME: carloS ViNiciUS rEiS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aNaliSTa JUridico - aTE-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2013
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4962/2022-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 141086/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSPiM riBEiro dE alMEida filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1275
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4963/2022-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 140488/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.878
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): ourilândia do Norte/Pa, Tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa, 
água azul do Norte/Pa, Sapucaia/Pa, Xinguara/Pa, Santana do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 23/09/2022, 26/09/2022 - 30/09/2022, 
03/10/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 e 1/2 (onze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - assessorar os Promotores de 
Justiça em inspeções as Unidades de acolhimento institucional de crianças 
e adolescentes e instituições de longa Permanência para idosos
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4965/2022-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 140749/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEidiaNE diNiZ PiNHEiro carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSico-
loGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2615
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Parauapebas - Pa
dESTiNo(S): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 06/09/2022 - 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção na unidade 
de acolhimento para crianças e adolescentes do município de canaã dos carajás.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4967/2022-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 140559/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ciNTia criSTiNa raMoS corrEa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2756



diário oficial Nº 35.113   91Terça-feira, 13 DE SETEMBRO DE 2022

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Parauapebas - Pa
dESTiNo(S): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 06/09/2022 - 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção semestral à 
unidade de acolhimento municipal para crianças e adolescentes
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4968/2022-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 141085/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligências na-
quele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4969/2022-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 140615/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS roBErTo SiQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iV
MaTrÍcUla: 999.341
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 30/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de São domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4970/2022-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 140505/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.248 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, altamira/Pa, Vitória do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 30/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Marcio de oliveira Mendes até o município de Vitória do Xingu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4971/2022-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 140582/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS roBErTo SiQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iV
MaTrÍcUla: 999.341
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 02/09/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de Mãe do rio/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4972/2022-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 140823/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2022 - 09/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção corretiva nos computadores que estão apresentando problemas 
nas Promotorias de Justiça de Tomé-açú/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4979/2022-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 140831/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2022 - 09/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor técnico de informática Edson Gomes de aguiar Silva até a PJ de 
Tomé-açu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4980/2022-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 133378/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NadilSoN PorTilHo GoMES
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça com atribuições Gerais de Belém
MaTrÍcUla: 999.842
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Juruti/Pa
PErÍodo(S): 19/07/2022 - 06/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 13 e 1/2 (treze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4981/2022-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 140415/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEoNardo fraNco coSTa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar i - cPc-MP-GM i
MaTrÍcUla: 999.3256
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
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fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4982/2022-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 141125/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Salinópolis
MaTrÍcUla: 999.1330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2022 - 04/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de capanema/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4983/2022-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 140422/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio TadEU MacHado dE aMoriM
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3285
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4984/2022-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 140586/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaciNETE alVES SaMPaio
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2190
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4985/2022-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 141216/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMErio MENdES coSTa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de igarapé-Miri
MaTrÍcUla: 999.1461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: igarapé-Miri - Pa

dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4986/2022-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 141259/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEVEdo
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça cível e de defesa comunitária e 
cidadania de icoaraci
MaTrÍcUla: 999.827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Medicilândia/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 21/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de Medicilândia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4987/2022-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 141268/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ da SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de redenção
MaTrÍcUla: 999.2332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 30/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Xinguara/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4988/2022-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 140358/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 10/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a 
manutenção do sistema de alarme na PJ de Soure/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4989/2022-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 140662/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
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oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Vitória do Xingu/Pa, anapu/Pa
PErÍodo(S): 02/09/2022 - 08/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4990/2022-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 140164/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa criSTiNa dE MaToS MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal
MaTrÍcUla: 999.630
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, colares/Pa, inhangapi/Pa, São caetano de 
odivelas/Pa, São domingos do capim/Pa, São francisco do Pará/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio na execução 
da Oficina do Projeto: “Dinamizando a Orientação Funcional”, e na Devo-
lutiva Social do Projeto “corregedoria e a agenda de direitos Humanos” , 
bem como das correições que serão realizadas nas Promotorias de Justiça 
da região administrativa Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4991/2022-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 139145/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 30/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização dos serviços de 
reforma da PJ de São domingos do capim, conforme contrato n. 098/2021
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4992/2022-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 140140/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio da SilVa caSTro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1371
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, colares/Pa, concórdia do Pará/Pa, inhangapi/
Pa, São caetano de odivelas/Pa, São domingos do capim/Pa, São fran-
cisco do Pará/Pa, Vigia/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
do Ministério Público do Estado do Pará, dr. Manoel Santino Nascimento 
Júnior, nos atos de correição ordinária nas Promotorias de Justiça que 
integram a região administrativa NordESTE i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4993/2022-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 140537/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SalaTiEl aNGEliM dE JESUS

carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2549
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Novo Progresso/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2022 - 14/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 14 e 1/2 (quatorze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4995/2022-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 139921/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.168
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Palestina do Pará/Pa
PErÍodo(S): 26/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4996/2022-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 140123/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aciBETHaNia SilVa dE arrUda
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1785
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, colares/Pa, inhangapi/Pa, São caetano de odi-
velas/Pa, São domingos do capim/Pa, São francisco do Pará/Pa, Vigia/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
do MPPa nos trabalhos inerentes aos atos de correição ordinária na região 
administrativa NordESTE i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4997/2022-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 140443/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNdro PESSoa da coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3297
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4998/2022-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 140548/2022 conforme abaixo relacionado:
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NoME: GlEiciaNE riBEiro alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3158
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 30/08/2022 - 30/08/2022, 31/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 4999/2022-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 140555/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiVaN SoUZa da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2553
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Novo Progresso/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 14 e 1/2 (quatorze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5000/2022-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 140655/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo da MaTa VEloSo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1440
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, São francisco do Pará/Pa, inhangapi/Pa, Ma-
galhães Barata/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio ao correge-
dor-Geral do MPPa na realização de correição ordinária, nos cargos das 
Promotorias de Justiça da região administrativa Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5001/2022-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 140775/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2650
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5002/2022-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 141016/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcHUrY MElo ScKYr aHNdrEW
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2818
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Macapá/aP, chaves/Pa
PErÍodo(S): 18/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita técnica em 
prédios públicos do município de chaves/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5003/2022-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 141051/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Geraldo do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 18/09/2022 - 22/09/2022, 26/09/2022 - 27/09/2022, 
29/09/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 (onze) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Marabá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5004/2022-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 141096/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Marabá/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Marabá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5005/2022-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 141954/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-administrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na condição de represen-
tante do PGJ, da 6ª edição do Projeto “Segurança Pública em foco, a ser 
realizada no dia 14/09/2022, em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5006/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141675/2022 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): altamira/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 17/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Marcelo rodrigues dos Santos até o município de altamira/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de setembro de 2022.

caMiLa caVaLcaNte dos saNtos
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio

Protocolo: 851269
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 28 de junho de 2022
Portaria Nº 3380/2022-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 129999/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo alVES caMara
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de curralinho
MaTrÍcUla: 999.2697
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: curralinho - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 21/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - reunião promovida pelo cao cÍVEl, 
para tratar sobre a necessidade de atuação do MP no que tange à fiscaliza-
ção das fabriquetas de manuseio de produção do palmito e açaí.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 24 de junho de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 17 de agosto de 2022
Portaria Nº 4203/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136537/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HUGo fErrEira BriNGEl
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3366
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 08/08/2022, 09/08/2022 - 09/08/2022, 
11/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 04 de agosto de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4846/2022-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 140891/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): ananindeua/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2022 - 12/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 31 de agosto de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4854/2022-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 140887/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, igarapé-açu/Pa, Magalhães Barata/Pa, Santo 
antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária, 
orientação funcional e devolutiva de Escuta Social na região administra-
tiva Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4855/2022-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 140886/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Santa Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária, 
orientação funcional e devolutiva de Escuta Social na região administra-
tiva Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4856/2022-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 140497/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVEraldo dE SoUZa GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1651
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Magalhães Barata/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Magalhães Barata/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4857/2022-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 140712/2022 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, altamira/Pa, anapu/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 22/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de anapu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4858/2022-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 140669/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Parauapebas/Pa, canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 10/09/2022 - 17/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de canaã dos carajás/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4859/2022-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 140650/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio loPES MaUricio
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça da infância e Juventude de Belém
MaTrÍcUla: 999.453
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Manaus/aM
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Encontro regional da ciJE - região Norte”, com apresentação de tra-
balho, a ser realizado em Manaus/aM
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4860/2022-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 139415/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSElia lEoNTiNa dE BarroS loPES
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.268
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2022 - 03/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião com a coorde-
nadora do centro de apoio operacional civil, Processual e do cidadão no 
dia 01/09/2022 e da 3ª reunião ordinária do GT agrário no dia 02/09/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4861/2022-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 139909/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de oriximiná
MaTrÍcUla: 999.2366
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: oriximiná/Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 05/09/2022 - 09/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na 4o PJ de itaituba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4862/2022-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 140847/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl SoriaNo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3322
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 26/08/2022 - 27/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4863/2022-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 140853/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl SoriaNo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3322
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 05/09/2022 - 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4864/2022-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 140841/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl SoriaNo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3322
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4865/2022-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 140854/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl SoriaNo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3322
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4866/2022-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 140878/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ GUSTaVo da lUZ QUadroS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Muaná
MaTrÍcUla: 999.1543
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Muaná - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4867/2022-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 139122/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JEVES coSTa raMoS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3462
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Novo repartimento - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4868/2022-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 140839/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa, cametá/Pa, Santa izabel do Pará/Pa, concór-
dia do Pará/Pa, acará/Pa
PErÍodo(S): 05/09/2022 - 06/09/2022, 12/09/2022 - 13/09/2022, 
22/09/2022 - 23/09/2022, 26/09/2022 - 27/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4869/2022-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 140682/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ GUSTaVo da lUZ QUadroS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Muaná
MaTrÍcUla: 999.1543
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Muaná - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 05/09/2022 - 09/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4870/2022-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 140665/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/08/2022 - 30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4871/2022-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 140364/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 01/09/2022, 02/09/2022 - 02/09/2022, 
06/09/2022 - 06/09/2022, 09/09/2022 - 09/09/2022, 19/09/2022 
- 19/0/2022, 22/09/2022 - 22/09/2022, 26/09/2022 - 26/09/2022, 
29/09/2022 - 29/09/2022, 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4872/2022-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 138699/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSEli do Socorro da SilVa PiNTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2551
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Santana do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4873/2022-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 140556/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEGiNaldo cESar liMa alVarES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1345
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 24/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Ponta de Pedras/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS



98  diário oficial Nº 35.113 Terça-feira, 13 DE SETEMBRO DE 2022

Portaria Nº 4874/2022-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 139170/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa, Tomé-açu/Pa, castanhal/Pa
PErÍodo(S): 26/08/2022 - 27/08/2022, 05/09/2022 - 06/09/2022, 
08/09/2022 - 08/09/2022, 12/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE
diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4875/2022-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 140957/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iV
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa, cametá/Pa, Santa izabel do Pará/Pa, concór-
dia do Pará/Pa, acará/Pa
PErÍodo(S): 05/09/2022 - 06/09/2022, 12/09/2022 - 13/09/2022, 
22/09/2022 - 23/09/2022, 27/09/2022 - 27/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de Tomé-açu, ca-
metá, Santa izabel, concórdia do Pará e acará/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4876/2022-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 136793/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoNaTaS PraZErES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2552
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Santana do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 04/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policia
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4877/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 137982/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal coElHo caSTro
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.169
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Baião/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 

a PJ ione Missae da Silva Nakamura até o município de Baião/Pa
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4878/2022-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 139251/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Marcos Paulo Nascimento Silva até a PJ de Paragominas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4879/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
NoME: JaMErSoN SilVa SoarES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ 
iNTE
MaTrÍcUla: 999.3507
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Tucuruí - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4880/2022-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 139271/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo 
- aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.884
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 19/08/2022 - 19/08/2022, 26/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PJ em reu-
nião com a equipe técnica do espaço de acolhimento no dia 19/08 e em 
reunião com a rede de atendimento para estudo e encaminhamento de 
caso concreto dia 26/08.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4881/2022-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 139302/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da Procuradoria-Geral de Justiça, da visita insitucional à região adminis-
trativa Marajó i a ser realizada no período de 24 a 26/08//2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4882/2022-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 139329/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alESSaNdro fiGUEira ViNHoTE
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2260
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4883/2022-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 139757/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de oriximiná
MaTrÍcUla: 999.2366
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: oriximiná - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, Prainha/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4884/2022-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 139777/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Viseu/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 17/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a 
manutenção na central de alarme da PJ de Viseu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4885/2022-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 139949/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roSE MarY EPifaNio dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1776
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária, orientação funcional e Escuta Social 
na região administrativa Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4886/2022-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 140000/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiVaN SoUZa da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2553
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): aveiro/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4887/2022-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 140067/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2805
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, colares/Pa, concórdia do Pará/Pa, inhangapi/
Pa, São caetano de odivelas/Pa, São domingos do capim/Pa, São fran-
cisco do Pará/Pa, Vigia/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança do corregedor-Geral 
equipe da cGMP na realização de correição ordinária, orientação funcional 
e devolutiva de Escuta Social na região administrativa NordESTE i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4888/2022-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 140068/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alTiNo raNiEri JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar ii - cPc-MP-GM ii
MaTrÍcUla: 999.3264
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa, Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4889/2022-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 140075/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE daNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, colares/Pa, concórdia do Pará/Pa, inhangapi/
Pa, São caetano de odivelas/Pa, São domingos do capim/Pa, São fran-
cisco do Pará/Pa, Vigia/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
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fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança do corregedor-Geral 
equipe da cGMP na realização de correição ordinária, orientação funcional 
e devolutiva de Escuta Social na região administrativa NordESTE i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4890/2022-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 140076/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EliElTHoN corrEa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.3479
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Muaná/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2022 - 09/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4891/2022-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 140079/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdo JoSE rodriGUES NEVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2755
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: concórdia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 19/08/2022 - 21/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4892/2022-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 140081/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3280
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Bujaru/Pa, colares/Pa, concórdia do Pará/Pa, 
curuçá/Pa, igarapé-açu/Pa, Magalhães Barata/Pa, Maracanã/Pa, Santa 
Maria do Pará/Pa, Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança do corregedor-Geral 
equipe da cGMP na realização de correição ordinária, orientação funcional 
e devolutiva de Escuta Social na região administrativa NordESTE i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4893/2022-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 140142/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa

dESTiNo(S): castanhal/Pa, Magalhães Barata/Pa, São caetano de odi-
velas/Pa, São domingos do capim/Pa, Vigia/Pa, Santa Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária, orientação funcional e devolutiva de 
Escuta Social na região administrativa NordESTE i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 01 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4913/2022-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 141149/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1546
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 05/09/2022 - 05/09/2022, , 06/09/2022 - 06/09/2022, 
12/09/2022 - 12/09/2022, 13/09/2022 - 13/09/2022, 19/09/2022 - 
19/09/2022, 20/09/2022 - 20/09/2022, 26/09/2022 - 26/09/2022, 
27/09/2022 - 27/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4914/2022-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 140835/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr da SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1579
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mocajuba/Pa, Baião/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar e recolher parte do 
acervo das Pj´s de Baião e Mocajuba conforme autorizado pela SUB-Ta
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4916/2022-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 141141/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo rodriGUES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 17/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção paisagística nas áreas verdes da PJ de altamira/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4917/2022-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 140308/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoEl carloS dE oliVEira aSSUNcao
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1526
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fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa, capanema/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2022 - 10/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar, como integrante da 
Comissão de Procedimento Administrativo Disciplinar e Sindicância,notifi-
cação de servidores lotados nas PJ´s de de Bujaru e capanema/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4919/2022-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 140493/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio carloS araUJo PirES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iii
MaTrÍcUla: 999.471
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Magalhães Barata/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Magalhães Barata/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4921/2022-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 140666/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil caSTEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.3288
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa, Vigia/Pa, Goianésia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 14/09/2022, 19/09/2022 - 19/09/2022, 
28/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4922/2022-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 140135/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: arNaldo cElio da coSTa aZEVEdo
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de direitos Humanos, controle 
Externo da atividade Policial e do Tribunal de Juri de ananindeua
MaTrÍcUla: 999.454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 17/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “coNGrESSo do JÚri 200 aNoS do TriBUNal do JÚri No BraSil: 
lEGadoS E dESafioS”, a ser realizado no período de 14 a 16 de setembro 
de 2022, em São Paulo/SP
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 851237
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 04 de 
março de 2022
Portaria Nº 0777/2022-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 108723/2022 conforme abaixo relacionado:

