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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 2.369, de 18 de Maio de 2022
concede Pensão Especial civil em favor de aNa PaUla ESPÍNdola aGUiar, 
na condição de cônjuge; a BarBara ESPÍNdola aGUiar e HaNNa BarBa-
RA SANTOS AGUIAR, na condição de filhas menores impúberes, em razão 
do falecimento do investigador da Polícia civil do Estado do Pará JorGE 
alBErTo MorEira aGUiar.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando, o disposto no art. 160, inciso ii, alínea “c”, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e com o art. 6º da lei complementar 
Estadual nº 39, de 9 de janeiro de 2002;
considerando, os termos do Processo administrativo nº 2021/110500,
d E c r E T a:
art. 1º fica concedida Pensão Especial civil mensal, no valor de r$ 
12.149,76 (doze mil cento e quarenta e nove reais e setenta e seis centa-
vos), em favor de aNa PaUla ESPÍNdola aGUiar, na condição de cônju-
ge; a BarBara ESPÍNdola aGUiar e HaNNa BarBara SaNToS aGUiar, 
na condição de filhas menores impúberes, do ex-Investigador da Polícia 
civil do Estado do Pará JorGE alBErTo MorEira aGUiar, em decorrência 
de seu falecimento por doença contraída no exercício de suas atribuições, 
em 14 de janeiro de 2021, cabendo a cada um dos dependentes cotas-par-
tes do montante do benefício, na seguinte proporção:
i - 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três décimos por cento) a aNa 
PaUla ESPÍNdola aGUiar, 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três 
décimos por cento) a BarBára ESPÍNdola aGUiar e 33,33% (trinta e 
três inteiros e trinta e três décimos por cento) a HaNNa BarBara SaNToS 
aGUiar, a contar de 14 de janeiro de 2021.
art. 2º a Pensão Especial civil mencionada corresponde ao vencimento e 
demais vantagens, assim discriminados:
Vencimento Base .............................................................r$  1.653,03
Gratificação de Escolaridade...............................................R$  1.322,42
Gratificação Tempo Integral (70%)......................................R$  1.157,12
Gratificação Dedicação Exclusiva (70%)...............................R$  1.157,12
Gratificação de Risco de Vida (100%)...................................R$  1.653,03
Gratificação de Polícia Judiciária (70%).................................R$  1.157,12
adicional por Tempo de Serviço (50%)..................................r$  4.049,92
Provento Mensal..............................................................r$ 12.149,76
Parágrafo único. a Pensão Especial de que trata este artigo será reajustada 
com base no Índice Nacional de Preços ao consumidor - iNPc.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos 
financeiros retroagindo de acordo com a data constante no art. 1º deste ato.
Palácio do GoVErNo, 18 de maio de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 853108
decreto

o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
JUliaNa Maia cardoSo do cargo em comissão de assessor Especial i, a 
contar de 30 de setembro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 14 dE SETEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
clEVErSoN da SilVa VElaSco filHo para exercer o cargo em comissão 
de assessor Especial i, a contar de 1º de outubro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 14 dE SETEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 853113

d e c r e t o Nº 2619, de 14 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$ 1.674.302,25 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso 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$ 1.674.302,25 (Hum Milhão, Seiscentos 
e Setenta e Quatro Mil, Trezentos e dois reais e Vinte e cinco centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918715 - SEdaP 7106 449093 12.512,77
251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319091 1.241.753,48
251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319113 100.000,00
782011957114908698 - faPESPa 0101 449020 320.000,00
881010613115088233 - fUNSaU 0150 339192 36,00

ToTal 1.674.302,25

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto 
correrão por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento 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) 
orçamentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918715 - SEdaP 0106 449052 12.512,77
251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319091 1.241.753,48
251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319113 100.000,00
782011972214908703 - faPESPa 0101 449052 320.000,00
881010612212978338 - fUNSaU 0150 339030 36,00

ToTal 1.674.302,25

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 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 2620, de 14 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$ 45.620.035,17 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$ 45.620.035,17 (Quarenta e cinco 
Milhões, Seiscentos e Vinte Mil, Trinta e cinco reais e dezessete centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 1.992.463,60
151011339215038841 - SEcUlT 0101 335041 150.000,00
291012678214867429 - SETraN 0101 449051 40.000.000,00
682010812615088238 - faSEPa 0261 339092 990,00
682010812615088238 - faSEPa 0261 339192 20.254,80
682010813115088233 - faSEPa 0261 339192 19.376,40
682010824315058393 - faSEPa 0261 339092 647.679,54

792011812212978339 - idEflor-Bio 0101 319004 481.726,52
901011030215077582 - fES 0103 444042 2.249.231,81

951012645114897648 - NGTM 0101 449039 58.312,50
ToTal 45.620.035,17

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, 14 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 2621, de 14 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$ 9.296.806,95 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), 



diário oficial Nº 35.115   5Quinta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2022

o crédito suplementar no valor de r$ 9.296.806,95 (Nove Milhões, 
duzentos e Noventa e Seis Mil, oitocentos e Seis reais e Noventa e cinco 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918715 - SEdaP 0306 449093 138.227,19
141012060814918715 - SEdaP 7306 449093 8.417,60
161011212215097674 - SEdUc 0331 449051 2.350.299,67
161011236215098906 - SEdUc 0331 339039 6.299.862,49
161011236215098906 - SEdUc 0331 339040 500.000,00

ToTal 9.296.806,95

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício 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, 14 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 853109

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato –  4º terMo aditiVo ao coNtrato 
de Nº 30/2018-ccG/Pa.

coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: EQUiSYSTEM coMÉrcio E SErViÇoS dE TElEcoMUNica-
ÇÕES E iNforMáTica lTda, inscrita no cNPJ nº 08.629.122/0001-53.
ENdErEÇo: Travessa 03 de maio, nº 839, Sala 1, Bairro de São Brás, cEP: 
66.060-600, Belém – Pa.
oBJETo: Prorrogação da vigência do contrato nº. 30/2018-ccG/Pa, por 
mais 12 (doze) meses, bem como reajuste de preço com base no iGP-M, 
de aproximadamente 8,59%.
fUNdaMENTo: art. 57, inciso ii e 65, inciso ii, alínea “d” da lei 8.666/93 
e suas alterações.
daTa da aSSiNaTUra: 13/09/2022.
ViGÊNcia: 14/09/2022 à 13/09/2023.
Valor GloBal: r$ 48.764,64 (quarenta e oito mil setecentos e sessenta 
e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/ati-
vidade: 8338; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339030; ação: 213476.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria.

Protocolo: 852695

Portaria Nº 1.134/2022-ccG, de 14 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1181734,
r E S o l V E:
autorizar rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, Secretário de Estado da 
fazenda, a viajar para Maceió-al, no período de 21 a 23 de setembro de 
2022, a fim de participar de Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 
Política fazendária - coNfaZ, devendo responder pelo expediente do ór-
gão, no impedimento do titular, loUriVal dE BarroS BarBalHo JUNior, 
Secretário adjunto do Tesouro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.135/2022-ccG, de 14 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1147301,
r E S o l V E:
i. exonerar aNGEla VaScoNcEloS MorEira do cargo em comissão de 
Gerente de Eventos - iESP, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secre-
taria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 1º de 
setembro de 2022.  
ii. nomear Maria adriaNa frEirE riBEiro para exercer o cargo em  co-
missão de Gerente de Eventos - iESP, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 
1º de setembro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 853114

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamen-
to no art. 2º do decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010 com 
fulcro no art. 24, ii da lei 8.666/93 e, o exposto no Parecer Jurídico Nº 
089/2022 – aJUr/cMG-Pa, de 14 de setembro de 2022.
N° da cotação Eletrônica: 003/2022 - cMG;
N° do Processo - PaE: 2022/867288 - cMG;
Partes: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado e a empresa BrE-
No rafaEl daS cHaGaS BarBoSa inscrita no cNPJ: 35.088.443/000160.
Objeto: Aquisição de Lanternas Táticas com as características, especifica-
ções e condições contidas no anexo i do edital.
Valor total: r$ 5.942,22 (cinco mil novecentos e quarenta e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:

atividade atividade 8315 – apoio Logístico para atuação Governamental

Natureza da despesa 44.90.52.24 – Equipamentos e Material Permanente /Equipamento de Proteção, 
Segurança e Socorro

funcional Programática 04.122.1297.8315
fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários)

Belém-Pa, 14 de setembro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JUNior - cEl QoPM
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 853028

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
considerando o Parecer Jurídico Nº 089/2022 – aJUr/cMG-Pa, de 14 de se-
tembro de 2022, constante no Processo administrativo PaE: 2022/867288 
- CMG, reconheço e ratifico o Termo de Dispensa de Licitação referente a 
cotação Eletrônica nº 003/2022 – cMG Pa, com fundamento no art. 2º do 
decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010 com fulcro no art. 24, 
ii da lei 8.666/93, para aquisição de lanternas Táticas.
Belém-Pa, 14 de setembro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JUNior - cEl QoPM
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 853035

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 1052/2022 – di/cMG, 
de 14 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destinos: redenção/Pa, rio 
Maria/Pa e Bannach/Pa; Período: 08 a 10/09/2022; Quantidade de diárias: 
3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidor/Mf: MaJ QoPM Khistian Ba-
tista castro, 57198337/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau 
corrêa rodrigues;

Protocolo: 853061
eXtrato de Portaria Nº 1053/2022 – di/cMG, 

de 14 de seteMBro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destinos: Marabá/Pa, Nova ipi-
xuna/Pa e itupiranga/Pa; Período: 12 a 16/09/2022; Quantidade de diá-
rias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidor/Mf: 3° SGT PM antonio 
donato cereja de Brito Junior, 54194230/4. Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco 
antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 853066
eXtrato de Portaria Nº 1054/2022 – di/cMG, 

de 14 de seteMBro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Marabá/Pa; Período: 
14 a 16/09/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação); Servidor/Mf: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior, 3405915/4. Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 853068
eXtrato de Portaria Nº 1055/2022 – di/cMG, 

de 14 de seteMBro de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destinos: Marabá/Pa, Nova ipixuna/Pa e itupiranga/Pa; Período: 
12 a 16/09/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousa-
da); Servidor/Mf: 3° SGT PM r/r claudionor Maria lobato, 5126070/3. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 853074
eXtrato de Portaria Nº 1057/2022 – di/cMG, 

de 14 de seteMBro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: São caetano de odi-
velas/Pa; Período: 13 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimen-
tação) e 1,0 (pousada); Servidor/Mf: cB PM amandio Pereira de oliveira 
Junior, 57221925/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa 
rodrigues;

Protocolo: 853079
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eXtrato de Portaria Nº 1056/2022 – di/cMG, 
de 14 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: São caetano de odivelas/Pa; Período: 13 a 14/09/2022; 
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidor/Mf: 
2° SGT PM r/r Sandra regina cardoso da Silva, 5673704/4. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 853077

eXtrato de Portaria Nº 1058/2022 – di/cMG, 
de 14 de seteMBro de 2022

objetivo: participar de curso de capacitação; destino: São Paulo/SP; Perío-
do: 14/09/2022 a 01/10/2022; Quantidade de diárias: 18,0 (alimentação) 
e 17,0 (pousada); Servidores/Mf: cB PM aldo Vandamme Silva Pessoa, 
4218818/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 853112

Vice-GoVerNadoria do estado

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 100/2022-GVG  de 14 de seteMBro de 2022.
fundamento legal: decreto 1.180/08 
o ordENador dE dESPESaS da VicE-GoVErNadoria do ESTado, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
conceder Suprimento de fundos na ordem de r$-2.000,00 ( dois Mil re-
ais ), a servidora GraZiEla coSTa MoNTENEGro, cPf: 673.573.422-04, 
Matrícula funcional 7009633/3, assessor, para atender despesas eventuais 
de pronto pagamento de apoio logístico ao gabinete do Exmo Sr. Vice-Go-
vernador do Estado.
dotação orçamentária: 32101 – 04.122.1297.83380000-339030 r$ 2.000,00
fonte de recurso: 0101000000
o prazo para aplicação do Suprimento de fundos será 60 (sessenta) dias, 
a contar da emissão da ordem Bancária.
o prazo para encaminhamento da prestação de contas é de 10 (dez) dias, 
após o período de aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o 
fizer no prazo determinado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
alBErTo alcÂNTara
ordenador de despesas

Protocolo: 852867

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

FÉrias
.

Portaria nº 460/2022-PGe.G., de 14 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias ao Procurador do Estado, Jobson 
de oliveira Pereira, id. funcional nº 5940556/1, no período de 03.10 a 
01.11.2022, referente ao período aquisitivo 2019/2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 852650

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 258/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 06 de setembro de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo os Processos 2018/28733; 2018/28733; 2021/269475; 2021/1343503
r E S o l V E
dESiGNar, os servidores abaixo, para comporem a comissão que são res-
ponsáveis pela Fiscalização dos Contratos - SEAC firmado com a empresas 
abaixo citadas, cujo objetivo é “contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços: copeiro, recepcionista, limpeza, higienização e con-
servação para as Usipaz e Sede...” abaixo discriminadas.
item 1-
- contrato: 005/2018- aval – Sede – cNPJ 24.930.215/001-04
- contrato: 006/2018 – E.B cardoso – Sede – cNPJ 34.849.830/001-87
- contrato 033/2021 – fabrica Esperança – cabanagem e icui – 
cNPJ 07.553.026/001-06
- contrato 003/2022 – fabrica Esperança – Marituba e Bengui – 
cNPJ 07.553.026/001-06
1. ivanilda Vieira da Silva – Matrícula 5628482-2 – cPf – 463.720.912-91 –Titular.
2. Juliana chaves de lima– Matrícula 5905468-2 – cPf 833.772.392-00 –Membro
3. João Gabriel da costa dos Santos – Matrícula 5962393-2 – 
cPf 027.290.312-43 – Membro
4. caliane Pinheiro da costa – Matricula 5929112-3 – cPf 026.284.112-61 –Membro
5. Katia cristina de Souza Santos – Matrícula 5965173-1 – 
cPf – 444.334.842-53 – Membro
6. Heloisa Tabosa Barros leão – Matricula 5919881-2 – cPf 949.036.892-04 –Membro
7. Jamile Nassar Maia – Matricula 5946070-1 – cPf 237.215.882-15 – Membro
item 2- os efeitos desta portaria retroagem a data de sua publicação 
06/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 06 de setembro de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 852862

.