NoME: GElSoN doS SaNToS fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 04/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de reparos 
nas linhas telefônicas e ramais internos de telefone da PJ de Tailândia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 24 de fevereiro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 24 de março 
de 2022

Portaria Nº 1087/2022-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 111623/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 16/03/2022 - 16/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - fiscalizar o contrato n. 098/2021, 
referente a construção da nova PJ de São domingos do capim/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de abril 
de 2022

Portaria Nº 1563/2022-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 114924/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 06/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos Santos até o município de Xinguara/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de abril 
de 2022

Portaria Nº 1605/2022-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 115310/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adrEa NaYara GoNcalVES SaMPaio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2701
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Juruti - Pa
dESTiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 25/04/2022 - 29/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PJ Bruno fer-
nandes Silva freitas em mutirão a ser realizado na PJ de oriximiná/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 21 de ju-
nho de 2022
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Portaria Nº 3024/2022-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 126126/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdWaldo loPES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.2513
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 28/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participar do “Vii fórum Nacional das Transfe-
rências da União” a ser realizado nos dias 28 a 30 de junho de 2022, em 
Brasília/df
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de junho de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 22 de ju-
nho de 2022

Portaria Nº 3131/2022-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 127979/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
MaTrÍcUla: 999.1339
oriGEM: Santa izabel - Pa
dESTiNo(S): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 21/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 13 de junho de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 22 de ju-
nho de 2022

Portaria Nº 3131/2022-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 127979/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
MaTrÍcUla: 999.1339
oriGEM: Santa izabel - Pa
dESTiNo(S): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 21/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 13 de junho de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 28 de julho 
de 2022

Portaria Nº 3657/2022-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 130635/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo alVES caMara
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de curralinho
MaTrÍcUla: 999.2697
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: curralinho - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 29/06/2022 - 01/07/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso “investigação em improbidade e corrupção: aspectos Práticos”.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 07 de julho de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 28 de julho 
de 2022

Portaria Nº 3684/2022-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 132772/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaloMa Maria PiNHEiro dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira ENTr
MaTrÍcUla: 999.2770
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: augusto corrêa - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 18/07/2022, 19/070/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, da corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do 
Pará, na ra NordESTE ii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 08 de julho de 2022.

MicHeLe de PaULa MacieL teiXeira
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 04 de agosto 
de 2022

Portaria Nº 3926/2022-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 134389/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Salinópolis
MaTrÍcUla: 999.1330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): Primavera/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 01/08/2022, 05/08/2022 - 05/08/2022, 
10/08/2022 - 10/08/2022, 15/08/2022 - 15/08/2022, 19/08/2022 - 
19/08/2022, 22/08/2022 - 23/08/2022, 24/08/2022 - 26/08/2022, 
29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Primavera
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4915/2022-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 140688/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: diEGo riBEiro dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSoraMENTo JUridico - MP.fG-2
MaTrÍcUla: 999.1898
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994 oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Manaus/aM
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Participar do “Encontro re-
gional da ciJE - região Norte”, que acontecerá em Manaus/aM, e acompa-
nhar o PJ nas atividades ministeriais.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4918/2022-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 141597/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEla SoUZa filHo MoUra
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carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional Técnico 
(cao/TEc)
MaTrÍcUla: 999.826
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 26/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coordena-
dora de centro de apoio operacional Técnico (cao TEc), de reunião con-
juntas entre o GaEco, GSi e caoTEc, no município de Soure/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4920/2022-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 138296/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jair SoUZa MEirElES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1114
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4923/2022-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 139531/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN fariaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1745
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4924/2022-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 140370/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXoN doS SaNToS GoMES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2098
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 12/09/2022, 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, sobre a utilização correta do SiMP
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4925/2022-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 140356/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii

MaTrÍcUla: 999.2650
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 10/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a 
manutenção corretiva/preventiva no sistema de alarme na PJ de Soure/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4926/2022-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 140552/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE liMa da Graca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cP-
cP-102.05
MaTrÍcUla: 999.2654
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa, curuçá/Pa, inhangapi/Pa, igarapé-a-
çu/Pa, Maracanã/Pa, Santa Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 15/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
do MPPa nas atividades de correição ordinária, orientação funcional e es-
cuta social na região administrativa Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4927/2022-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 140672/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2650
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Vitória do Xingu/Pa, anapu/Pa
PErÍodo(S): 02/09/2022 - 08/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4928/2022-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 138945/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSTiNE MaGElla corrEa liMa
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1549
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 17/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do coNGrESSo do JÚri 200 aNoS do TriBUNal do JÚri No BraSil: 
lEGadoS E dESafioS, a ser realizado no período de 14 a 16 de setembro 
de 2022, em São Paulo/SP
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4929/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 140778/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4930/2022-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 140997/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoEl carloS dE oliVEira aSSUNcao
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1526
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar, como integrante 
da comissão de Procedimento administrativo disciplinar e Sindicancia, da 
instrução processual de Pad, oitiva de aproximadamente 6 pessoas, inter-
rogatório do acusado e diligências externas às fls. 09, do livro virtual
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4931/2022-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 140458/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcaS rocHa Garcia
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3271
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4932/2022-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 141530/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEla SoUZa filHo MoUra
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional Técnico 
(cao/TEc)
MaTrÍcUla: 999.826
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coordena-
dora de centro de apoio operacional Técnico (cao TEc), de reunião con-
juntas entre o GaEco, GSi e caoTEc, no município de abaetetuba
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4933/2022-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 140331/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE oliVEira MENdES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1500
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, altamira/Pa, Vitória do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 30/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a entrega de 
equipamentos de informática na sala da Promotoria de Justiça de Vitória 
do Xingu no prédio do fórum
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4934/2022-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 140145/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 23/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária e devolutiva de Escuta Social na re-
gião administrativa NordESTE i, no dia 23 de setembro de 2022.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4935/2022-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 140152/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUZiaNa BaraTa daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Magalhães Barata/Pa, São francisco do Pará/
Pa, Bujaru/Pa, curuçá/Pa, igarapéaçu/Pa, inhangapi/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
do MPPa na realização de correição ordinária, orientação funcional e de-
volutiva de Escuta Social na região administrativa NordESTE i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4936/2022-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 140253/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMir TadEU MoraES daHaS JorGE
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 999.108
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 14/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Ponta de Pedras/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4937/2022-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 140266/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUliaNa caBral coUTiNHo aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Gurupá
MaTrÍcUla: 999.2839
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Gurupá - Pa
dESTiNo(S): São Sebastião da Boa Vista/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4938/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
torNar seM eFeito a Portaria Nº 1801/2022-MP/PGJ publica-
da no d.o.e. em 26/04/2022, protocolo 116707/2022, conforme 
abaixo relacionada:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, São domingos do 
araguaia/Pa, Jacundá/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Tucuruí/Pa, Novo repar-
timento/Pa, Pacajá/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 09/04/2022 - 16/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4939/2022-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 141278/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE criSTiaNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.3120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): cumaru do Norte/Pa
PErÍodo(S): 15/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar a avaliação da exe-
cução e funcionamento do esgotamento sanitário de cumaru do Norte/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4940/2022-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 140604/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElaiNE criSTiNa NaSciMENTo do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE docUMENTacao - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1467
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
FINALIDADE: Organização de arquivos - Relizar oficina com orientações e 
esclarecimentos arquivisticas para Servidores e Promotores de Justiça da 
ra Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4941/2022-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 140214/2022 conforme abaixo relacionado:

NoME: rafaEl oliVEira liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3164
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 22/08/2022 - 23/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4942/2022-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 141122/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS HiroYUKi NaGaNo NiSHida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3273
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Levantamento de informações - Realizar a verificação e ins-
talação de sistemas de combate a incêndio na PJ Vigia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4943/2022-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 141376/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriKa MENEZES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: chefe gabinete PGJ
MaTrÍcUla: 999.1363
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, Xinguara/Pa, Tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 21/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da Procuradoria-Geral de Justiça, do ato de entrega das novas instalações 
da PJ de Tucumã, a ser realizada no dia 22/09//2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4944/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 567/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 27/04/2021, protocolo 105730/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: EdWiN HENNiNGToN PErEira MalHEiroS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2790
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Marabá/Pa, altamira/Pa, Medicilândia/Pa, Vitória do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 08/03/2021 - 13/03/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4945/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 974/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 15/03/2022, protocolo 109149/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: lUZiaNa BaraTa daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.831
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fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4946/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 3638/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 27/07/2022, protocolo 132489/2022, conforme abaixo 
relacionada:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Geraldo do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Eldorado dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 13/07/2022 - 16/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4947/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 3686/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 28/07/2022, protocolo 132949/2022, conforme abaixo 
relacionada:
NoME: MEliNa alVES BarBoSa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Bonito
MaTrÍcUla: 999.1554
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Bonito - Pa
dESTiNo(S): ananindeua/Pa
PErÍodo(S): 14/07/2022 - 14/07/2022, 20/07/2022 - 21/07/2022, 
27/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4948/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
torNar seM eFeito a Portaria Nº 1480/2022-MP/PGJ publica-
da no d.o.e. em 06/04/2022, protocolo 114925/2022, conforme 
abaixo relacionada:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal
dESTiNo(S): Moju/Pa, Tailândia/Pa, Tomé-açu/Pa, Mosqueiro/Pa, concór-
dia do Pará/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 19/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4949/2022-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 140305/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 25/08/2022 - 25/08/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar Vistoria Técnica de 
Engenharia civil
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4951/2022-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 140797/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Vitória do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor carlos alves da Silva até a PJ de Vitória do Xingu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4953/2022-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 140453/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KrUcHEUSKY WErBESoN diNiZ alENcar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2872
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a 
conclusão das configurações do CFTV e as instalações dos equipamentos 
de combate a incêndio na PJ de Vigia
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4954/2022-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 140479/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KrUcHEUSKY WErBESoN diNiZ alENcar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2872
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucumã/Pa
PErÍodo(S): 09/09/2022 - 17/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a 
instalação do sistema de alarme da PJ de Tucumã/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4955/2022-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 140480/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEMir JUNior GoMES SalGado
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
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MaTrÍcUla: 999.3387
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a 
conclusão das configurações do CFTV e as instalações dos equipamentos 
de combate a incêndio na PJ de Vigia
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4956/2022-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 140486/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEX MarTiNS aZUlaY
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3257
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Vitória do Xingu/Pa, anapu/Pa
PErÍodo(S): 02/09/2022 - 08/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4957/2022-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 140532/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aMaNda GaMa E GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3334
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4958/2022-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 140721/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Vitória do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2022 - 02/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - Prestar suporte técnico 
em equipamentos de informática na PJ de Vitória do Xingu
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4960/2022-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 140418/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE rUi dE alMEida BarBoSa

carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça do Tribunal do Júri de Belém
MaTrÍcUla: 999.096
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 25/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4964/2022-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 140570/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): ourilândia do Norte/Pa, Tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa, 
água azul do Norte/Pa, Sapucaia/Pa, Xinguara/Pa, Santana do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 23/09/2022, 26/09/2022 - 30/09/2022, 
03/10/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 e 1/2 (onze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos Santos até os municípios de ourilândia 
do Norte/Pa, Tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa, água azul do Norte/Pa, 
Sapucaia/Pa, Xinguara/Pa, Santana do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4966/2022-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 140889/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: VicTor TiaGo BrUNETTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3317
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Vitória do Xingu/Pa, anapu/Pa
PErÍodo(S): 02/09/2022 - 08/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 851245
Portaria Nº 5087/2022-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 141424/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aMaNda BorSoi caNTUaria SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira ENTr
MaTrÍcUla: 999.3323
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: colares - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, no período de 12/09/2022 a 13/09/2022, que ocorrerá 
na ra NordESTE i.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5105/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139896/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ladiElSoN NaSciMENTo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1513
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2022 - 09/09/2022, 14/09/2022 - 15/09/2022, 
21/09/2022 - 22/09/2022, 28/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Garrafão do Norte/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5106/2022-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 141647/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE raiMUNdo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.118
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 12/09/2022, 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elaine cristina Nascimento do Nascimento até a PJ de casta-
nhal/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5107/2022-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 141959/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUScEliNo fErNaNdo GalUcio GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Bujaru - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 12/09/2022, 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa 
de cunho orientador, referente ao Projeto da corregedoria-Geral do MPPa, 
denominado orientação aos Órgãos de Execução e otimização funcional 
na região administrativa Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5108/2022-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 141582/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria dE NaZarE da coSTa BaSToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.2624
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São domingos do capim - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 12/09/2022 , 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa 
de cunho orientador, referente ao Projeto da corregedoria-Geral do MPPa, 
denominado orientação aos Órgãos de Execução e otimização funcional 
na região administrativa Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5109/2022-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 141454/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Magalhães Barata/Pa, igarapé-açu/Pa, São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 23/08/2022, 25/08/2022 - 25/08/2022, 
30/08/2022 - 30/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Edson Gomes de aguiar Silva até os municípios de Magalhães 
Barata, igarapé-açú e São domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 09 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 851295

oUtras MatÉrias
.