.

coNtrato
.

terMo de coNtrato N° 033/2022 – seac
coNTraTaNTE: SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia, av. doutor freitas n° 2531, Pedreira, Belém/Pa cEP: 
66.087-812, inscrita no cNPJ/Mf 37.205.760/0001-45.
coNTraTada: SolUTi-SolUÇÕES E NEGÓcioS iNTEliGENTES S/a, cNPJ 
09.461.647/0001-95, com sede na av. 136. Nº 797, Ed. New York, setor 
Sul, cEP: 74.093-250, Goiânia/Go, neste ato representada pela Sra. PaU-
liaNE dE SoUSa QUEiroZ, rG: 5579145 SSP-Go, e cPf 038.200.201-60, 
residente e domiciliada na rua raimundo Pena Senna, S/N, Qd. 47, lt. 01. 
Parque Trindade i. aparecida de Goiânia - Go. cEP: 74921-230.
Objeto: Contrato administrativo para aquisição de 6 (seis) certificados di-
gitais para pessoa física tipo a3 e, com os respectivos Tokens e 1 (um) 
Certificados Digitais Tipo A1 - Certificados Digitais e-CNPJ – Pessoa Jurídi-
ca, somente software para armazenamento do certificado, pela Secretaria 
Estratégica De Articulação Da Cidadania – SEAC, conforme especificações 
contidas no Edital de cotação Eletrônica 07/2022 e Termo de referência, 
que são partes integrantes deste instrumento.
dotação orçamentária:
Unidade orçamentária: 760101
função: 08
Subfunção: 422
Programa: 1500
Projeto atividade: 8408
Natureza da despesa: 339030
fonte de recursos: 0101000000
ação: 278308
Plano interno: 4120008408c
Valor GloBal: r$1.460,00 (Um mil, quatrocentos e sessenta reais).
ViGÊNcia: 13/09/2022 a 12/09/2023.
daTa da aSSiNaTUra: 13/09/2022
ordENador: ricardo BriSolla BalESTrEri.
Secretário de Estado.

Protocolo: 852619

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria aGe Nº 117/2022-GaB, de 14 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 2022/841709
coNSidEraNdo as férias regulamentares da servidora anna Victó-
ria costa Souza Sobral, matrícula nº 5930485/2, ocupante do cargo de 
assessor, no período de 12/09/2022 a 26/09/2022, conforme Portaria 
aGE Nº 089/2022-GaB, de 01/08/2022, publicada no doE Nº 35.064 de 
02/08/2022.
rESolVE:
dESiGNar o servidor João augusto Barbosa Tavares, matrícula nº 
51855698/5, para responder pela função de assessor, na unidade de lo-
gística, desta auditoria Geral do Estado - aGE, no período 12/09/2022 a 
26/09/2022, em virtude das férias da Titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 852583
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.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 224 de 09 de seteMBro de 2022
o presidente da fundação ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto Publicado no doE nº 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe o parágrafo único do art. 86 da lei nº 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Laudo Médico, firma-
do pelo médico devidamente inscrito no crM sob o nº 6805 e Protocolo: 
2022/1154141.
rESolVE:
coNcEdEr licença Maternidade, a servidora daNiEllY alcaNTra da Sil-
Va raMoS, ocupante do cargo de TEcNico EM GESTao Social, identi-
dade funcional nº 55587401/ 4, lotada no Polo ParáPaZ dEaM BElÉM , 
de acordo com o que dispõe o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Emenda constitucional nº 44 de 09 de março de 2009, 
a contar de 02/09/2022, 180 (cENTo E oiTENTa) dias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 852881

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 882/2022-daF/sePLad, de 14 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° 2022/1138721;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora lUiZa HElENa rodriGUES loPES, identidade 
funcional nº 3271/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lo-
tada na coordenadoria de controle e Movimentação de Pessoas, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 15 de março de 2023 a 14 de abril 
de 2023, referente ao triênio de 01/06/2000 a 31/05/2003.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 852934

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 884/2022-daF/sePLad, de 14 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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1172423 e, ainda, o ates-
tado Médico 09/09/2022,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde à 
servidora flaViaNa ViEiTaS MElo doS SaNToS, id. funcional nº. 
57190346/6, ocupante do cargo de coordenador, lotada na coordenadoria 
de contratos e convênios, no período de 09/09/2022 a 23/09/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 09/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 852903

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 879/2022-daF/sePLad, de 13 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°2022/1159941,
r E S o l V E:
i-dESiGNar o servidor cYro aZEVEdo da SilVa, id. funcional nº. 
54194107/2, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública a, para 
responder pela Gerência da coordenadoria de controle e Movimentação de 
Pessoas, durante o impedimento legal do titular carloS EdUardo Go-
MES BENTES, id. funcional nº. 57189721/1, no período de 05/09/2022 a 
04/10/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 05/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 852678
Portaria N°. 886/2022-daF/sePLad, de 14 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°2022/1172423,
r E S o l V E:
i- dESiGNar o servidor GEraldo MaGEla dE cENa dE carValHo lo-
PES, id. funcional nº. 55587237/1, para responder pela coordenadoria de 
contratos e convênios, durante o impedimento legal da titular flaViaNa 
ViEiTaS MElo doS SaNToS, id. funcional nº. 57190346/6, no período de 
09/09/2022 a 23/09/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 09/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 852914

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N.º 02/2022
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo 
– SEPlad, doravante denominada coNVENENTE, órgão da administração 
direta do Estado, com sede nesta cidade de Belém, Estado do Pará, Tra-
vessa do chaco, nº 2350 - Marco - cEP: 66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 35.747.782/0001-01 e, aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE 
dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará - arcoN, autarquia esta-
dual, com sede na rua dos Pariquis, nº 1905, Bairro Batista campos, cEP: 
66.063-110, Belém/Pa, inscrita no cNPJ nº 02.598.119/0001-33.
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto excluir o posto de atendi-
mento de Santarém, conforme novo plano de trabalho do presente TErMo 
dE cooPEraÇÃo TÉcNica.
data de assinatura: 08/09/2022
ordenador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração – SEPlad

Protocolo: 852735

aPostiLaMeNto
.

5º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 28/2017
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SE-
Plad, com sede na Trav. do chaco, nº 2350, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
35.747.782/0001-01, RESOLVE APOSTILAR o Contrato nº 28/2017, firma-
do com a diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo-dE-oBra EirEli, em-
presa estabelecida na cidade de Belém/Pa, com sede na Passagem dalva, 
nº. 505, bairro Marambaia, cEP: 66.615-080, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
08.538.011/0001-31, com base no processo nº. 2022/488324, conforme 
cláusulas e condições abaixo:
cLÁUsULa PriMeira – oBJeto do aPostiLaMeNto
1.1 o presente Termo apostilamento tem por objeto:
1.1.1 Estabelecer que o período de repactuação objeto da cláusula Primei-
ra do 4º Termo de apostilamento ao contrato nº 28/2017 é de 01/01/2022 
a 15/10/2023.
1.1.2 alterar a nomenclatura da cláusula Segunda do 4º Termo de apos-
tilamento ao contrato nº 28/2017, onde está escrito “do rEaJUSTE” para 
“da rEPacTUaÇÃo”.
1.1.3 dar nova redação a cláusula Quarta– da doTaÇÃo orÇaMENTá-
ria, do 7º Termo de aditivo ao contrato nº 28/2017, que passará a ter a 
seguinte redação:
“cLÁUsULa QUarta - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
4.1 os recursos orçamentários necessários para atender às despesas de-
correntes deste Termo aditivo constam do orçamento aprovado da Secre-
taria de Estado de Planejamento e Administração para o exercício financei-
ro de 2022, como a seguir especificado:
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Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação cidadania
Natureza de despesa: 33.90.37 – locação de Mão de obra
Valor Mensal: r$ 29.927,66
Valor Total: r$ 359.131,92
fonte: 0101006360
origem dos recursos: Tesouro Estadual”
cLÁUsULa seGUNda – da PUBLicaÇÃo
incumbirá à contratante providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666/93.
cLÁUsULa terceira – da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
o presente Termo apostilamento tem amparo legal no artigo 65, parágrafo 
8º da lei nº 8.666/93.
cLÁUsULa QUarta – da ratiFicaÇÃo
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contra-
to inicial, firmado entre as partes que, não foram alterados pelo presente 
instrumento.
data da assinatura eletrônica: 14/09/2022
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 852777

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 881/2022-daF/sePLad, de 13 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 d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 
2022,
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/821098,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor EUriclES liMiTE TEiXEira, id. funcional nº 
8015473/1 e cPf nº 037.861.962-49, ocupante do cargo de analista de 
Gestão Pública B, lotado nesta Secretaria, Suprimento de fundos no valor 
total de R$-70,00 (setenta reais), o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

04.122.1297.8338 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica - r$-70,00

o prazo para aplicação deverá ser de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 852674

.

.

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 16/10/2022
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

Matrícula servidor Período aquisitivo Período concessivo

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
*Portaria republicada por conter incorreções no doe nº. 35.113 de 
13/09/2022

Protocolo: 852611
Portaria Nº 883/2022-daF/sePLad, de 14 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.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1177749 de 
13/09/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora WaNda 
Maria carValHo dE carValHo id. funcional nº 5632579/3, ocupante do 
cargo de administrador, lo tada na coordenadoria de logística e Gestão – 
cloG/daf/SEPlad, no período de 17 de outubro de 2022 a 31 de outubro 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 20 de abril de 2021 a 19 de 
abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 dE 
SETEMBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 852841
Portaria Nº 885/2022-daF/sePLad, de 14 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, ainda, os termos do Processo: 2022/1175010 de 
13/09/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor GESiEl 
do NaSciMENTo SaNTa roSa id. funcional nº 5938134/3, ocupante do 
cargo de Gerente, lo tado na coordenadoria de logística e Gastos Públicos 
– clGP/dGl/SEPlad, no período de 17 de outubro de 2022 a 15 de no-
vembro de 2022, referente ao período aquisitivo de 01 de outubro de 2021 
a 30 de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 dE 
SETEMBro dE 2022.

Protocolo: 852847
Portaria Nº 888/2022-daF/sePLad, de 14 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, ainda, os termos do Processo: 2022/1171677 de 12/09/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora fErNaN-
da dE carValHo BESSa MacHado id. funcional nº 57217691/2, ocu-
pante do cargo de Psicólogo / coordenador, lo tada na coordenadoria de 
Seleção de Pessoas – cSEP/dPP/SEPlad, no período de 13 de outubro de 
2022 a 11 de novembro de 2022, referente ao período aquisitivo de 01 de 
novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 dE 
SETEMBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 852852

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 887-/2022-daF/sePLad, de 14 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,
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coNSidEraNdo o que dispõe os arts.74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1171677 de 12/09/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.867/2022-daf/SEPlad de 09/09/2022, publica-
da no doE nº.35.114 de 14/09/2022, referente à concessão de férias da 
servidora fErNaNda dE carValHo BESSa MacHado id. funcional nº 
57217691/2, ocupante do cargo de Psicólogo / coordenador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 dE 
SETEMBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 852857

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 874/2022-daF/sePLad, de 13 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. 72, inciso ii da lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, o Processo nº 2022/1173670;
rESolVE:
i-coNcEdEr 08 (oito) dias de afastamento, por motivo de casamento, à 
servidora rENaTa Maria SilVa VENTUra, id. funcional nº 5962642/1, 
ocupante do cargo de coordenadora, lo tada na ouvidoria, no período de 
09 de setembro de 2022 a 16 de setembro de 2022, conforme certidão 
de casamento.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 09.09.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, BElÉM 
13 dE SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 852685

Portaria Nº 337, de 14 de seteMBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) 
decreto(s) nº 2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação 
orçamentária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos 
fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 
2022 e, considerando o(s) decreto(s) n° 2424, de 08/07/2022, 2620, de 
14/09/2022 e 2621, de 14/09/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma 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

aNeXo a Portaria Nº 337, de 14 de seteMBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP
investimentos 159.157,56 0,00 0,00 0,00 159.157,56

outras despesa de 
investimentos

 0306 138.227,19 0,00 0,00 0,00 138.227,19
 7106 12.512,77 0,00 0,00 0,00 12.512,77
 7306 8.417,60 0,00 0,00 0,00 8.417,60

GESTÃo
Enc. SEfa

Juros e Encargos da 
dívida 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

Juros e Encargos da 
dívida

 0101 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00
iNfra-ESTrUTUra E 

TraNSPorTE
NGTM

investimentos 58.312,50 0,00 0,00 0,00 58.312,50
outras despesa de 

investimentos
 0101 58.312,50 0,00 0,00 0,00 58.312,50

SEdoP
investimentos 1.992.463,60 0,00 0,00 0,00 1.992.463,60

obras e instalações
 0101 1.992.463,60 0,00 0,00 0,00 1.992.463,60

SETraN
investimentos 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

obras e instalações
 0101 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

PolÍTica Social
crS - altamira

outras despesas 
correntes 4.950,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 4.950,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00

crS - Barcarena
outras despesas 

correntes 4.950,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 4.950,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00

crS - Belém
outras despesas 

correntes 4.200,00 0,00 3.100,00 0,00 7.300,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 4.200,00 0,00 3.100,00 0,00 7.300,00

crS - castanhal
outras despesas 

correntes 9.400,00 0,00 3.100,00 0,00 12.500,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 9.400,00 0,00 3.100,00 0,00 12.500,00

crS - Marabá
outras despesas 

correntes 12.500,00 0,00 3.100,00 0,00 15.600,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 12.500,00 0,00 3.100,00 0,00 15.600,00

crS - Santarém
outras despesas 

correntes 12.500,00 0,00 3.100,00 0,00 15.600,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 12.500,00 0,00 3.100,00 0,00 15.600,00

faSEPa
outras despesas 

correntes 688.300,74 0,00 0,00 0,00 688.300,74

dEa
 0261 688.300,74 0,00 0,00 0,00 688.300,74

SESPa
investimentos 2.249.231,81 0,00 0,00 0,00 2.249.231,81

obras e instalações
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 2.249.231,81 0,00 0,00 0,00 2.249.231,81

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral
SEcUlT

outras despesas 
correntes 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

despesas ordinárias
 0101 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

SEdUc
investimentos 2.350.299,67 0,00 0,00 0,00 2.350.299,67

obras e instalações

 0331 2.350.299,67 0,00 0,00 0,00 2.350.299,67
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outras despesas 
correntes 6.799.862,49 0,00 0,00 0,00 6.799.862,49

contrato Estimativo
 0331 6.799.862,49 0,00 0,00 0,00 6.799.862,49

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
159.157,56 0,00 0,00 0,00 159.157,56

SEdaP
 0306 138.227,19 0,00 0,00 0,00 138.227,19
 7106 12.512,77 0,00 0,00 0,00 12.512,77
 7306 8.417,60 0,00 0,00 0,00 8.417,60

cultura 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
SEcUlT

 0101 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

2.050.776,10 0,00 0,00 0,00 2.050.776,10

NGTM
 0101 58.312,50 0,00 0,00 0,00 58.312,50

SEdoP
 0101 1.992.463,60 0,00 0,00 0,00 1.992.463,60

direitos Socioas-
sistenciais 647.679,54 0,00 0,00 0,00 647.679,54

faSEPa
 0261 647.679,54 0,00 0,00 0,00 647.679,54

Educação Básica 9.150.162,16 0,00 0,00 0,00 9.150.162,16
SEdUc

 0331 9.150.162,16 0,00 0,00 0,00 9.150.162,16
Encargos Especiais 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

Enc. SEfa
 0101 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

Governança 
Pública 40.621,20 0,00 0,00 0,00 40.621,20

faSEPa
 0261 40.621,20 0,00 0,00 0,00 40.621,20

infraestrutura e 
logística 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

SETraN
 0101 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

Saúde 2.297.731,81 0,00 12.400,00 0,00 2.310.131,81
crS - altamira

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 4.950,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00
crS - Barcarena
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 4.950,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00
crS - Belém

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 4.200,00 0,00 3.100,00 0,00 7.300,00
crS - castanhal