republicada por incorreção no d.o.e. de 17 de dezembro de 2021
Portaria Nº 0566/2021-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 discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994: 

Gedoc NoMe PerÍodo

134640/2021 aGlaildo MoNTEiro Maia 26 a 28/10/2021

132820/2021 aNdErSoN SaNToS dE SoUSa 13/10/2021 a 10/02/2022

134140/2021 alESSaNdra criSTiNE dE Sa MEdEiroS 28/10/2021

134506/2021 aNToNio carloS liMa MiraNda 22/10/2021

134184/2021 arNaldo JoSE BorGES dE MENEZES JUNior 25 a 29/10/2021

134186/2021 BiaNca EliSE NaSciMENTo fErrEira 28/10 a 23/12/2021

134379/2021 BrUNo fiGUEirEdo PaNToJa dE MiraNda 27/10/2021

134570/2021 caMila fiGUEirEdo cHaVES dElGado 19/10/2021

134193/2021 caMila THiErS MacHado 27/10 a 09/11/2021

133799/2021 daNiEl GaMa GUiZZo 22/10/2021

135071/2021 daVi BENTES fErrEira 18/08 a 26/10/2021

134175/2021 dENiSE crESPo SoarES 06 a 07/10/2021

135407/2021 dioNiSio E SoUZa GoMES 20 a 21/10/2021

134102/2021 EUNicE roSa filGUEira dE MElo 27/10/2021

134320/2021 EVa PiNHEiro BiTar Garcia 22/10/2021

134185/2021 fraNciSco JUNior TaVarES PiNTo 25 a 27/10/2021

130098/2021 JEaN roSiValdo aViZ frEiTaS 19 a 24/09/2021

134555/2021 JoEl carloS dE oliVEira aSSUNcao 31/10/2021

134641/2021 JoSE criSTiaNo dE oliVEira 17/10 a 01/11/2021

134397/2021 JoSE raiMUNdo SilVa VaScoNcEloS 03 a 05/11/2021

135152/2021 JoSE raiMUNdo SilVa VaScoNcEloS 27 a 28/10/2021

134144/2021 MaNoEl MESSiaS dE oliVEira SoUZa 26/10/2021

134740/2021 MariNa TocaNTiNS KaBUKi 27/10 a 03/11/2021

134575/2021 PaUlo SErGio BaSToS dE alMEida 28/10/2021

134200/2021 rafaEl rodriGUES dE SoUZa 06 a 12/10/2021

134365/2021 raQUEl corrEa dE alMEida 27 a 29/10/2021

132152/2021 rHaYlENE fariaS BENTES 08 a 17/10/2021

134218/2021 rodriGo liMa caMPoS do ValE 27 a 28/10/2021

134780/2021 roMUlo crUZ da lUZ 28/10/2021

133829/2021 roSa Maria fErrEira doS SaNToS 27/10/2021

134826/2021 SaNdra Maria doS SaNToS PiNHEiro 27 a 27/10/2021

134744/2021 SaNdra Maria Maia SaMPaio 28/10/2021

134604/2021 SilVio claUdiNo MENdES da SilVa 20/09 a 18/11/2021

134153/2021 WaGNEr araGao SalES 28/10/2021

134143/2021 WilSoN dE oliVEira 28/10/2021
 
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 12 de novembro de 2021.

UBiraGiLda siLVa PiMeNteL
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
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Portaria Nº 0672/2022-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 discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
aUrilENE lEao diaS - Período: 25/08 a 23/09/2022 - GEdoc nº 
140091/2022
EVEllYN doS SaNToS rodriGUES do VallE - Período: 23 a 26/08/2022 
- GEdoc nº 140014/2022
iSaBEllE froTa rodriGUES dE araUJo - Período: 24/08 a 22/09/2022 
- GEdoc nº 140083/2022
lUciaNa JorGE MoraES SilVa - Período: 23 a 24/08/2022 - GEdoc nº 
140052/2022
Marcio roBErTo dE SoUZa daMaScENo - Período: 04/08/2022 - GE-
doc nº 140086/2022
Marcio roBErTo dE SoUZa daMaScENo - Período: 05/08/2022 - GE-
doc nº 140087/2022
MaUro BiTTENcoUrT diaS - Período: 25/08 a 08/09/2022 - GEdoc nº 
140114/2022
SaNdra SUElY dE SoUZa MaGalHaES - Período: 23/08/2022 - GEdoc 
nº 140054/2022
SilVia rEGiNa lEao dE oliVEira - Período: 11 a 17/08/2022 - GEdoc 
nº 140109/2022
SilVia rEGiNa lEao dE oliVEira - Período: 18 a 19/08/2022 - GEdoc 
nº 140110/2022
 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 0695/2022-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 discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
adriaNa MoraES fErrEira - Período: 31/08 a 01/09/2022 - GEdoc nº 
141433/2022
cora coraliNa alVES rEiS dE SoUSa - Período: 17 a 19/08/2022 - GE-
doc nº 141128/2022
EVaNir MoNTEiro PalHETa - Período: 26/08/2022 - GEdoc nº 
140673/2022
EVEllYN doS SaNToS rodriGUES do VallE - Período: 31/08 a 
13/09/2022 - GEdoc nº 141237/2022
fErNaNda GoNcalVES dE araUJo - Período: 31/08 a 02/09/2022 - GE-
doc nº 141584/2022
HElida HElENa oliVEira MElUl - Período: 30 a 31/08/2022 - GEdoc nº 
141735/2022
HElida HElENa oliVEira MElUl - Período: 02/09/2022 - GEdoc nº 
141741/2022
Joao EdUardo BoNaTTo coSTa - Período: 01/09/2022 - GEdoc nº 
141715/2022
JorGE clETo NUNES fErrEira JUNior - Período: 26/08/2022 - GEdoc 
nº 141682/2022
JoSiEldo rEiS do NaSciMENTo - Período: 26/08/2022 - GEdoc nº 
141072/2022
lENa VaNia MENdES rocHa SaNToS - Período: 05 a 07/09/2022 - GE-
doc nº 141958/2022
lUiZ ricardo PiNHo - Período: 01 a 02/09/2022 - GEdoc nº 141724/2022
Maria da Gloria VicENTE NaSciMENTo araUJo - Período: 24 a 
25/08/2022 - GEdoc nº 141893/2022
Maria da Gloria VicENTE NaSciMENTo araUJo - Período: 29.08 a 
12/09/2022 - GEdoc nº 141896/2022
Marcia daS dorES SaNToS da coNcEicao - Período: 02/09/2022 - GE-
doc nº 141705/2022
Maria dE faTiMa MallET fiMa - Período: 31/08 a 14/09/2022 - GEdoc 
nº 141572/2022
Maria do Socorro da SErra cardoSo - Período: 30/08/2022 - GE-
doc nº 141007/2022
MicHEllE da coSTa TaVarES BarradaS - Período: 28/08/2022 - GEdoc 
nº 141377/2022
NaYaNE VaNdrESSa firMiNo frEirE lEiTE - Período: 30/08/2022 - GE-
doc nº 141095/2022
NaYaNE VaNdrESSa firMiNo frEirE lEiTE - Período: 31/08 a 05/09/2022 
- GEdoc nº 141117/2022
PaUlo SErGio froTa E SilVa JUNior - Período: 31/08 a 09/09/2022 - 
GEdoc nº 141650/2022
 ValTEr aNdrEY ValoiS caValcaNTE - Período: 25 a 26/08/2022 - GE-
doc nº 140517/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 06 de setembro de 2022.

UBiraGiLda siLVa PiMeNteL
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0699/2022-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:

alESSaNdra GoMES dE SENa PaNToJa - Período: 01/09/2022 - GEdoc 
nº-141738/2022
EliaNE aSSiS dE alBUQUErQUE rUSSillo - Período: 01 a 09/09/2022 - 
GEdoc nº-141688/2022
fraNciSco JUNior TaVarES PiNTo - Período: 02/08/2022 - GEdoc nº-
136834/2022
GorETH rocHa BorBa coSTa - Período: 01/09/2022 - GEdoc nº-
141756/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 06 de setembro de 2022.

UBiraGiLda siLVa PiMeNteL
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0703/2022-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 à servidora abaixo relacionada, licença falecimento, com ful-
cro no artigo 72, iii, da lei nº 5.810/94:
• NEILA SANTOS DE PAULA MONTEIRO - Período: 01 a 08/09/2022 
- GEdoc nº 141966/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 09 de setembro de 2022.

UBiraGiLda siLVa PiMeNteL
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0848/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do requerimento GEdoc nº 138848/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao Promotor de Justiça, MaUricio alMEida GUErrEiro dE 
fiGUEirEdo, 20 (vinte) dias de licença-paternidade, com fulcro no art. 
128 c/c o art. 133, §1º, da lei complementar n.º 057, de 6/7/2006, no 
período de 14/08 a 02/09/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 22 de agosto de 2022.

aNtoNio edUardo BarLeta de aLMeida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 851360
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria
a 3ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de Belém, com funda-
mento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 
9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo nº 000387-117/2021, que se
encontra à disposição na 3ª Promotoria de Justiça da infância e Juventude 
de Belém, situada na rua Ângelo custódio n° 85, bairro cidade Velha, Be-
lém/Pa, cEP 66.023-090; Telefone: (91) 4008-0400 – ramal 731.
Portaria Nº 08/2022-MP/3ªPJiJ
requerente: colÉGio MariSTa NoSSa SENHora dE NaZarÉ
assunto: iNclUSÃo EdUcacioNal
ProMoTora dE JUSTiÇa – SilVia BraNcHES SiMÕES

Protocolo: 851365
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria
a 3ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de Belém, com funda-
mento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 
9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017,
torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 000415-
117/2021, que se encontra à disposição na 3ª Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de Belém, situada na
rua Ângelo custódio n° 85, bairro cidade Velha, Belém/Pa, cEP 66.023-
090; Telefone: (91) 4008-0400 – ramal 731.
Portaria Nº 09/2022-MP/3ªPJiJ
requerido: SEMEc
assunto: VaGa EM EScola Para 2 criaNÇaS
ProMoTora dE JUSTiÇa – SilVia BraNcHES SiMÕES

Protocolo: 851370
Portaria Nº 5089/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais e considerando os termos 
do GEdoc nº 138346/2022,
r E S o l V E:
diSPENSar o servidor, HUGo alESSoN PaSSoS da SilVa, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Administração, do exercício da Gratificação de Tempo 
integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994, concedida através da PorTaria Nº 4276/2021-MP/PGJ, a 
partir de 01/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 09 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 851430
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extrato da Portaria Nº 041/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria Nº 
041/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento 
administrativo nº 025533-003/2022 na Promotoria de Justiça de Meio 
ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na 
rua Ângelo custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
data da instauração: 08.09.2022
objeto: implantação de postes de energia elétrica, na rua Nova, bairro 
Pedreira, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 851402
eXtrato da Portaria Nº 29/2022-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 
005427-040/2021 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria Nº 29/2022-8ª PJ aGrÁria
Polo ativo: Território Quilombola Nova Betel
Polo Passivo: EMPrESa NorSK HYdro BraSil- HYdro &
EMPrESa BraSil BiofUElS - BBf
Assunto: A fim de acompanhar o conflito territorial entre Território Quilom-
bola de Nova Betel e as empresas Nordk Hydro e Biopalma Vale no distrito 
de Quatro Bocas, município de Tomé açu.
ione Missae da Silva Nakamura, Promotora de Justiça

Protocolo: 851398
eXtrato de Portaria Nº 001/2022-MP/3ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 3ª Promotora 
de Justiça de Marituba Titular, dra. Érica alMEida dE SoUSa, no uso 
de suas atribuições de defesa dos direitos constitucionais fundamentais, 
do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Marituba, vem 
no pleno uso de suas funções previstas no art. 129, iii, da constituição 
federal de 1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, art. 
26, i, da lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, i, da lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará e na resolução 23/2017 do conselho 
Nacional do Ministério Público, resolve instaurar o presente inquérito civil 
SiMP Nº 003187-025/2021.
iNVESTiGado: rKa coMÉrcio E SErViÇoS lTda – NErilYSSE MENdES 
TaVarES rodriGUES – MarcElo dE rocHa PirES – lUiZ HENriQUE 
lacErda loPES – THiaGo rEiS
iNTErESSadoS: MiNiSTErio PÚBlico do ESTado do Pará – a colE-
TiVidadE
oBJETo da aPUraÇÃo: apurar possíveis irregularidades nos Processos li-
citatórios nº 2021/01.04.006/2021.0111004 – SEMad; 2021/01.04.007 
– SESaU, realizados pela comissão de licitação da Prefeitura de Santarém 
Novo/Pa, na modalidade conhecida por “carona”.
Érica alMEida dE SoUSa (3º Promotora de Justiça cível e de defesa dos 
demais direitos constitucionais fundamentais, do Patrimônio Público e da 
Moralidade administrativa de Marituba)

Protocolo: 851395
extrato de Portaria Nº 006/2022-MP/Pa
a Promotora de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça cível e de defesa 
comunitária e cidadania de icoaraci, drª Sinara lopes lima de Bruyne, 
com fundamento na resolução nº 174/2017, do cSMP e na resolução n. 
007/2019 do cP-MPPa, torna pública a instauração do Procedimento ad-
ministrativo de acompanhamento, através da Portara n° 006/2022-MP/Pa 
, (SiMP nº 001830-131/2022) que se encontra à disposição na 1ª Promo-
toria de Justiça civel e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci, 
situada na rua Manoel Barata, 1289, Ponta Grossa, distrito de icoaraci, 
CEP: 68.812-020, Belém-Pará. Objeto: Acompanhar e fiscalizar a reforma 
na Escola Estadual de Ensino fundamenteal Yolanda leduc.

Protocolo: 851389
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 1º cargo da Promotoria de Justiça da in-
fância e Juventude de ananindeua, PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa 
MorEira, com fundamento no
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
resolução nº 023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública as instau-
ração do Procedimento
administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na Promotoria 
de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 08, s/n, cen-
tro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.º 023/2022/1ªPJiJa/MP
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000384 -450/2022
oBJETo: apurar a ocorrência de situação de risco e decorrência da evasão 
escolar, para posterior necessidade de ajuizamento de medidas protetivas 
em favor do infante
N.M.d.S.c.

Protocolo: 851386

eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000145-440/2022, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
Portaria Nº 050/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cF
Procedimento administrativo nº 000145-440/2022
objeto: “acoMPaNHar E fiScaliZar PolÍTica PÚBlica do SaNEaMEN-
To aMBiENTal[SaNEaMENTo BáSico], em observância ao Plano diretor 
de ananindeua/Pa-Pda (lEi n°2237/2006), consubstanciado no pedido de 
providências da nacional deyse Gonçalves de oliveira.”.
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 851381
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria
a 3ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de Belém, com funda-
mento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 
9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017,
torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 000397-
117/2021, que se encontra à disposição na 3ª Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de Belém, situada na
rua Ângelo custódio n° 85, bairro cidade Velha, Belém/Pa, cEP 66.023-
090; Telefone: (91) 4008-0400 – ramal 731.
Portaria Nº 10/2022-MP/3ªPJiJ
requerido: colÉGio adVENTiSTa da MaraMBaia
assunto: iNclUSÃo EdUcacioNal – acoMPaNHaNTE EScolar
ProMoTora dE JUSTiÇa – SilVia BraNcHES SiMÕES

Protocolo: 851375
Portaria Nº 5163/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo dr. Jayme ferreira Bastos filho, Promotor de 
Justiça que exerce suas atividades no 1º cargo da Promotoria de Justiça 
criminal de icoaraci/Pa, para, nos termos do art. 76 da lei nº 9.099/95, 
atuar nos autos do inquérito Policial nº 0802000-20.2021.8.14.0201 
(SiMP nº 002787-131/2021) na condição de longa manus da Procuradoria-
Geral de Justiça, ofereça a devida proposta de transação penal, e, caso 
infrutífera, seguir nos demais trâmites de direito, previstos nos arts. 77 e 
seguintes da mesma lei, em desfavor do indiciado, pela prática do crime 
de assédio sexual, previsto no art. 216-a do código Penal Brasileiro, em 
razão da fundamentação jurídica apresentada.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 12 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 851746
Portaria Nº 5162/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor Nadilson Portilho Gomes, Promotor 
de Justiça em substituição no 10º cargo de Promotor de Justiça da infân-
cia e Juventude, para atuar nos autos do inquérito Policial nº 0017506-
85.2020.8.14.0401 (SiMP nº 017116-003/2021) na condição de longa ma-
nus da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do cPP, pros-
siga com a demanda, para mais diligências no intuito de formar sua opinio 
delicti e ofereça a competente denúncia, se assim entender, ou requeira o 
arquivamento depois de esgotadas melhores diligências no caso, em razão 
das fundamentações apresentadas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 12 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 851740
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de ProrroGaÇÃo 

o Município de abaetetuba, cNPJ 05.105.127/0001-99, com endereço na 
rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-000, através da comis-
são Permanente de licitação - cPl, torna público, a quem possa interessar 
que ProrroGa o prazo de abertura da Sessão Pública referente ao PrE-
GÃo ElETrÔNico 034/2022- PE-PMa, cuja abertura ocorrerá às 09h, do dia 
30/09/2022, no endereço eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, 
para aquisição Parcelada de Gêneros alimentícios - PÃo (Merenda Escolar), 
ao longo de 12 meses, para o Município de abaetetuba/Pa. a licitação será 
regida pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 
de setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. os interessados 
poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre a licita-
ção através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, www.
portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente de lici-
tação - cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à rua Siqueira 
Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias 
de efetivo expediente.  Ordenador: Jefferson Felgueiras de Carvalho.

Protocolo: 851624

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira/Pa
aViso de LicitaÇÃo - Pe. srP Nº. 073/2022

refere-se à Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e cor-
retiva, com o fornecimento e substituição de peças e componentes originais, 
nos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de altamira/Pa. 
aBErTUra. 26/09/2022, às 10:00 horas (horário local) no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. os interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: www.portaldecompraspublicas.com.
br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail licitacao-
altamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser 
lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura 
de altamira -  Setor de licitação, situado na rua acesso dois nº. 530, Bairro 
Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Lillian Witte Nogueira de 
oliveira- Pregoeira.

aViso de LicitaÇÃo - Pe. srP Nº. 076/2022
refere-se à locação de máquinas, veículos pesados e utilitários para aten-
der as necessidades do Munícipio de altamira - Pa. aBErTUra. 23/09/2022, 
às 10:00 horas (horário local) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital comple-
to pelos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.gov.br, www.
altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail licitacaoaltamira2022@gmail.com, 
dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na 
divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de lici-
tação, situado na rua acesso dois nº. 530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 
08:00 às 12:00 horas. Lillian Witte Nogueira de oliveira - Pregoeira.

Protocolo: 851625

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 

coNcorrÊNcia Nº 3014/2022 
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 execu-
ção de obras/serviços de restauração asfáltica com recapeamento asfáltico 
em vias do município de Barcarena. 2. adJUdicar o objeto do certame à 
empresa: iNfraPaV - a.c.M Novo almeida ltda, inscrita no cNPJ sob o n° 
37.420.083/0001-88,com o valor de r$ 4.875.578,43 (quatro milhões, oito-
centos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e 
três 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.

Protocolo: 851626

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 013/2022
coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, empresa: em-
presa: caSTaNHEira aUTo cENTEr PEÇaS E SErViÇoS lTda, cNPJ/Mf: 
43.869.655/0001-03, contrato administrativo nº. 277/2022, com o valor total 
de r$ 68.872,00, oBJETo: Sistema de registro de Preços da administração Pú-
blica Municipal para o futuro fornecimento de serviços mecânicos na frota de 
veículos e máquinas, para manutenção das atividades das secretarias e fundos 
do município de Brasil Novo-Pa: foNTE dE rEcUrSoS: 2052,2105,2106,2116,2
149,2063,2064 e 33903900, ViGÊNcia doS coNTraToS: até 31/12/2022. as-
sinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 09-09-2022 - ordenador de despesas: 
Weder Makes carneiro - Prefeito Municipal de Brasil Novo.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 851627

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 023/2022

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/fundo Municipal de 
Educação, empresa: EdUca TraNSPorTES lTda cNPJ nº 13.538.690/0001-
89, contrato administrativo nº. 268/2022, com o valor total de r$ 36.400,00 
(trinta e seis mil e quatrocentos reais), oBJETo: prestação de Serviços de 
Transporte Escolar em vias Urbana e rural do município de Brasil Novo/Pa, 
por meio de locação de veículo tipo caminhonete ou caminhão, devidamente 
adaptado, incluindo motorista, durante 90 (noventa) dias letivos: foNTE dE 
rEcUrSoS:  12 361 0253 2036 e 33 90 33 00, ViGÊNcia doS coNTraToS: 
até 31/12/2022. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 05/09/2022 - or-
denador de despesas: Wederson Noiminche - secretário Municipal de 
educação de Brasil Novo.

Wederson Noiminche
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 851628

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
resULtado da decisÃo de recUrso adMiNistratiVo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 03/2022-seMed 
a secretaria Municipal de educação de cametá e a comissão Especial de 
licitação tornam público o resultado da decisão de recurso administrativo das 
empresas que participaram da coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 03/2022-SEMEd 
que tem como objeto contratação de Empresa Especializada Para reforma e 
ampliação das Escolas Municipais de Ensino infantil e fundamental localiza-
das no Município de cametá/Pa. diante todo o exposto, ante o que se apre-
sentou e após análise das alegações; mantendo a iNaBiliTaÇÃo das empre-
sas: a.o.c construção Serviços de Terraplenagem e Manutenção Eireli - cNPJ: 
21.868.165/0001-50, f c amaral construtora ltda - cNPJ: 42.740.451/0001-
05 e Mr corrêa de almeida Eireli - cNPJ: 17.918.340/0001-07. o retorno 
da sessão para abertura dos envelopes de proposta de preço será dia 15 de 
setembro de 2022 às 09h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação - 
SEMEd. enio de carvalho - secretário Municipal de educação/edvane da 
costa Pinheiro - Presidente da comissão especial de Licitação.

Protocolo: 851631

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

aViso de aBertUra de sessÃo
Processo 14/2022-seMed/PMc

cHaMada PÚBLica 001/2022
o Município de curuça/Pa, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Praça coronel Honório, nº 70, inscrita no cNPJ sob o nº 05.171.939/0001-32, 
através da Secretaria Municipal de Educação e a comissão Permanente de 
licitação no uso de suas prerrogativas legais, tornar público que estará reali-
zando a chamada Pública nº 01/2022, para aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar conforme a lei 11.947/2009 destinado ao atendimen-
to ao programa nacional de alimentação Escolar,  os interessados deverão 
apresentar a documentação para habilitação e projeto de venda ate as 9:00 
horas do dia 05 de outubro de 2022  No  auditório Municipal da Prefeitura de 
curuçá situado na Praça coronel Horácio nº 70. disponibilidade do Edital e 
seus anexos, no Site da Prefeitura Http;//www.curuca.pa.gov.br, site do TcM 
http:www.tcm.pa.gov.br e na comissão permanente de licitação.

curuçá/Pa, 09 de setembro de 2022.
rui Guilherme de araujo silva

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 851632
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
eXtratos de coNtratos 

P.e. Nº 012/2022/srP 
objeto: aquisição de material de construção e elétrico em geral. contra-
tante: PMfa. contrato nº 176/2022. contratada: M.N carvalho Eireli - Me. 
Valor: r$ 351.650,28. contratante: fundo Municipal de Educação. contrato 
nº 178/2022. contratada: M. N carvalho Eireli - Me. Valor: r$ 170.804,46. 
Vigência: 08/09/2022 a 31/12/2022.

P.e. Nº 019/2022 
objeto: aquisição de Tablets para uso dos agentes comunitários de Saúde 
do Município de floresta do araguaia.  contratante: fundo Mun. de Saúde. 
contrato nº 177/2022. contratada: Hd Sat com de Equipamentos Eletron Ei-
reli. Valor: r$ r$ 66.000,00. Vigência: 08/09/2022 a 31/12/2022. divailton 
Moreira de souza - Presidente da cPL.

Protocolo: 851633
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MNiciPaL de iGaGaPe Miri
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de terMo aditiVo 
de acrÉsciMo e sUPressÃo

esPecie: Termo aditivo de acréscimo e supressão referente ao contrato nº 
005.1/2021-PMi-TP-SEMEd, oriundo da Tomada de Preço N°005/2021-PMi-
TP-SEMEd objeto: contratação de Pessoa Jurídica para construção da Escola 
Municipal de Ensino fundamental Professora Maria Quaresma Silva, Empre-
sa: fErrEira & PaNToJa coNSUlToria E coNSTrUÇÃo lTda-EPP, cNPJ n° 
14.699.252/0001-65; Valor Global: r$ 2.471.211,98 após o acréscimo de 
r$424.241,76 no contrato. ordenador: Janílson Fonseca oliveira.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Janilson oliveira Fonseca
Secretario Municipal de Educação

Protocolo: 851637

PreFeitUra MNiciPaL de iGaGaPe Miri
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de terMo aditiVo 
de acrÉsciMo e sUPressÃo

esPecie: Termo aditivo de acréscimo e supressão referente ao contrato nº 
003.1/2021-PMi-TP-SEMEd, oriundo da Tomada de Preço N°003/2021-PMi-
TP objeto: contratação de Pessoa Jurídica para construção da Escola Mu-
nicipal de Ensino fundamental Professora Eurídice Soares Marques, Empre-
sa: fErrEira & PaNToJa coNSUlToria E coNSTrUÇÃo lTda-EPP, cNPJ 
n° 14.699.252/0001-65; Valor Global: 2.155.807,59 após o acréscimo de 
r$355.849,52 no contrato. ordenador: Janílson Fonseca oliveira.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Janilson oliveira Fonseca
Secretario Municipal de Educação

Protocolo: 851657
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato do coNtrato Nº 067/2022-ssaM
Processo administrativo Nº 15.680/2021-PMM. Pregão Presencial (srP) 
Nº 081/2021-cPL/PMM, ata de registro de Preços Nº 300/2021-cPl/PMM. 
referente à rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNE-
roS aliMENTÍcioS Para coMPor o cafÉ da MaNHÃ doS SErVidorES 
QUE rEaliZaM a oPEraÇÃo dE liMPEZa UrBaNa dE coMPETÊNcia do 
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM, firmado entre 
o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM e a empresa 
crS - coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cNPJ sob o Nº 06.029.507/0001-54. 
Valor Global: r$ 198.687,50 (cento e noventa e oito mil seiscentos e oitenta 
e sete reais e cinquenta centavos). Período de Vigência: o presente contrato 
terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários. dotação orçamentária: 15.452.0020.2.126 - operacionaliza-
ção dos Serviços Urbanos. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de 
consumo. Marabá Pa, 04 de janeiro de 2022. Múcio eder andalécio - di-
retor Presidente.

Protocolo: 851670

eXtrato de terMo de 
adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 033/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 11.464/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNS-
TrUÇÃo dE UMa QUadra coBErTa Na EMEf EVaNdro doS SaNToS 
ViaNa, localiZada Na aVENida MarcoS MUTraN, Morada NoVa, No 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e 
Homologado a empresa forMENTiNi MoTa SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo E 
ENGENHaria lTda, inscrita no cNPJ: 14.254.641/0001-87, vencedora com o 
Valor ToTal: r$ 924.858,31. assinatura: em 12/09/2022, secretário Mu-
nicipal de educação - MariLZa de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 851667

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 16.058/2022-PMM, Tipo Menor Preço Por lote, Modo de 
disputa aberto/fechado. data da Sessão: 27/Set/2022 - 09h00min (horário 
de Brasília). objeto: PrESTaÇÕES dE SErViÇo dE doSiMETria PESSoal /
cENTral coM forNEciMENTo dUraNTE o PErÍodo dE 12 (doZE) MESES, 
Para oS HoSPiTaiS E UNidadES ViNcUladaS À SEcrETaria dE SaÚdE 
Para oS SErVidorES QUE TraBalHaM dirETaMENTE coM a oPEraÇÃo 
do aParElHo dE raioS-X MÉdico, ToMÓGrafo E MaMÓGrafo (SErVi-
ÇoS coNTiNUo). Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, UaSG: 927495, Portal da Transparência da PMM/licitações ou Mural 
de licitações do TcM/Pa. informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da 
SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h 
às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br. 
adalberto cordeiro raymundo - Pregoeiro.