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 9.400,00 0,00 3.100,00 0,00 12.500,00
crS - Marabá

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 12.500,00 0,00 3.100,00 0,00 15.600,00
crS - Santarém

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 12.500,00 0,00 3.100,00 0,00 15.600,00
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 2.249.231,81 0,00 0,00 0,00 2.249.231,81

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         49.400.776,10 0,00 0,00 0,00 49.400.776,10

0103 - fES - recursos 
ordinários 2.249.231,81 0,00 0,00 0,00 2.249.231,81

0261 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
688.300,74 0,00 0,00 0,00 688.300,74

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
138.227,19 0,00 0,00 0,00 138.227,19

0331 - operações de crédito 
Externas 9.150.162,16 0,00 0,00 0,00 9.150.162,16

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 48.500,00 0,00 12.400,00 0,00 60.900,00

7106 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
12.512,77 0,00 0,00 0,00 12.512,77

7306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
8.417,60 0,00 0,00 0,00 8.417,60

ToTal 61.696.128,37 0,00 12.400,00 0,00 61.708.528,37

Portaria Nº 338, de 14 de seteMBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 118.072,00 (cento e dezoito Mil, Setenta 
e dois reais), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) 
de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 338, de 14 de seteMBro de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

PolÍTica Social
HrS

investimentos 0,00 0,00 0,00 118.072,00 118.072,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 0,00 0,00 118.072,00 118.072,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Saúde 0,00 0,00 0,00 118.072,00 118.072,00
HrS

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 0,00 0,00 118.072,00 118.072,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0149 - fES - SUS / fundo 

a fundo 0,00 0,00 0,00 118.072,00 118.072,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 118.072,00 118.072,00

Protocolo: 853110

Portaria Nº 0269, de 13 de seteMBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 01 de 
abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022,
considerando a solicitação de realização de concurso público para o quadro 
de pessoal da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará;
considerando os termos do Processo no. 2022/1054130;
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados a constituírem a comissão de 
concurso Público c-217, para preenchimento de cargos de Nível Médio e 
Superior da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará.
Presidente:
fErNaNda dE carValHo BESSa MacHado – SEPlad 
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Membros:
BárBara diaS MElo – SEPlad
TaSSia criSTiNa NUNES GalVÃo – fScMPa
MicHEl faBricio riBEiro PadiNHa – fScMPa
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
13 de setembro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Portaria Nº 0268, de 13 de seteMBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 01 de 
abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022,
considerando a solicitação de realização de concurso público para o quadro 
de pessoal da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna;
considerando os termos do Processo no. 2022/1054360;
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados a constituírem a comissão de 
concurso Público c-216, para preenchimento de cargos de Nível Médio e 
Superior da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Presidente:
fáBio GoMES larÊdo – SEPlad 
Membros:
EdMar SilVa PErEira filHo – SEPlad 
EdiaNE VaNiSE PiNHEiro caValcaNTE – fPEHcGV
aNToNio KlEBErSoN fErrEira liMa – fPEHcGV
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
13 de setembro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Portaria Nº 0267, de 13 de seteMBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 01 de 
abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022,
considerando a solicitação de realização de concurso público para o quadro 
de pessoal do Hospital ophir loyola;
considerando os termos do Processo no. 2022/1054558;
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados a constituírem a comissão de 
concurso Público c-215, para preenchimento de cargos de Nível Médio e 
Superior do Hospital ophir loyola.
Presidente:
fErNaNda dE carValHo BESSa MacHado – SEPlad 
Membros:
odilENE fErNaNdES da coNcEiÇÃo SaNToS – SEPlad 
PaUla GUiMarÃES SoUSa SilVa - Hol
GiBSoN KEPlEr SarMENTo PErEira - Hol
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
13 de setembro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Portaria Nº 0266, de 13 de seteMBro de 2022.
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 01 de 
abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022,
considerando a solicitação de realização de concurso público para o quadro 
de pessoal do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
considerando os termos do Processo no. 2022/1054656;
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados a constituírem a comissão de 
concurso Público c-214, para preenchimento de cargos de Nível Médio e 
Superior do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.
Presidente:
fáBio GoMES larÊdo – SEPlad 
Membros:
daNiEl aBEN aTHar loBaTo da SilVa – SEPlad 
SilVia daNiEllY do ESPÍriTo SaNTo caBral – iGEPrEV
roBErTo faVacHo loBaTo – iGEPrEV
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
13 de setembro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 853106

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/1024153
Termo aditivo:1º
data da assinatura: 13/09/2022
Justificativa: Alteração Contratual.
contrato:007

Exercício: 2022
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: diMEd S/a diSTriBUidora dE MEdicaMENToS
cNPJ n.92.665.611/0320-28
Endereço: aV alMiraNTE floriaNo PEiXoTo, Nº 2160, Bairro rebouças,
Município cUriTiBa/PN- cEP: 80.230-110
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 852815

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 708 de 14 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 
2022/1167154 (PaE), de 12/09/2022.
rESolVE:
 i – aUToriZar a servidora Tereza cristina Pinto lobato, matrícula nº 
5899045/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar ao muni-
cípio de Soure/PA, no período de 19/09/2022 a 21/09/2022, a fim de acom-
panhar a realização de diligências relativas ao Processo n° 2021/614048.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 14 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 709 de 14 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 
2022/1167097 (PaE), de 12/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Solange amaral Brito, matrícula nº 5963447/1, 
ocupante da função de Técnico Previdenciário B, a viajar ao município de 
Soure/PA, no período de 19/09/2022 a 21/09/2022, a fim de realizar dili-
gências relativas ao Processo n° 2021/614048.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 14 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 710 de 14 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 
2022/1159949 (PaE), de 09/09/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor douglas Gonçalves de Mi-
randa, matrícula nº 5912162/1, 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, 14 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 852786

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/768336. Pelo presente edital NoTificaMoS o senhor an-
tonio carlos dias de assis, Matrícula nº 570850/1, aposentado no cargo 
de Professor classe i, Nível i, na Secretaria do Estado de Educação - SE-
dUc, que o Tribunal de contas do Estado do Pará, através do ofício n° 
202202565/SEGEr-TcE, por ocasião da análise do seu processo de inati-
vação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência 
acatou a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar o 
percentual do adicional por Tempo de Serviço, de 70% (setenta por cento) 
para 45% (quarenta e cinco por cento), tendo em vista que foi equivoca-
damente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data 
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de seu afastamento para aguardar a aposentadoria, em 05/02/2008. Prazo 
para comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a 
contar desta publicação.
Belém, 14 de Setembro de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/867219. Pelo presente edital NoTificaMoS o senhor odil-
ce cardoso de araújo, Matrícula nº 585700/1, aposentado no cargo de Pro-
fessor assistente Pa-a, na Secretaria do Estado de Educação - SEdUc, que 
o Tribunal de contas do Estado do Pará, através do ofício n° 202202880/
SEGER-TCE, por ocasião da análise do seu processo de inativação, para fins 
de registro, recomendou e este instituto de Previdência acatou a revisão 
da composição de seu benefício, no sentido de retificar o percentual do 
adicional por Tempo de Serviço, de 60% (sessenta por cento) para 45% 
(quarenta e cinco por cento), tendo em vista que foi equivocadamente 
utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data de seu 
afastamento para aguardar a aposentadoria, em 23/06/2009, bem como 
alteração da regra pela qual foi inativada, qual seja, art. 6º da Ec 41/03. 
Prazo para comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 
dias, a contar desta publicação.
Belém, 14 de Setembro de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 852890

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 211 de 14 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 a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013, e a cláusula Sétima dos contratos nº 018 e 020/2021 nos autos 
do Processo n° 2021/30344, e;
coNSidEraNdo os autos 2022/410043,
rESolVE:
i – dESiGNar, o servidor rENaTo SalES dE SoUZa, matrícula nº 
57197792/2, assistente administrativo e no seu impedimento o servidor 
PaUlo SidNEY MarTiNS coSTa (Suplente), matrícula nº 5923073/4, Se-
cretário de coordenação, para exercer o encargo de fiscais do contrato 
Administrativo nº 004/2022, firmado entre a Escola de Governança Pública 
do Estado do Pará – EGPa e a Empresa Nr PErEira coMErcio dE aGUa 
EirEli, cNPJ Nº. 37.170.991/001-05, que tem por objeto o fornecimento 
de agua mineral natural.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira - diretor Geral interino.

Protocolo: 852889

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 2.022 de 13 de seteMBro de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451 de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º – dESiGNar os servidores NaTaliE Maria BaSToS fraNco, iden-
tificação Funcional nº 57203863/1, Coordenadora fazendária e HENRIQUE 
TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR, Identificação Funcional nº 0596515401, co-
ordenador fazendário, para atuarem respectivamente como fiscal Titular 
e substituto do contrato nº 090/2022, firmado entre a SECRETARIA DE 
ESTado da faZENda e a Empresa MicroTEcNica iNforMaTica lTda 
de cNPJ sob nº 01.590.728/0009-30, que tem por objeto aquisição de 
No-breaks (UPS).
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 853012
Portaria N. 541, de 13 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 18/2022/dTr/caEN/SEfa, 
Processo PaE n. 2022/590940, do presidente da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 391/2021-GS/SEfa, 
de 19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/5/2021;

coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
rEdESiGNar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
391/2021-GS/SEfa, de 19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/05/2021, presidida pelo servidor JÚliSoN MoraES dE oliVEira, au-
ditor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 05914966/01, 
por 60 (sessenta) dias, a partir de 15/09/2022, de acordo com o caput 
do artigo 208, in fine, da Lei Estadual n. 5.810, de 24/01/1994, com a 
convalidação dos atos processuais praticados desde sua constituição, para 
prosseguimento e conclusão dos trabalhos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 852791
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 540 de 13 de seteMBro de 2022
coNcEdEr ao servidor fErNaNdo da SilVa fErrEira JUNior, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5887135/1, lotado na célula de 
Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização/dfi, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, 
correspondentes ao triênio de 27/09/2008 a 26/09/2011.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 542 de 13 de seteMBro de 2022
coNcEdEr ao servidor rUY fErrEira da PaiXao filHo, assistente fa-
zendário, id func nº 48909/1, lotado na cEraT de Breves, 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio, no período de 02/09/2022 a 31/10/2022, corres-
pondentes ao triênio de 02/01/2014 a 01/01/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 547 de 13 de seteMBro de 2022
coNcEdEr ao servidor raiMUNdo rEiNaldo frEiTaS caldaS, assis-
tente administrativo, id func nº 3248186/1, lotado na cEraT de Be-
lém, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 03/10/2022 a 
01/12/2022, correspondentes ao triênio de 14/03/2003 a 13/03/2006.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 550 de 13 de seteMBro de 2022
coNcEdEr ao servidor aNToNio do Socorro PiNHEiro coElHo, Ma-
rinheiro regional de convés, id func nº 5120993/1, lotado na cEcoMT 
do Tapajós, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/10/2022 
a 30/10/2022, correspondentes ao triênio de 02/04/2005 a 01/04/2008.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 549 de 13 de seteMBro de 2022
coNcEdEr à servidora SidNEY Marilia dE SoUSa loPES caValcaNTE, 
assistente Técnico, id func nº 3245713/1, lotada na célula de Gestão de 
recursos financeiros, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022, correspondentes ao triênio de 01/06/2000 a 
31/05/2003.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 548 de 13 de seteMBro de 2022
coNcEdEr ao servidor carloS alBErTo rodriGUES JUNior, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5128587/1, lotado na diretoria de arre-
cadação e informações fazendárias, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, correspondentes ao triênio de 
11/05/1999 a 10/05/2002.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 546 de 13 de seteMBro de 2022
coNcEdEr à servidor TaNia Mara alVES cordoVil, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 50792/1, lotado na cEraT de Belém, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 23/09/2022 a 22/10/2022, 
correspondentes ao triênio de 03/12/2017 a 07/07/2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 545 de 13 de seteMBro de 2022
coNcEdEr ao servidor JorGE EdUardo rodriGUES alVES, auxiliar de 
administração, id func nº 3247988/1, lotado na cEcoMT de itinga, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, 
correspondentes ao triênio de 01/03/2015 a 28/02/2018.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 544 de 13 de seteMBro de 2022
coNcEdEr ao servidor fraNciSco alBErTo KZaN, fiscal de receitas Es-
taduais, id func nº 52043/1, lotado na cEcoMT de araguaia, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, corres-
pondentes ao triênio de 01/03/2013 a 29/02/2016.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 543 de 13 de seteMBro de 2022
coNcEdEr à servidora ESTEla Maria doS SaNToS SilVa, fiscal de re-
ceitas Estaduais/chefe da Secretaria Geral-Tarf, id func nº 5128439/1, 
lotada no Tribunal administrativo de recursos fazendários, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 17/10/2022 a 15/11/2022, correspon-
dentes ao triênio de 11/05/2014 a 10/05/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
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Portaria Nº 551 de 13 de seteMBro de 2022
coNcEdEr ao servidor carloS alBErTo MarTiNS QUEiroZ, auditor fiscal de 
receitas Estaduais/corregedor, id func nº 5128129/2, lotado na corregedoria 
fazendária, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 10/10/2022 a 
08/12/2022, correspondentes ao triênio de 11/05/2014 a 10/05/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 539 de 13 de seteMBro de 2022
rEMoVEr, de ofício, a contar de 08/08/2022, o servidor HUMBErTo car-
loS da coSTa BarroS, id func nº 5128137/1, fiscal de receitas Estaduais, 
da diretoria de Tecnologia da informação para a diretoria de fiscalização.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 852780
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 1962 de 08 de seteMBro de 2022
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, referentes ao 2° período, à servi-
dora aNa SUElY Maia dE oliVEira, id func nº 5539404/2, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, lotada na cEraT de Marituba, para serem usufru-
ídas no período de 19/09/2022 a 03/10/2022, referentes ao exercício de 
26/11/2020 a 25/11/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1963 de 08 de seteMBro de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor lUciaNo lUiS PiNHEiro 
SoarES, id func nº 5074231/2, coordenador fazendário, lotado na Unida-
de de controle interno, para serem usufruídas no período de 26/09/2022 a 
25/10/2022, referentes ao exercício de 20/09/2021 a 19/09/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1968 de 09 de seteMBro de 2022
coNcEdEr 15 (quinze) dias, de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor lUiZ ErNESTo MaUricio dE aBrEU lEiTao, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 54180898/1, lotado na Julgadoria de Pri-
meira instância, no período de 23/02/2022 a 09/03/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

errata
de ordem,
Portaria Nº 468 de 11/08/2022, publicada no doe nº 35.082 de 
19/08/2022.
servidor SErGio oTaVio coNTENTE fErNaNdES
onde se lê: triênio de 26/11/1999 a 25/11/2000
Leia-se: triênio de 26/11/2017 a 30/06/2022.