Protocolo: 851661

eXtrato de terMo de 
adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 041/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 14.169/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para MiNiSTrar cUrSoS ProfiSSioNali-
ZaNTES Para aTENdEr aS NEcESSidadES do ProJETo ́ ´QUalificaNdo E 
EMPREENDENDO`` DO DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA VINCULADO 
a SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E aSSUN-
ToS coMUNiTárioS - SEaSPac, conforme Edital e seus anexos; adjudicado 
e Homologado a empresa: aSSociaÇÃo BraSilEira dE dESENVolViMEN-
To SUSTENTáVEl da aMaZÔNia - aBradESa, cNPJ: 08.334.896/0001-57, 
vencedora com o Valor ToTal: r$ 307.276,73. assinatura: em 09/09/2022, 
SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS 
coMUNiTárioS - SEaSPac - NadJaLÚcia oLiVeira LiMa - secretária.

Protocolo: 851664

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia Nº 002/2022 
objeto: contratação de empresa de engenharia para execução dos trabalhos 
de ampliação e reforma da Escola de Ensino Médio Waldemar lindermayer, 
conforme convênio nº 027/2022-SEdUc, celebrado entre a Secretaria de Es-
tado de Educação - SEdUc e o Município de Novo Progresso - Pa. concorrên-
cia 002/2022. Tipo: Menor Preço, sob regime Empreitada por Preço Global. 
data de abertura: 14/10/2022. Hora 08h00 (hora local). Endereço para infor-
mações: Trav. Belém, nº 768, Bairro Jardim Europa, Novo Progresso/Pa. o 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no referido endereço e no site 
www.novoprogresso.pa.gov.br. Horário de atendimento 07h00 as 13h00 (hora 
local). eliane tomás dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 851672

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 025/2022-PMP
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico

tiPo: MeNor PreÇo Por iteM
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para aquisição de cimento, destinado ao atendimento de demandas da Prefei-
tura Municipal de Pacajá, fundos Municipais e secretarias vinculadas.
aBertUra: 23/09/2022, às 09:00horas (Brasília).
EdiTal E aNEXoS: nos sites https://portal.licitanet.com.br e https://pacaja.
pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/.
local da SESSÃo: no site (https://portal.licitanet.com.br)

Pacajá/Pa, 09 de setembro de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes

Pregoeira
Protocolo: 851677



diário oficial Nº 35.113   113Terça-feira, 13 DE SETEMBRO DE 2022

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 026/2022-PMP
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico

tiPo: MeNor PreÇo Por iteM
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresas 
para o fornecimento de madeiras necessárias para manutenção de bens imó-
veis da Prefeitura Municipal de Pacajá, fundos Municipais e secretarias Vin-
culadas.
aBertUra: 26/09/2022, às 09:00horas (Brasília).
EdiTal E aNEXoS: nos sites https://portal.licitanet.com.br e https://pacaja.
pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/.
local da SESSÃo: no site (https://portal.licitanet.com.br)

Pacajá/Pa, 09 de setembro de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes

Pregoeira
Protocolo: 851681

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico n°  9/2022-00065 

objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
médicos hospitalares para a Unidade de cuidados intermediário Neona-
tal (Uci NEo) do Hospital Municipal de Paragominas/Pa. data de abertura: 
28/09/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, 
no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, 
de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 
1212 - centro. Pgm: 13/09/2022. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. 
Portaria N° 04/2022-GPP.

Protocolo: 851683

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL PLacas
decreto Nº 034/2022

dispõe sobre a Gestão democrática do ensino da rede Municipal de 
Placas e dá outras Providências. a excelentíssima Prefeita de Placas, 
Leila raquel Possimoser, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a constituição federal, ao dispor no art. 205 que a “educa-
ção, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incen-
tivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”, além de trazer a corresponsabilidade à comunidade escolar, trouxe 
a responsabilidade objetiva do Poder Público em promover e incentivar a par-
ticipação, de forma democrática, da sociedade. Essa premissa, é enaltecida 
pelo inciso Vi do art. 206 da carta Magna, que aduz “art. 206. o ensino será 
ministrado com base nos seguintes princípios: [...] Vi - gestão democrática do 
ensino público, na forma dalei”.
coNSidEraNdo a lei nº 9.394/96,queestabeleceasdiretrizesebasesda
Educação Nacional, em seu inciso iii, art. 3º, fomenta que “o ensino será 
ministrado com base nos seguintes princípios: [...] Viii - gestão democrática 
do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino;
coNSidEraNdo aprovação da Emenda constitucional nº 108, de 26 de agos-
to de 2020, que operou uma profunda reforma no sistema de financiamento 
educacional no Brasil, visto que incluiu o artigo 212-a na constituição federal 
e alterou a redação do art. 60 do adcT, tornando o fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (fundeb) uma política permanente, e, dentre outras medidas, au-
mentou a complementação da União na composição dos recursos do fundo 
dos antigos 10% para 23%, dos quais 2,5% serão destinados às redes públi-
cas que cumprirem certas condicionalidades;
coNSidEraNdo a lei 14.113/2020, que restabeleceu o fundeb. a comple-
mentação referida no dispositivo da cf recebeu a denominação complemen-
tação-Vaar (Valor aluno/ano por resultado) pela lei, conforme disposição do 
art. 5o, iii, praticamente repetindo a redação constitucional. as condicionali-
dades mencionadas no art. 212-a, V, “c” da cf, por sua vez, estão detalhadas 
na lei do fundeb em seu art. 14, §1º, cujo inciso i dispõe: art. 14. a com-
plementação-Vaar será distribuída às redes públicas de ensino que cumpri-
rem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores referidos 
no inciso iii do caput do art.5odestalei-§1ºas condicionalidades referidas no 
caput deste artigo contemplarão: i - provimento do cargo ou função de gestor 
escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir 
de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candi-
datos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho.
d e c r e t a :
art. 1º a gestão democrática é considerada como um conjunto de práticas 
dialógicas que acontecem articuladamente em espaços pedagógicos coletivos, 
voltadas para a melhoria dos resultados de aprendizagem e do aprimoramen-
to das políticas municipais e nacionais.
Parágrafo único: as Unidades de Ensino públicas vinculadas ao Sistema Mu-
nicipal de Ensino de PlacaS deverão organizar e efetivar seu planejamento 
considerando como princípio a Gestão democrática.
art. 2º a gestão democrática do ensino público municipal é compreendida 
como a tomada de decisão conjunta quanto ao planejamento, organização, 

execução, acompanhamento e avaliação das questões administrativas, pe-
dagógicas e financeiras, envolvendo a participação da comunidade escolar, e 
será exercida na forma da Lei, obedecendo aos seguintes princípios e finali-
dades:
i  - elaboração do Plano de Gestão peloproponente;
ii  - participação da comunidade escolar, por meio de órgãos colegiados, na 
escolha do Plano de Gestão da Escola na Unidade de Ensino a qual faça parte;
iii  - transparência e ética nos procedimentos pedagógicos, administrativos 
e financeiros;
iV  - respeito à pluralidade e à diversidade nas Unidades de Ensino municipais;
V  - autonomia das Unidades de Ensino municipais, nos termos da legislação; 
Vi - transparência da gestão educacional do Sistema Municipal de Ensino; 
Vii - garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno 
desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e do 
mundo dotrabalho;
Viii  - criação de ambiente seguro e propício ao aprendizado, à construção do 
conhecimento e à disseminação dacultura;
iX  -  cumprimento  da  proposta curricular expressa nasdiretrizes curricula-
res do município de PlacaS;
X  - valorização do profissional daeducação;
XI  - eficiência no uso dos recursos materiais efinanceiros;
Xii  - liberdade de organização dos segmentos da comunidade escolar na 
forma de conselhos escolares, conselhos declasses;
Xiii  - promoção do respeito mútuo entre as pessoas e compreensão da ori-
gem dos problemas e conflitos, construindo soluções alternativas em diálogo 
comtodas as partes interessadas, com escuta ativa eargumentação;
XiV  - compromisso com a implementação das metas e estratégias do Plano 
Municipal de Educação de PlacaS;
XV  - reconhecimento da escola como integrante de uma rede Municipal de En-
sino com foco no sucesso do estudante e comprometimento com os resultados;
XVi  - cumprimento da carga horária prevista na lei de diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos e 800 (oitocen-
tas) horas/ano;e
XVii  - participação da comunidade escolar na elaboração e atualização do 
Projeto Político Pedagógico(PPP).
art. 3º a gestão democrática é efetivada por intermédio dos seguintes instru-
mentos de participação, regulamentados pelo Poder Executivo:
i  - instâncias colegiadas da gestão do ensinomunicipal:
a)  fórum Municipal de Educação de PlacaS;
b)  conselho de acompanhamento e controle Social do fundo de desenvol-
vimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(cacS/fUNdEB);e
c)  conselho da alimentação Escolar(caE).
ii  - instâncias colegiadas de gestão das Unidades de Ensinomunicipais:
a)  conselhoEscolar;
b)  conselho de classeParticipativo.
art. 4º a gestão das Unidades de Ensino será exercida por: i - Equipe diretiva; e
ii - conselho Escolar.
Art. 5ºA autonomia da gestão administrativa e financeira das Unidades de 
Ensino será assegurada:
i  - pelo provimento dos cargos de diretor e vice-diretor Escolar, por meio do 
processo seletivo por critério de competência técnico-pedagógica, participa-
ção da comunidade escolar e pelo executivo municipal, na forma prevista na 
presentelei;
ii  - pela garantia de participação dos segmentos da comunidade escolar por 
meio dos colegiados departicipação;
iii  - formulação, reformulação, aprovação e implementação do Projeto Políti-
co Pedagógico (PPP) da Unidade deEnsino;
iV  - gerenciamento dos recursos e prestações de contas;e
V  - escolha de representantes de segmentos escolares - conselhoEscolar;
Parágrafo único: constituem recursos dos conselhos Escolares os repasses 
constitucionais previstos para esse fim.
art. 6º além das atribuições previstas na legislação municipal vigente, com-
pete ao diretor e vice-diretor da Unidade de Ensino:
i  - implantar e implementar seu Plano de Gestão, em colaboração com a 
aPP, conselho Escolar e comunidade, apresentando-o à Secretaria Municipal 
da Educação;
ii  - consultar o conselho Escolar e a comunidade escolar para a destinação 
dos recursosfinanceiros;
iii  - elaborar e submeter a prestação de contas da aplicação dos recursos 
financeiros recebidos, para aprovação, encaminhando-a, posteriormente, à 
Secretaria Municipal de Educação nos prazosestipulados;
IV  - manter as exigências legais do cumprimento de obrigações fiscais e 
sociais do conselhos Escolares;
V  - dar conhecimento ao conselho Escolar e a comunidade escolar das diretri-
zes e normas vigentes dos órgãos do Sistema Municipal de Ensino.
art. 7º a autonomia da gestão pedagógica das Unidades de Ensino será as-
segurada:
i  - pelo acompanhamento da execução do Plano de Gestão da Unidade de 
Ensino;
ii  - pela elaboração, atualização e implementação do Projeto Político Peda-
gógico(PPP);
iii  - pela participação da comunidade escolar na elaboração e atualização 
do PPP, em consonância com a política educacional vigente e as diretrizes da 
Secretaria Municipal deEducação;
iV  - pelo cumprimento da legislação pertinente, incluindo orientações curri-
culares, metas e diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de Educação;
V  - pela realização do conselho de classe participativo, que será computado 
como dia letivo e deverá ser composto por: todos os professores de cada tur-
ma; equipe gestora; especialista em assuntos educacionais (quando houver); 
representante dos pais ou responsáveis; representante dos estudantes para 
as turmas a partir do 5o ano, escolhidos por seus pares, garantida a repre-
sentatividade de cada uma das turmas nos respectivos conselhos; e professor 
do atendimento Educacional Especializado (aEE) nas Unidades de Ensino que 
possuem esseprofissional;
Vi  - pela articulação do PPP com as diretrizes curriculares do município e com 
o Plano Municipal de Educação em vigor;e
Vii  - pela utilização de concepções, métodos e procedimentos pedagógicos 
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aplicados às condições de seus educandos e que resultem em maior eficácia 
e qualidade nos processos de ensino eaprendizagem.
art. 8º as funções de diretor Escolar e vice-diretor são privativas dos profes-
sores ocupantes dos cargos de provimento efetivo e temporário do Magistério 
público Municipal de Placas.
art. 9º Para concorrer a função de diretor e vice-diretor Escolar no processo 
seletivo Municipal o servidor deve preencher os seguintes requisitos cumu-
lativos:
i  - ser professor ocupante de cargo de provimento efetivo ou temporário do 
Magistério público municipale;
ii  - possuir curso Superior de licenciatura Plena em Pedagogia com forma-
ção generalista ou habilitação em gestão escolar ou qualquer outra licencia-
tura Plena desde que possua especialização em gestão escolar em instituição 
devidamente reconhecida peloMEc;
iii  - ter, no mínimo, 2 (dois) anos de experiência efetiva em sala de aula 
conforme exigência da lei de diretrizes e bases da educação Nacional e da 
resolução 001/2010 do conselho Estadual de Educação do Estado do Pará, 
comprovado através de certidão emitida pelo setor de ensino da Secretaria 
de Educação dePlacas;
iV- ter disponibilidade de trabalho durante 08 (oito) horas diárias, de acordo 
com o horário de funcionamento da Unidade deEnsino;
V  - ser pessoa idônea, sem antecedentes criminais, comprovada por meio de 
certidão cível e criminal (no âmbito estadual efederal);
Vi  - apresentar proposta de trabalho dentro da realidade social do bairro/ 
comunidade para o qual irá seinscrever;
Vii  - não ter incorrido em penalidade administrativa, no exercício da função 
pública, em sindicância ou Processo administrativo disciplinar (Pad), nos úl-
timos 06 (SEiS)anos;
art. 10 o diretor Escolar e vice-diretor de cada Unidade de Ensino Pública Mu-
nicipal, serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo conforme aprovação 
em processo seletivo, a ser realizado pela Secretaria Municipal de Educação, 
a cada 04 (quatro) anos.
Parágrafo único. Em caso de exoneração ou vacância do cargo de diretor an-
tes do período para nova seleção, poderá o chefe do Poder Executivo nomear 
substituto para o período remanescente considerando o artigo 9º desta lei e a 
apresentação do Plano de Gestão.
art. 11 o processo de seleção dos candidatos a diretores e vice-diretores 
das Unidades de Ensino da rede Municipal de PlacaS tem por objetivo a 
aferição da competência técnico-pedagógica dos candidatos e contará com 
a participação da comunidade escolar, representada pelos respectivos con-
selhosEscolares.
art.12 Entre os candidatos aprovados pela banca, o chefe do Executivo pode-
rá nomear o profissional para a função de Diretor e vice-diretor Escolar, que 
assumirá na data estipulada pela administração Municipal e Secretaria Muni-
cipal de Educação, considerando o calendário letivo em vigência.
Parágrafo único: Na ausência de candidatos, o chefe do Poder Executivo indi-
cará o profissional para exercer a função de Diretor e vice-diretor Escolar, por 
meio de análise de currículo considerando o artigo 9º desta lei e a apresenta-
ção do Plano de Gestão.
Art. 13 Será publicado edital de chamamento público para seleção dos profis-
sionais, que cumpram os pré-requisitos previstos nesta lei, aptos a assumir 
a função de diretor Escolar, mediante processo seletivo, no qual será aferida a 
competência técnico-pedagógica dos candidatos por meio das seguintes etapas:
I-  Etapa 1 - Prova objetiva de conhecimento gerais e específicos - Língua 
Portuguesa e conhecimentos pedagógicos/legislaçãoescolar;
ii-  Etapa 2 - Prova detítulos;
iii-  Etapa 3 - Entrega do Plano deGestão;
iV-  Etapa 4 - Entrevista e defesa do Plano de Gestão para uma bancaexa-
minadora.
Parágrafo único: compete à banca examinadora a avaliação do candidato 
quanto ao domínio da língua Portuguesa, do conhecimento de fundamentos 
de gestão escolar, da legislação da Educação Básica, dos documentos que 
regem a educação municipal e da defesa do Plano de Gestão.
art. 14 a banca será composta por representantes da Secretaria Municipal de 
Educação e participação da comunidade escolar representada pelo conselho 
escolar e poderá contar com representantes externos, que deverão observar 
critérios técnico-pedagógicos, conformeregulamentação.
art. 15 considerar-se-ão aptos para exercer a função de diretor e vice- diretor 
Escolar, os servidores classificados no processo seletivo, cabendo ao Chefe do 
Poder Executivo nomear o servidor que assumirá a função de diretor e vice-
diretor Escolar na Unidade deEnsino.
art.16 o diretor e vice-diretor assinará um termo de compromisso responsa-
bilizando-se a exercer, com zelo, as atribuições específicas da função e res-
ponsabilizando-se, principalmente:
i  - pela aprendizagem dosestudantes;
ii  - pelo cumprimento de, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos e 800 (oi-
tocentas) horasanuais;
iii  - pelo cumprimento das diretrizes emanadas pela Secretaria Municipal de 
Educação.
art. 17 o servidor poderá ser dispensado da função de diretor vice-diretor 
Escolar, por ato discricionário do chefe do Executivo, quando demonstrar:
I  - insuficiência de desempenho, constatada por meio da avaliação anual rea-
lizada pela Secretaria Municipal de Educação, a serregulamentada;
ii  - infração aos princípios da administração Pública ou quaisquer obrigações 
legais decorrentes do exercício de sua função pública;e
iii  - descumprimento do termo de compromisso por eleassinado.
art. 18 após transcorridos os 04 (quatro) anos de gestão, o diretor e vice- di-
retor Escolar poderá participar de um novo processo seletivo, no qual deverá 
apresentar o plano de gestão para os próximos 04 (quatro) anos e cumprir 
todas as exigências previstas nestalei.
art. 19 a cada 2 anos, os resultados alcançados pelas unidades das equipes 
diretivas em exercício serão submetidos para consulta Pública pela comuni-
dade escolar em assembleia Geral.
art. 20 o procedimento da consulta Pública será regulamentado em norma 
própria.
art.21 o Plano de Gestão da equipe diretiva será publicado no site da Prefei-
tura Municipal, para consulta Pública, deverá ser apresentado à comunidade 
escolar em assembleia Geral e realizar-se-á o acompanhamento de sua im-
plementação pela comunidade escolar e Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único: as orientações para a escrita do Plano de Gestão serão publi-
cadas em anexo ao edital de abertura do processo seletivo.
art. 22 Para exercer a função de diretor e vice-diretor Escolar, faz-se neces-
sário as seguintes competências:
i  - coordenar a organização escolar nas dimensões político-institucional, 
pedagógica, pessoal, relacional e administrativo-financeira, desenvolvendo 
ambiente colaborativo e de corresponsabilidade, construindo coletivamente o 
projeto pedagógico da escola e exercendo liderança transformacional e focada 
em objetivos bemdefinidos;
II  - configurar a cultura organizacional em conjunto com a equipe, incenti-
vando o estabelecimento de ambiente escolar organizado, produtivo, concen-
trado na excelência do processo de ensino e aprendizagem e orientado por 
altas expectativas sobre todos osestudantes;
iii  - comprometer-se com o cumprimento das diretrizes curriculares do mu-
nicípio de criciúma e o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis 
a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos têm direito, valorizando 
e promovendo a efetivação das CompetênciasGerais, competências específi-
cas e habilidades, bem como demais documentos que legislam a educação 
brasileira e municipal;
IV  - valorizar o desenvolvimento profissional de toda a equipe escolar, pro-
movendo formação e apoio com foco nas competências Gerais dos docentes, 
assim como nas competências específicas vinculadas às dimensões do conhe-
cimento, da prática e do engajamento profissional, mobilizando a equipe para 
uma atuação deexcelência;
V  - coordenar o programa pedagógico da escola, de modo a incentivar um 
clima escolar propício para a aprendizagem, realizando monitoramento e ava-
liação constante do desempenho dos estudantes e engajando a equipe nes-
tecompromisso;
VI  - gerenciar os recursos e garantir o funcionamento eficiente e eficaz da 
organização escolar, realizando monitoramento pessoal e frequente das ati-
vidades, identificando e compreendendo problemas, com postura profissional 
parasolucioná-los;
Vii  - ter proatividade para buscar diferentes soluções para aprimorar o fun-
cionamento da escola, com espírito inovador, criativo e orientado para reso-
lução de problemas, compreendo sua responsabilidade perante os resultados 
esperados e sendo capaz de criar o mesmo senso de responsabilidade na 
equipeescolar;
Viii  - relacionar a escola com o contexto externo, incentivando a parceria 
entre escola, famílias e comunidade mediante comunicação e interação positi-
vas, orientadas para o cumprimento do Projeto PolíticoPedagógico;
IX  - exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, a inclusão de alunos 
com deficiência, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos  
e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, 
sem preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente colaborati-
vo nos locais deaprendizagem;
X  - agir e incentivar pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabili-
dade, flexibilidade e resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções 
pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem 
possa refletir esses valores;e
Xi  - Gerenciar o uso de da merenda escolar e outros bens recebidos da ad-
ministração Públicadireta.
art. 23 a Secretaria Municipal de Educação oferecerá cursos de formação e 
capacitação aos integrantes dos colegiados integrantes do Sistema Municipal 
de Ensino de PlacaS.
art. 24 o diretor e vice-diretor Escolar em exercício deverá participar, assi-
duamente, do/s curso/s de formação de diretores Escolares ofertado/s pela 
Secretaria Municipal de Educação.
art. 25 o diretor Escolar deverá organizar, nas reuniões Pedagógicas, espa-
ços de formação continuada, por meio de estudos, a partir das necessidades 
do grupo.
Art. 26 O Diretor Escolar deverá viabilizar a participação dos profissionais da 
Educação nas formações continuadas ofertadas pela Secretaria Municipal de 
Educação.
art. 27 Será constituída, via decreto pelo chefe do Poder Executivo, uma co-
missão afim de coordenar todo o processo seletivo,:
i - chefe do setor de recursos Humanos da prefeitura; ii - Secretário Muni-
cipal de Educação;
iii  - Secretário Municipal deadministração;
iV  - 03 (três) representante dos conselhos Escolares;e
V  - 1 (hum) representante da Secretaria adjunta de Ensino daSEMEd.
art. 28 os membros da comissão elegerão um dos seus integrantes para 
presidi-la.
art. 29 a comissão terá como responsabilidades:
i  - a sistematização e publicização do processo seletivo para diretor Escolar 
e da consulta pública do Plano de Gestão;e
ii  - monitoramento e avaliação da implementação do Plano de Gestão e do 
cumprimento dos requisitos estabelecidos no Termo decompromisso.
art. 30 Este decreto aplica-se a todas as Unidades de Ensino da rede muni-
cipal de Placas.
art. 31 Esse decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogando as 
disposições em contrário. Gabinete da Prefeita, em 22 de agosto de 2022. 
Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal de Placas.