Protocolo: 852781
Portaria Nº 2.011 de 13 de seteMBro de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1° dESiGNar os servidores, lUiZ GoNZaGa liMa MiraNda, Su-
pervisor, com identidade funcional n° 5139171/1, e Jairo MEScoUTo 
da SilVa, auxiliar operacional fazendário, com identidade funcional n° 
5149665/1, ambos lotados na CECOMT Tapajós, para atuarem como fis-
cal titular e substituto, respectivamente ao contrato nº 089/2022/SEfa, 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e a empresa M 
aNGElo iMBElloNi coUTo E cia lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o no 
01.631.578/0001-09.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 852798
Portarias de recoNHeciMeNto 
de iMUNidade de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002824, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: coMPaNHia daS filHaS da caridadE dE Sao VicENTE 
dE PaUlo - ProVi.
cNPJ: 02.971.952/0001-88.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9BGJc7520KB166926 cHEV/SPiN 1.8l aT lTZ
2022 9BWMf07X4EP000865 VW/KoMBi
2022 9BG148fK0Nc421832 cHEVrolET/S10 lT dd4a
Portaria Nº 2022330002817, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ordEM doS aGoSTiNiaNoS rEcolEToS ProViNcia dE 
SaNTo ToMaS dE Vil.
cNPJ: 34.148.486/0003-93.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 93XHNK7408c844490 MMc/l200 oUTdoor
2022 93XHNK7408c844490 MMc/l200 oUTdoor
Portaria Nº 2022330002811, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: ProViNcia MaE da MiSEricordia.
cNPJ: 02.210.468/0001-36.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9Bd19713NK3369257 fiaT/SiENa aTTracT 1.0
Portaria Nº 2022330002810, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2020, 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE dE iriTUia.
cNPJ: 12.202.342/0001-73.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 9Bd341a5XJY552259 fiaT/MoBi liKE
2022 9Bd341a5XJY552259 fiaT/MoBi liKE
2022 9Bd341a5XJY546906 fiaT/MoBi liKE
2021 9Bd341a5XJY547858 fiaT/MoBi liKE
2022 9Bd341a5XJY547858 fiaT/MoBi liKE
2021 988226125JKB72024 fiaT/Toro frEEdoM MT d4
2022 988226125JKB72024 fiaT/Toro frEEdoM MT d4
2021 9Bd341a5XJY547086 fiaT/MoBi liKE
2022 9Bd341a5XJY547086 fiaT/MoBi liKE
2020 9Bd2651JHJ9101596 fiaT/fioriNo TEcforM aB1
2021 9Bd2651JHJ9101596 fiaT/fioriNo TEcforM aB1
2022 9Bd2651JHJ9101596 fiaT/fioriNo TEcforM aB1
2020 93YMEN4XEKJ561050 rENaUlT/MaSTEr MBUS l3H2
2021 93YMEN4XEKJ561050 rENaUlT/MaSTEr MBUS l3H2
2022 93YMEN4XEKJ561050 rENaUlT/MaSTEr MBUS l3H2
2022 9Bd2651PaN9206302 fiaT/fioriNo Vrio aMB
2022 9Bd2651PaN9207787 fiaT/fioriNo Vrio aMB
Portaria Nº 2022330002807, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social.
cNPJ: 18.328.246/0001-52.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 9Bd341a5XJY518173 fiaT/MoBi liKE
2022 9Bd341a5XJY518173 fiaT/MoBi liKE
2021 9882261cBlKd01515 fiaT/Toro ENdUraNcE aT6
2022 9882261cBlKd01515 fiaT/Toro ENdUraNcE aT6
Portaria Nº 2022330002821, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE.
cNPJ: 17.738.256/0001-01.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 93XlNKB8TJcH33246 MMc/l200 TriToN Gl d
2022 93XlNKB8TJcH33246 MMc/l200 TriToN Gl d
2021 988226125JKB52753 fiaT/Toro frEEdoM MT d4
2022 988226125JKB52753 fiaT/Toro frEEdoM MT d4
2021 988226125JKB52874 fiaT/Toro frEEdoM MT d4
2022 988226125JKB52874 fiaT/Toro frEEdoM MT d4
2021 9BGca8030lB158976 cHEV/MoNTaNa raYTEc aMB
2022 9BGca8030lB158976 cHEV/MoNTaNa raYTEc aMB
2021 9Bd195a4ZK0860560 fiaT/UNo aTTracTiVE 1.0
2022 9Bd195a4ZK0860560 fiaT/UNo aTTracTiVE 1.0
2021 9BGca8030lB210229 cHEV/MoNTaNa raYTEc aMB
2022 9BGca8030lB210229 cHEV/MoNTaNa raYTEc aMB
2021 9c2Kd0810Kr250967 HoNda/NXr160 BroS ESdd
2022 9c2Kd0810Kr250967 HoNda/NXr160 BroS ESdd
Portaria Nº 2022330002822, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2020, 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE dE BrEJo GraNdE do 
araGUaia.
cNPJ: 12.985.215/0001-98.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2020 9Bd17122ZG7598318 fiaT/Palio firE
2021 9Bd17122ZG7598318 fiaT/Palio firE
2022 9Bd17122ZG7598318 fiaT/Palio firE

Protocolo: 852818
Portarias de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 

de iseNÇÃo de iPV caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002791, de 01 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002502, de 05 de julho de 2022, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNa lUcia SilVa dE alENcar.
cPf: 352.389.092-68.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f35K8043994.
Portaria Nº 2022330002792, de 01 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002786, de de erro de, que con-
cedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: JorGE rUi PiNHEiro doS SaNToS.
cPf: 043.712.832-68.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli18 cVT.
cHaSSi: 9BrBlWHE5G0056957.
Portaria Nº 2022330002796, de 02 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002110, de 04 de abril de 2022, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Marcia dE araUJo aSSUNcao.
cPf: 101.737.492-91.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE d.
cHaSSi: 988675126HKH14824.
Portaria Nº 2022330002831, de 13 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002599, de 25 de julho de 2022, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fraNciSco aNToNio MEirElES loUrEiro.
cPf: 060.121.672-53.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HrV2850lZ105153.
Portaria Nº 2022330002832, de 13 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002551, de 01 de junho de 2021, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria do Socorro SalGado dE oliVEira.
cPf: 199.944.357-87.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BKP133358.
Portaria Nº 2022330002830, de 13 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002086, de 30 de março de 2022, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria do Socorro SalGado dE oliVEira.
cPf: 199.944.357-87.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BKP133358.
Portaria Nº 2022330002829, de 13 de setembro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2020330002221, de 15 de abril de 2020, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PriScila GoNcalVES GiordaNo do coUTo.
cPf: 003.422.552-82.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE d.
cHaSSi: 988675126JKH89201.
Portaria Nº 2022330002743, de 22 de agosto de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002299, de 18 de maio de 2022, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EVaNdro alVES rocHa.
cPf: 472.616.762-68.
Marca/ModElo: MMc/TriToN SPorT HPE.
cHaSSi: 93XHYKl1TNcM40340.
rEVoGaÇÃo da rEVoGaÇÃoPorTaria Nº 2022330002785, de 31 de 
aGoSTo de 2022MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002177, de 11 
de aBril de 2022, que revogou a Portaria n.º 2021330002273, de 27 
de aBril de 2021, que concedeu a isenção do iPVa.BaSE lEGal: art. 
3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 1996; decreto n. 
2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa n. 04, de 25 
de março de 2015.iNTErESSado: faBio lUciaNo PErEira MEScoUTo.
cPf: 675.286.352-00.Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S cVT.cHaSSi: 
94dfcaP15JB102131.

Protocolo: 852822
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002794, de 02 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: irENE carrEra riBEiro MarQUES.
cPf: 270.420.062-91.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY EXl cVT.
cHaSSi: 93HGM6690lZ102523.
Portaria Nº 2022330002793, de 02 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JUlio cESar dE MacEdo cHaVES.
cPf: 538.973.312-68.
Marca/ModElo: ToYoTa/ccroSS XrE 20.
cHaSSi: 9BrK3aaG5P0065043.