Protocolo: 851690

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas 
resULtado de JULGaMeNto 
toMada de PeÇos 008/2022 

a comissão Permanente de Licitação do Município de Placas - Pará, torna 
público o resultado de julgamento da documentação de ProPoSTa dE PrE-
Ço da ToMada dE PrEÇo Nº 008/2022, nos termos do art.48, §3º da lei 
8.666/93, objetivando a construção de 03 Pontes de Madeira de lei Nas 
Vicinais do Municipio de Placas. após submetidos às conferencias do setor 
de engenharia e da comissão de licitação do município, foram Classificadas 
as empresas: E c G lima Eireli, cNPJ 38.235.387/0001-70; J a fontene-
le Junior Engenharia Eireli cNPJ 24.901.546/0001-81. após submetidos às 
conferencias do setor de engenharia e da comissão de licitação do município 
conclui-se que: das propostas apresentadas, a que representa contratação 
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mais vantajosa para essa administração, é a da empresa E.c.G lima Eireli, 
pois possui o menor valor global e a documentação encontra-se em conformi-
dade com as exigências do edital declara a empresa Vencedora do certame 
no abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, da lei 
Fed. nº 8.666/93, a contar da notificação e/ou publicação do resultado, para 
aqueles que se sentindo prejudicados em seus direitos, interponham recursos 
administrativos, conforme consta em ata de registro dos atos inerentes ao 
processo. os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada 
aos interessados, a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário 
de expediente. cleidiane da silva Mota - Presidente da comissão Per-
manente de Licitação.

Protocolo: 851701
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022 
Proc. adMiNistratiVo 02906013/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que rea-
lizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, re-
gistro de preço objetivando a futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de Urnas Mortuárias e Serviços funerários, destinado a atender 
as necessidades da Secretaria de assistência Social de Portel/Pa. abertura: 
23/09/2022, às 09:30hs. a retirada do edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Mural de licitações/TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.
com.br ou pelo site (www.portel.pa.gov.br). informações: E-mail: licitapor-
tel2021@gmail.com.

MaYcoN serrÃo MartiNs
Pregoeiro Municipal

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022  
Proc. adMiNistratiVo 01708019/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que reali-
zará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, regis-
tro de preço objetivando a futura e eventual aquisição de Produtos Químicos 
de limpeza Hospitalar, uma vez que são de caráter essencial para o uso diário 
nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal, sendo eles extremamente neces-
sários para limpeza dos ambientes, destacamos também que a ausência dos 
mesmos, poderá causar inúmeros transtornos às unidades e hospital munici-
pal, prejudicando a qualidade do atendimento prestado ao contribuinte, sendo 
este o principal motivador para que se busque proporcionar um serviço de 
qualidade e excelência, bem como mantendo um ambiente limpo e agradável, 
possibilitando aos funcionários melhores condições de trabalho nas Unidades 
de Saúde e Hospital Municipal vinculado à Secretaria de Saúde do Município 
de Portel/Pa. abertura: 26/09/2022, às 09:30hs. a retirada do edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/TcM-Pa, www.por-
taldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.portel.pa.gov.br). informa-
ções: E-mail: licitaportel2021@gmail.com.

MaYcoN serrÃo MartiNs
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 851703
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 018.2022 PMsiP/seMds

oBJeto: contratação de empresa especializada em serviços de SiNaliZa-
ÇÃo HoriZoNTal E VErTical pelo período de 12 (doze) meses, no Municí-
pio de Santa izabel/Pa; EMPrESa HoMoloGada: VETor SiNaliZaÇÃo E 
coNSTrUÇÃo EirEli, com cNPJ Nº 43.509.788/0001-79; Valor global: r$ 
263.778,72 (duzentos sessenta e três mil, setecentos setenta e oito reais e 
setenta e dois centavos); data da Homologação: 12/09/2022; ordenador: 
eVaNdro Barros WataNaBe, Prefeito Municipal de santa izabel 
do Pará.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019.2022 PMsiP/seMed.
oBJeto: contratação de empresa especializada na locação de um SofTWarE 
EM GESTÃo EdUcacioNal, para atender a demanda municipal da Secretaria 
Municipal de Educação, no município de Santa izabel do Pará/Pa; EMPrESa 
HoMoloGada: M P dE JESUS dESENVolViMENTo E licENciaMENTo dE 
ProGraMaS dE coMPUTador lTda, com cNPJ Nº 14.217.473/0001-50; 
Valor global: r$ 130.873,00 (cento e trinta mil, oitocentos setenta e três re-
ais); data da Homologação: 12/09/2022; ordenador: eVaNdro Barros 
WataNaBe, Prefeito Municipal de santa izabel do Pará.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro/cPl PMSiP.

Protocolo: 851829

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
aViso de LicitaÇÃo

Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 2/2022 - seMaP/PMs 
o Município de santarém, através da secretaria Municipal de agri-
cultura e Pesca, no uso de suas atribuições, aViSa que estarão abertas 
as inscrições para o Processo de Seleção Pública Simplificado para Profissio-
nais que estejam interessados em ocupar cargo por prazo determinado em 
funções temporárias para atender as necessidades referentes as atividades 
operacionais desenvolvidas na Secretaria Municipal de agricultura e Pesca - 
SEMaP, observando as disposições do Edital. as inscrições serão realizadas 
exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço eletrônico: htps://
pss2022semap.santarem.pa.gov.br no horário de 00h01min do dia 13 de se-
tembro de 2022 até ás 23h59min do dia 18 de setembro de 2022. os detalhes 
sobre os cargos, jornada de trabalho, vagas, salário mensal, pré-requisitos e 
outros determinações, constam do inteiro teor do presente Edital, que en-
contra-se no Mural da Prefeitura Municipal, das Secretarias Municipais, na 
Câmara de Vereadores e Site Oficial do Município: www.santarem.pa.gov.br. 
Santarém, 12 de setembro de 2022. Bruno da silva costa - secretário 
Municipal de agricultura e Pesca.

Protocolo: 851707

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220451- iNEXiGiBilidadE Nº iN015/2022 - contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: MT ProdU-
ÇoES E EVENToS lTda objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para rEali-
ZaÇÃo dE SHoW arTÍSTico coM a caNTora lUaNa MaGalHÂES, Para 
aPrESENTaÇÃo No aNiVErSário do diSTriTo da liNdoESTE do MUNi-
cÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU - Pa, aTraVÉS dE EMPrESário EXclUSiVo, 
aTENdENdo a SEcrETaria MUNiciPal dE cUlTUra SEMcUlT. Vigência: 
08/09/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 31.050,00 (trinta e um mil, 
cinquenta reais) - data da assinatura: 08/09/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 851710

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220452 - ToMada dE PrEÇoS Nº TP009/2022- contra-
tante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: f 
araUJo coNSTrUÇoES E SErViÇoS lTda - ME - objeto: coNSTrUÇÃo 
dE UMa PraÇa PÚBlica No Bairro rodoViário coNforME coNVENio 
276/2022-SEdoP E rEcoNSTrUÇÃo da PraÇa E QUadra do TriaNGU-
lo coNforME coNVENio 252/2022- SEdoP. Vigência: 05/09/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 2.339.530,57 (dois milhões, trezentos e trinta 
e nove mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) - data da 
assinatura: 05/09/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 851713

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20220454 - PrEGÃo Nº PE026/2022-SrP - SrP contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: a r SilVEi-
ra liMa coMErcio dE aliMENToS lTda objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTEN-
dEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, 
SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETa-
ria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. 
Vigência: 30/08/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 91.378,50 (noventa 
e um mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) - data da 
assinatura: 30/08/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 851714

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 004/2022 

objeto: MaNUTENÇÃo, rEParoS E coNSErVaÇÃo dE PrÉdioS PÚBlicoS 
PErTENcENTES a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE, iNclUiNdo MaTE-
rial E MÃo dE oBra, aTraVÉS dE SiSTEMa dE rEGiSTro dE PrEÇo. aber-
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tura: 13/10/2022 às 09h00min. retirada do Edital: No Setor de licitações 
e contratos - Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, av. Plácido Nas-
cimento, n° 265 - centro - cEP: 68.719-000, São João de Pirabas/Pa, das 
8h às 12h de segunda a sexta-feira. Poderá ser retirado gratuitamente no 
Portal da Transparência de São João de Pirabas/Pa (www.saojoaodepirabas.
pa.gov.br), e no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br), tel 
91-984227615.

Protocolo: 851715
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

Modalidade: coNcorrÊNcia nº 3/2022-0008 
objeto: contratação de serviços para ampliação do sistema de abastecimen-
to de  água no  município de São Miguel do Guamá, nos termos do convênio 
n° 209/2022, processo n° 2021/595737, celebrado entre o Estado do Pará 
através da Secretária de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
- SEdoP e o Município de São Miguel do Guamá, através da Prefeitura Muni-
cipal. Vencedor: MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli, com o valor total de 
r$ 6.084.678,74 (Seis Milhões, oitenta e Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e 
oito reais e Setenta e Quatro centavos).  Homologo a licitação na forma da 
lei nº 8.666/93 -  eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito Municipal. 
12 de setembro de 2022.

Protocolo: 851716

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-3108001-srP
o município de tomé açu torna público aos interessados que às 08:30h do 
dia 23/09/2022, realizará sessão pública na modalidade PrEGÃo PrESENcial 
Nº 9/2022-3108001-SrP, tipo menor preço unitário, na sala da comissão Per-
manente de licitação, localizada na av. Três Poderes, 738, centro - Tomé-a-
çu-Pa, cujo objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada  Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
dE coNSTrUÇÃo do TiPo: TiJolo, TElHaS, BriTa,  arEia, (iTENS dESEr-
ToS E fracaSSadoS - PP 9/2022-2601001) Para aTENdEr aS dEMaNdaS 
do MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU E SEUS rESPEcTiVoS fUNdoS MUNiciPaiS. o 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de reuniões da cPl, no 
Mural de licitações-TcM/Pa e no site https://transparencia.prefeituratomea-
cu.pa.gov.br - MÁrcia HeLeNa Moreira Leite - Pregoeira.

Protocolo: 851717

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-056PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL de tU-
cUMÃ, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licita-
ção às 09:00 horas do dia 23 de setembro de 2022, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 9/2022-056PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo EVEN-
TUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇo dE MaNUTENÇÃo E liMPEZa dE foSSaS SÉPTicaS Para 
aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio dE TUcUMÃ - Pa. de acordo com o 
que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Pú-
blicas, 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: cpl2021pmt@gmail.com, 
bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licita-
coes/. tUcUMÃ - Pa, 12 de setembro de 2022. iGor LiMa dos saN-
tos - Pregoeiro.

Protocolo: 851718

aViso de LicitaÇÃo
o Município de tUcUMÃ, através da secretaria MUNiciPaL de deseN-
VoLViMeNto sociaL, por intermédio da comissão de licitação, torna pú-
blico que fará licitação às 09:00 horas do dia 23 dE SETEMBro dE 2022, 
na modalidade PrEGÃo ElETroNico SrP Nº 9/2022-059fMaS, tipo menor 
preço por iTEM, cujo EVENTUal E fUTUra aQUiSiÇÃo ParcElada dE Ma-
TEriaiS dE caMa, MESa E BaNHo dESTiNadoS a aTENdEr aS dEMaNdaS 
do MUNicÍPio dE TUcUMÃ - Pa, de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua 
do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa 12 de 
seteMBro de 2022. NadieLLY soUsa rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 851719

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra de UrUarÁ
retiFicaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ publica retificação do extrato do 
6º Termo de aditivo, circulada na edição do ioEPa, nº 35.109, pag. 111 do dia 
09/09/2022, onde lê- 2/2020-00001 leia-se 2/2019-00010.

Protocolo: 851721

.

.

ParticULares
.

FaZeNda  Pariri( MÁrcio aNtUNes FiLGUeira)  
com cPF sob o nº 350.290.726-91 

Propriedade localizada na Zona rural de São félix do Xingu, s/n°,  Estado  do 
Pará, vem  tornar  Público que recebeu junto a SEMaS/Pa, sua lar-licença de 
atividade rural com protocolo de nº 14002/2022.

Protocolo: 851638

FaZeNda Porto Pariri( MÁrcio eLÍZio da crUZ)  
com cPF  sob o nº 255.490.226-72 

Propriedade localizada na Zona rural de São félix do Xingu, s/n°,  Estado  do 
Pará, vem  tornar  Público que recebeu junto a SEMaS/Pa, sua lar-licença de 
atividade rural com protocolo de nº 2022/14001.

Protocolo: 851640

JoÃo Vieira da siLVa 194.299.672-15 
Torna público que rEcEBEU da SEMaS a aUTEf Nº 274132/2022, com valida-
de até 05/07/2027, Proc. Nº 2021/0000015436, para o imóvel rural fazenda 
ouro Verde, Vicinal do Km 100 Sul, cEP 68.165-000, localizado no município 
de rurópolis - Pará.

Protocolo: 851641
aLLaN da siLVa aBreU
cPF N° 328.148.488-36 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa 
izabel do Pará, a licença de operação N° 078/2022 para a atividade de Ex-
tração Mineral de arEia e SaiBro, localizada na 8° Travessa, Núcleo colonial 
Nossa Senhora do carmo, Zona rural, Santa izabel do Pará.

Protocolo: 851642

JoÃo eVaNGeLista aLVes 
cPF 558305012-87 

Torna público que recebeu da Semmam lo 008/2022 válida 31/08/2023 
para lavrar e beneficiar Ouro no Garimpo Vietnã Mun. de Itaituba/Pa. Proc. 
SEMMaM. 1163/2022.

Protocolo: 851643

eUro MetaL BrasiL MiNiNG coMPaNY Ltda
cNPJ n° 07.012.348/0001-48 

Torna público que recebeu da SEMMaM li 047/2022 válida até 30/08/2023 
para instalar equipamentos de Mineração no local rodovia Transgarimpeira, 
km 180, itaituba/Pa. processo 1180/2022.

Protocolo: 851648

FraNcisca PiNHeiro 
cPF 111.003.462-87 

Torna público que recebeu da SEMMaM lo 185/2022 válida 31/08/2023 para 
lavrar e beneficiar Ouro no Garimpo São Raimundo, Mun. de Itaituba processo 
900/2022.

Protocolo: 851649

eUro MetaL BrasiL MiNiNG coMPaNY Ltda 
cNPJ n° 07.012.348/0001-48 

Torna publico que recebeu da SEMMaM lo 006/2022 válida até 30/08/2023para 
Pesquisar minerais Metálicos no local rodovia Transgarimpeira, km 180, itai-
tuba/Pa. processo 1176/2022.

Protocolo: 851645

eUro MetaL BrasiL MiNiNG coMPaNY Ltda 
cNPJ n° 07.012.348/0001-48 

Torna publico que recebeu da SEMMaM lo 007/2022 válida até 30/08/2023para 
Pesquisar minerais Metálicos no local rodovia Transgarimpeira, km 180, itai-
tuba/Pa. processo 1177/2022.

Protocolo: 851646

LoJa BeNtiNHo Materiais de coNstrUÇÃo Ltda 
cNPJ N° 10.294.688/0001-13

recebeu concessão da licença de operação N° 060/2021 pela Secretaria Mu-
nicipal de Meio ambiente de Bragança/Pa, sob processo n°074/2021, para 
a atividade de comércio Varejista de Materiais de construção em empreen-
dimento localizado na avenida Nazeazeno ferreira, n° 157, bairro riozinho, 
Bragança/Pa, cEP 68.600-000.

Protocolo: 851652
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cerÂMica sÃo BeNto Ltda 
cNPJ N° 38.108.837/0001-21 

recebeu concessão da licença de operação N° 061/2020 (processo n° 
079/2020) e da licença de operação 057/2020 (processo °047/2020) pela 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de Bragança/Pa, para as atividades de 
fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos - fabricação de artefatos 
de cerâmica e Barro cozido para uso na construção e de Extração de Minerais 
Não-Metálicos/argila em área de 30,5 hectares, respectivamente, em em-
preendimento localizado na rodovia Pa-458, Estrada do Tamatateua, km 05, 
Taperaçu campo, Bragança/Pa, cEP 68.600-000.

Protocolo: 851650

.

.

eMPresariaL
.

editaL de coMUNicaÇÃo
a cooPeratiVa dos eXtratores de MiNÉrios 

do sUL do ParÁ - coPNerios - coPNerios 
cNPJ 07.715.130/0001-50 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos de Santa Maria das Barreiras (Pa), a licença de operação 
(lo) para atividade de Permissão de lavra Garimpeira-PlG, Processo aNM: 
850.974-2020, a ser instalada na zona rural do município de Santa Maria das 
Barreiras (Pa).
O empreendimento se enquadra na classificação da resolução do COEMA PA 
nº 117/2014 (anexos) “0506 - Permissão de lavra Garimpeira”.

Protocolo: 851659

editaL de coMUNicaÇÃo
a cooPeratiVa dos eXtratores de MiNÉrios 

do sUL do ParÁ - coPNerios - coPNerios 
cNPJ 07.715.130/0001-50 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos de Santa Maria das Barreiras (Pa), a licença de operação 
(lo) para atividade de Permissão de lavra Garimpeira-PlG, Processo aNM: 
850.975-2020, a ser instalada na zona rural do município de Santa Maria das 
Barreiras (Pa).
O empreendimento se enquadra na classificação da resolução do COEMA PA 
nº 117/2014 (anexos) “0506 - Permissão de lavra Garimpeira”.

Protocolo: 851660

editaL de coMUNicaÇÃo
a cooPeratiVa dos eXtratores de MiNÉrios 

do sUL do ParÁ - coPNerios - coPNerios 
cNPJ 07.715.130/0001-50 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos de Santa Maria das Barreiras (Pa), a licença de operação 
(lo) para atividade de Permissão de lavra Garimpeira-PlG, Processo aNM: 
850.203-2020, a ser instalada na zona rural do município de Santa Maria das 
Barreiras (Pa).
O empreendimento se enquadra na classificação da resolução do COEMA PA 
nº 117/2014 (anexos) “0506 - Permissão de lavra Garimpeira”.

Protocolo: 851654

editaL de coMUNicaÇÃo
a cooPeratiVa dos eXtratores de MiNÉrios 

do sUL do ParÁ - coPNerios - coPNerios 
cNPJ 07.715.130/0001-50 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos de Santa Maria das Barreiras (Pa), a licença de operação 
(lo) para atividade de Permissão de lavra Garimpeira-PlG, Processo aNM: 
850.434-2020, a ser instalada na zona rural do município de Santa Maria das 
Barreiras (Pa).
O empreendimento se enquadra na classificação da resolução do COEMA PA 
nº 117/2014 (anexos) “0506 - Permissão de lavra Garimpeira”.

Protocolo: 851655

editaL de coMUNicaÇÃo
a cooPeratiVa dos eXtratores de MiNÉrios 

do sUL do ParÁ - coPNerios - coPNerios 
cNPJ 07.715.130/0001-50 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos de Santa Maria das Barreiras (Pa), a licença de operação 
(lo) para atividade de Permissão de lavra Garimpeira-PlG, Processo aNM: 
850.682-2020, a ser instalada na zona rural do município de Santa Maria das 
Barreiras (Pa).
O empreendimento se enquadra na classificação da resolução do COEMA PA 
nº 117/2014 (anexos) “0506 - Permissão de lavra Garimpeira”.

Protocolo: 851656

MadeForte Para iNd e coM de Madeiras Ltda 
localizada no Mun. de Tomé açu/pa, vem tornar publico que recebeu da 
SEMMa/ToME aÇU a lo n° 00017/2022, porte c-ii, para a ativ. de Serra-
ria com desdobramento de Madeira, Protocolo:5328/2022, com validade até 
20/07/2023.

Protocolo: 851689

a H & r coMBUstÍVeis Ltda 
cNPJ N° 38.389.080/0001-91 

Torna público que solicitou junto à SEMMa/Paragominas a obtenção de licen-
ça Prévia para Posto revendedor de combustíveis a ser instalar na rod. Pa 
125, Km 02, camboatã, Paragominas/Pa.

Protocolo: 851684

Madereira LoNGariNas eireLi - Me  
cNPJ 14.731.947/0001 - 87

Torna público o pedido de renovação da lo nº 12508/2021 SEMaS, sob proc. 
nº 32172/2022, ativ. Beneficiamento de Madeira, Ananindeua/PA.

Protocolo: 851694

FLorestaL Madeiras saNta teresiNHa Ltda 
cNPJ 32.023.929/0001-22

Torna público que deu entrada na SEcTEMa o pedido de licença de instalação 
e operação - prot.450/2022, ativ. desdobro de madeiras, Mojú/Pa

Protocolo: 851695

siNdicato dos eNFerMeiros do estado do ParÁ 
editaL de coNVocaÇÃo e diVULGaÇÃo

Convocamos os enfermeiros filiados e não filiados que laboram no Estado 
do Pará para participarem de assembleia Geral extraordinária que ocor-
rerá no dia 16/09/2022 (sexta-feira), às 20h, em primeira convocação e 
às 20h30min, em segunda e última convocação, com qualquer número 
dos presentes, a ser realizada de forma virtual pela plataforma Google Meets 
ou Microsoft Teams, em link a ser divulgado no dia da realização da assem-
bleia, para deliberar sobre a suspensão do piso salarial previsto na lei n° 
14.434/2022 e a convenção coletiva com o patronal siNdicato dos es-
taBeLeciMeNtos de saÚde do estado do ParÁ - siNdessPa, con-
forme a seguinte ordem do dia: 1º. informações sobre a suspensão da lei n° 
14.434/2022 e do insucesso da negociação coletiva com o sindicato patronal. 
2°. Deliberação e definição de datas para realização de medidas contundentes 
(manifestações, indicativo de greve, greve geral) em face da ausência de con-
cessão de reajuste salarial por dois anos e do insucesso da negociação com o 
sindicato patronal pela via administrativa. Belém/Pa, 12 de setembro de 
2022. dra Mariléa Mores silva - Presidente em exercício , coren/Pa 
nº. 36.009.

Protocolo: 851696

coPriMar coMÉrcio de Pescados e FrUtos do Mar Ltda.
cNPJ nº 30.573.537/0001-01

editaL de coNVocaÇÃo  
reUNiÃo eXtraordiNÁria de sÓcios

Ficam convocados os sócios da coPriMar coMÉrcio de Pescados 
e FrUtos do Mar Ltda. (“sociedade”) a reunirem-se em reunião Ex-
traordinária de Sócios, a ser realizada às 09:00 (nove) horas do dia 30 de 
setembro de 2022, de forma remota e híbrida, podendo o sócio participar 
presencialmente, ou ainda de forma remota, virtualmente, pela plataforma 
Zoom, através do envio prévio de link para acesso dos sócios, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) deliberar e aprovar a destituição 
e reeleição de administradores da Sociedade. curuça/Pa, 08 de setembro 
de 2022. adriano Maximino Paludo - diretor; adroaldo antônio Paludo 
- diretor.

Protocolo: 851697

cÂMara MUNiciPaL de oUrÉM - Pa
eXtratos de terMos aditiVos

espécie: Quinto termo aditivo ao contrato original nº 2021-2106-001 
cPL/cMo, vinculado ao Processo de dispensa de licitação nº. 001/2021 cPl/
cMo, Partes contratante: câmara Municipal de ourém. contratada: oUrÉM 
coMErcio dE coMBUSTiVEl lTda, cNPJ/Mf sob o n° 31.446.416/0001-61. 
OBJETO DO TERMO: Realinhamento dos preços firmados em contratação de 
empresas para o fornecimento de gasolina comum, para abastecimento de 
veículos locados, atendendo as necessidades da câmara Municipal de ourém/
Pa. o presente Termo de realinhamento de Preços encontra-se amparo legal 
no artigo 65, inciso ii, “d” da lei nº 8.666/93. do PErcENTUal E Valor: fica 
concedida a redução do preço em percentual de 18% para o item 01, valor 
com a redução r$5,70(cinco reais e setenta centavos). data da assinatura do 
Termo: 31/08/2022.

Jacob alves de oliveira
Preside da câmara de Vereadores de ourém.

Protocolo: 851698

cÂMara MUNiciPaL de ViseU
aViso de sUsPeNsÃo 

a câmara Municipal de Viseu, por intermédio do seu presidente, torna pú-
blico a todos os interessados a sUsPeNsÃo do PreGÃo PreseNciaL Nº 
005/2022. objeto: aquisição de Material Permanete diversos, Para atender 
As Demandas Da Câmara Municipal De Viseu. Os presentes processos ficaram 
suspensos até determinação de nova data, que será devidamente publicada 
nos órgãos oficiais. Informações: no horário das 08:00 as 13:00hs de segun-
da a quinta-feira, na rua Major olímpio, s/nº, centro, cEP: 68.620-000, Viseu 
/Pa. E-mail: camaradeviseu.cpl@gmail.com. Viseu/Pa, 12 de setembro de 
2022. avelino aventina siqueira - Presidente da câmara.

Protocolo: 851700

J G coMÉrcio VareJista de coMBUstiVeis Ltda 
cNPJ: 44.686.041/0001-59 

Torna público que recebeu da SEMMa-aNaJáS/Pa, a renovação da lo n° 
005/2022 com validade até 10/08/2023, para a atividade de coMErcio Va-
rEJiSTa dE coMBUSTiVEl Para VEÍcUloS aUToMoTorES.

Protocolo: 851682

FaZeNda  Pariri ii( MÁrcio aNtUNes FiLGUeira JÚNior)  
com cPF sob o nº 055.038.946-69 

Propriedade localizada na Zona rural de São félix do Xingu, s/n°,  Estado  do 
Pará, vem  tornar  Público que recebeu junto a SEMaS/Pa, sua lar-licença de 
atividade rural com nº 2022/14004.

Protocolo: 851679



118  diário oficial Nº 35.113 Terça-feira, 13 DE SETEMBRO DE 2022

d c B coMÉrcio VareJista de coMBUstiVeis 
cNPJ: 43.113.702/0001-94 

Torna público que recebeu da SEMMa-aNaJáS/Pa, a renovação da lo n° 
006/2022 com validade até 10/08/2023, para a atividade de coMErcio Va-
rEJiSTa dE coMBUSTiVEl Para VEÍcUloS aUToMoTorES.

Protocolo: 851680

a empresa aLiaNÇa traNsPorte de 
PassaGeiros e tUrisMo Ltda 

cNPJ 02.367.108/0007-38 
Torna público que requereu junto a SEMaS, a licença de operação para a 
atividade de Transporte de Produtos Perigosos, sito a av. G5, S/n, Qd. 28, lt. 
04, Bairro cidade Jardim, Parauapebas - Pa cEP 68515-000.

Protocolo: 851685

eMeNda À Lei orGÂNica Nº 02, de 08 de seteMBro de 2022
a Mesa diretora da câmara Municipal de eldorado do carajás, nos 
termos do § 2º do art. 46 da lei orgânica Municipal, promulgou a Emenda 
revisional do texto da lei orgânica do Município de Eldorado do carajás.
aprovada pelo voto da maioria absoluta em 1º e 2º Turno, em Sessões de 
22/08/2022 e 06/09/2022, respectivamente, com interstício de 14 dias e com 
2/3 dos membros da câmara Municipal.
o conteúdo na íntegra, em cumprimento ao princípio da legalidade e pu-
blicidade, estampados no art. 37, caput, da constituição federal, encontra-se 
disponível no Diário Oficial dos Municípios do Pará (Pará, 09 de Setembro de 
2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará • ANO XIII | Nº 3076), 
no site https://bit.ly/3ryNjlh, e, também em nosso Portal da Transparên-
cia, através do Sistema de apoio ao Processo legislativo/SaPl no endereço 
https://sapl.eldoradodocarajas.pa.leg.br/norma/454, Na impossibilidade de 
obtenção por esse meio, estará disponível na Secretaria da câmara Municipal, 
na avenida oziel carneiro, nº 37, centro, Km 02, cEP. 68.524-000 - Eldorado 
do carajás/Pa, telefone: (94) 9 9106-4732, e-mail: secretaria@eldoradodo-
carajas.pa.leg.br no horário de 8h às 14h, em dias úteis.
Eldorado do carajás, Pará, 09 de setembro de 2022. Mesa diretora Verea-
dor dr. Jackson Vieira, Presidente; Vereador Josemir Lima, 1º secre-
tário; Vereadora Maiza do adãozão, 2ª secretária.
Este texto não substitui o publicado no doM 9.9.2022

Protocolo: 851687

cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

Processo LicitatÓrio Nº26/2022-cMM
PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo

Nº09/2022-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá torna público que conforme relatório 
da cPl/PPE/cMM, foi adjudicado e homologado o resultado do ProcESSo 
Nº26/2022-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrE-
Ço Nº09/2022-cPl/PPE/cMM, onde se sagrou vencedora do referido certame 
a empresa Maraflor florES E EVENToS lTda, lote 01.

Marabá/Pa, 13 de setembro de 2022.
Pedro corrÊa LiMa

Presidente cMM

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Processo LicitatÓrio Nº27/2022-cMM

PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo
Nº10/2022-cPL/PPe/cMM

a câmara Municipal de Marabá torna público que conforme relatório da 
cPl/PPE/cMM, foi adjudicado e homologado o resultado do ProcESSo 
Nº27/2022-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrE-
Ço Nº10/2022-cPl/PPE/cMM, onde se sagrou vencedora do referido certame 
a empresa SaBor do cHEff coMErcio dE aliMENToS EirEli ME, lote 01.

Marabá/Pa, 13 de setembro de 2022.
Pedro corrÊa LiMa

Presidente cMM

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Processo LicitatÓrio Nº28/2022-cMM

PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo
Nº11/2022-cPL/PPe/cMM

a câmara Municipal de Marabá torna público que conforme relatório da 
cPl/PPE/cMM, foi adjudicado e homologado o resultado do ProcESSo 
Nº28/2022-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrE-
Ço Nº11/2022-cPl/PPE/cMM, onde se sagrou vencedora do referido certame 
a empresa a. a. E SilVa JUNior EirEli ME, lote 01.

Marabá/Pa, 13 de setembro de 2022.
Pedro corrÊa LiMa

Presidente cMM
Protocolo: 851688

oNiX carVoaria Ltda 
informa que recebeu da SEMaS/Pa a licença de instalação 3283/2022 e li-
cença Prévia 1902/2022 para atividade de produção de carvão vegetal no 
município Nova ipixuna (Pa).

NUNes soUZa FiLoFo 
informa que recebeu da SEMaS/Pa a lar Nº 13496/2020 e aUTEf Nº 
273626/2020 para atividade de manejo florestal na Fazenda Amarelão, no 
município Medicilândia (Pa).

aGUiLar tedesco
informa que recebeu da SEMaS/Pa a lar Nº 13535/2021 e aUTEf Nº 
273647/2021 para atividade de manejo florestal na Fazenda Tedesco, no mu-
nicípio Medicilândia (Pa).

VaLdeNir seNa saNtos 
informa que recebeu da SEMaS/Pa a lar Nº 13551/2021 e aUTEf Nº 
273660/2021 para atividade de manejo florestal na Fazenda Sempre Verde, 
no município Medicilândia (Pa).

Protocolo: 851676

JUareZ aLVes da siLVa 
cPF 048.133.912-49 

Publica q/requereu da SEMMaM-iTaiTUBa - renovação licença ambiental de 
operação - lo Nº 225/2021, proc. 1116/2022, p/ atividade de lavra Garim-
peira de Minério de ouro, em itaituba-Pa.

Protocolo: 851671

a iHs BrasiL - cessÃo de iNFraestrUtUras s.a.
inscrita no cNPJ/MF sob o nº 15.811.119/0001-11 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal do Verde e do Meio am-
biente do Município de ParaGoMiNaS/Pa a licença Prévia para atividade de 
implantação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomuni-
cações, situado na rua Primeira, Esquina com a rua do campo, lote 332 e da 
Gleba, Paragominas - Pa, (SiTE id 91010081_4S-PaS073).

Protocolo: 851674

traNsPortes traNsVidaL Ltda 
cNPJ 05.220.925/0019-90 

Torna público que requereu em 21/07/2022, junto a Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa a licença de operação (lo), 
para atividade de Transporte de Minérios/coque, sob o número de processo 
nº 25602/2022.

Protocolo: 851665

JUareZ aLVes da siLVa 
cPF 048.133.912-49 

Publica q/recebeu da SEMMaM-iTaiTUBa - licença ambiental de operação 
- lo Nº 139/2022, proc. 673/2022, p/ atividade de lavra Garimpeira de Mi-
nério de ouro, em itaituba-Pa.

Protocolo: 851666

J. W. siLVeira & cia. - Ltda 
inscrito no cNPJ n° 04.741.676/0001-97 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, a licença de operação n° 105/2022, para desenvolver a atividade de 
motel, em capanema - Pa.

Protocolo: 851662

a empresa a s NortoN Postos de coMBUstÍVeis Ltda 
com cNPJ: 47.594.717/0001-72 

Torna público que requereu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE coNcordia do Pará - SEMMa/Pa, a licença Prévia - lP, para exercer 
a atividade de coMÉrcio VarEJiSTa dE coMBUSTÍVEiS Para VEÍcUloS 
aUToMoTorES. Situada na av Marechal deodoro da fonseca, S/Nº, Bairro 
centro Município de coNcordia do Pará/Pa.

Protocolo: 851663

JUareZ aLVes da siLVa 
cPF 048.133.912-49

Publica q/recebeu da SEMMaM-iTaiTUBa - licença ambiental de operação 
- lo Nº 140/2022, proc. 672/2022, p/ atividade de lavra Garimpeira de Mi-
nério de ouro, em itaituba-Pa.

Protocolo: 851668

JUareZ aLVes da siLVa  
cPF 048.133.912-49

Publica q/recebeu da SEMMaM-iTaiTUBa - licença ambiental de operação 
- lo Nº 392/2022, proc. 680/2022, p/ atividade de lavra Garimpeira de Mi-
nério de ouro, em itaituba-Pa.

Protocolo: 851669

cÂMara MUNiciPaL de castaNHaL
eXtrato de coNtrato. 

Processo Nº 007/2022. PreGÃo PreseNciaL Nº 001/2022 
contrato Nº 015/2022. contratante: câmara Municipal de castanhal. con-
tratada: Posto Smart ltda - cnpj nº 30.821.163/0001-04.
objeto registro de Preços que objetiva a contratação de Pessoa Jurídica Para 
o fornecimento de combustíveis, para suprir as necessidades da câmara Mu-
nicipal de castanhal. Vigência: 06/09/2022 até 31/12/2022. Valor Total: r$ 
285.280,00. recursos: as despesas decorrentes deste contrato correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: Órgão Gestor: câmara Municipal de 
castanhal. funcional Programática: 2.131 - operacionalização das atividades 
do Poder legislativo. 3.3.90.30.00 - Material de consumo. assinatura: 06 de 
setembro de 2022.

Protocolo: 851702

Pedido de LiceNÇa de oPeraÇÃo
BressaN iNdUstria e coMÉrcio de FrUtas Ltda 

cNPJ: 45.763.105/0001-30 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma/caMETá, a licença de operação (l.o) para BENEficiaMENTo dE aÇaÍ 
localizada na rod Br 422, KM 01, N° 150, TraNSliMoEiro, através do pro-
cesso N° 089/2022.

Protocolo: 851691

cicoMaL coLatiNa iNd. coM. de Madeiras Ltda 
cNPJ 15.286.024/0002-07 

recebeu da SEMMa/SMG a lo nº 43/2022, Proc.35/2022, ativ. desdobro de 
madeira, São Miguel do Guamá/Pa.

Protocolo: 851692
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