Portaria Nº 2022330002799, de 05 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alcioNE da rocHa liMa TaVarES.
cPf: 081.289.602-53.
Marca/ModElo: i/fiaT croNoS driVE GSr.
cHaSSi: 8aP359a1YlU071916.
Portaria Nº 2022330002797, de 05 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fErNaNdo MarQUES SEcco.
cPf: 635.427.732-04.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY EX cVT.
cHaSSi: 93HGM6670GZ212360.
Portaria Nº 2022330002798, de 05 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Joao MaciEl BriTo.
cPf: 004.560.632-34.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE d.
cHaSSi: 988675126MKK37663.
Portaria Nº 2022330002800, de 05 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria criSTiNa dE lEMoS cardoSo.
cPf: 189.693.722-53.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP164247.
Portaria Nº 2022330002803, de 06 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: caio YUKio YaMaGUcHi BarroS.
cPf: 063.975.162-88.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE f.
cHaSSi: 98867512WJKH57051.
Portaria Nº 2022330002802, de 06 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: carMEM dE faTiMa rocHa dE fariaS.
cPf: 208.199.862-91.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY EXl cVT.
cHaSSi: 93HGM6690fZ111504.
Portaria Nº 2022330002801, de 06 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EdNa lUcia oBadia.
cPf: 083.261.182-49.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT lT1.
cHaSSi: 9BGEB48H0PG165220.
Portaria Nº 2022330002805, de 06 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria JoSE PErEira cHaVES.
cPf: 462.504.922-91.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TMT lTZ.
cHaSSi: 9BGEN48H0lG288469.
Portaria Nº 2022330002804, de 06 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarlY do NaSciMENTo GoMES.
cPf: 092.213.872-91.
Marca/ModElo: i/VW TaoS Hl TSi aE.
cHaSSi: 8aWBJ6B22Na811686.
Portaria Nº 2022330002806, de 08 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EdiTH SoUSa corrEa.
cPf: 329.830.002-06.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK301725.
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Portaria Nº 2022330002809, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alcY GrEco MoNTEiro.
cPf: 002.272.502-49.
Marca/ModElo: VW/T croSS Hl TSi aE.
cHaSSi: 9BWBJ6Bf8l4051520.
Portaria Nº 2022330002808, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: araci doS SaNToS MUNiZ.
cPf: 255.375.472-87.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP167951.
Portaria Nº 2022330002823, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GaBriEla oliVEira PaSSoS.
cPf: 010.856.752-46.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB414755.
Portaria Nº 2022330002820, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: laUra SErrUYa dE liMa.
cPf: 947.419.132-87.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE liMiTEd aT.
cHaSSi: 988611132MK355930.
Portaria Nº 2022330002814, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Marcio riBEiro SaNToS.
cPf: 365.653.342-34.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aUToM..
cHaSSi: 98861118XMK360599.
Portaria Nº 2022330002818, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria diViNa dE oliVEira.
cPf: 234.961.931-15.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE f.
cHaSSi: 98867512WMKK24406.
Portaria Nº 2022330002815, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Mario ErNaNi MaGNo BENTES.
cPf: 095.390.422-91.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd S.
cHaSSi: 9886751c6MKK33066.
Portaria Nº 2022330002819, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: raQUEl SaNTaNa dE SoUSa.
cPf: 939.772.392-87.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB408191.
Portaria Nº 2022330002816, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: riTa dE caSSia MorEira corrEia.
cPf: 207.340.002-78.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd d.
cHaSSi: 988675136JKH60791.
Portaria Nº 2022330002812, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: TaTiaNa fErrEira GraNHEN.
cPf: 278.705.452-87.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK292484.

Portaria Nº 2022330002813, de 12 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ZUliE dUarTE VElaSco.
cPf: 003.747.312-33.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB408320.
Portaria Nº 2022330002826, de 13 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: carloS alBErTo HENriQUES Maia.
cPf: 298.571.392-72.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr 12T a Pr.
cHaSSi: 9BGEP76B0PB157384.
Portaria Nº 2022330002825, de 13 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda.
cPf: 563.619.552-49.
Marca/ModElo: ToYoTa/ccroSS XrE 20.
cHaSSi: 9BrK3aaG9P0065059.
Portaria Nº 2022330002828, de 13 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MilVio TaVarES dE oliVEira JUNior.
cPf: 013.106.402-97.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY HaTcH EXl.
cHaSSi: 93HGN5870PK305128.
Portaria Nº 2022330002827, de 13 de setembro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ValcY fEiToSa da SilVa.
cPf: 198.876.801-25.
Marca/ModElo: VW/NoVo foX cl SB.
cHaSSi: 9BWaB45Z0f4006014.

Protocolo: 852824

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 090/2022/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/2022/SEfa
Manifestação Jurídica: 260/2022 e 361/2022/coNJUr/SEfa
objeto: aquisição de No-breaks (UPS)
data da assinatura: 09/09/2022
Vigência: 09/09/2022 a 08/09/2023.
Valor Total Global: r$ 1.028.840,00
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática: 17101.04.126.1508.8238.
Unidade Gestora: 170101 – Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
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: 449052 – Equipamentos e Material Permanente
Valor: r$ 1.028.840,00
fonte de recurso: 2101 – recursos de contrapartida de Empréstimo do Bid
contratada: MicroTEcNica iNforMaTica lTda de cNPJ sob nª 
01.590.728/0009-30, localizado à rodovia darly Santos nº 4.000. Galpão 
01-B, Sala 10, Bairro darly Santos, Município de Vila Velha – ES, cep: 
29.103-300, fone: (61) 3046-9983 .
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 852999
coNtrato: 091/2022/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2022/SEfa
Manifestação Jurídica: 274/2022 e 367/2022/coNJUr/SEfa
objeto: a contratação de empresa especializada em manutenção em sis-
tema de administração Monetária de contratos de dívida Pública, contem-
plando consultoria sobre evolução e cálculos de contratos da dívida pública 
fundada, manutenção evolutiva para implementar funcionalidades novas, 
manutenção corretiva, preventiva e adaptativa para pleno funcionamento 
do sistema, serviços de suporte técnico para atualização da versão já im-
plantada na Secretaria da fazenda do Estado do Pará.
data da assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 12/09/2023.
Valor anual: 549.999,96
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
Sub-função: 126 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Programa: 1508 – Governança Pública
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atividade: 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Valor Mensal Estimado: r$ 45.833,33
Valor anual Estimado: r$ 549.999,96
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinário
contratada: lEXicoN iNforMáTica E SErViÇo EirEli de cNPJ/Mf sob 
nº 01.113.980.0001-00, situado rua Eng. luiz augusto de leão fonseca, 
n° 1263, Bairro Ponta da Pita, cEP: 83.370-000, cidade: antonina Uf: Pr
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 853032

.

.

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 2025 de 14 de setembro de 2022 autorizar 5 e 1/2  
diárias a servidora MariNÉa do Socorro carValHo doS SaNToS, nº 
5558995402, TEcNico EM GESTÃo dESENVolViMENTo UrBaNo, ESco-
LA FAZENDÁRIA, objetivo de participar da semana de educação fiscal e 
visitar as escolas com projeto no premio nacional de educação fiscal e 
reunir com gestores no município de Belterra para tratar sobre o programa 
, no período de 19.09.2022 à 24.09.2022, no trecho Belém - Santarém  - 
Belterra - Santarém - Belém .
Portaria Nº 2026 de 14 de setembro de 2022 autorizar 11 e 1/2  
diárias ao servidor carloS HENriQUE Maria, nº 0591477401, fiScal-a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, obje-
tivo de integrar gt - projeto de fiscalização de mercadorias em trânsito, no 
período de 12.09.2022 à 23.09.2022, no trecho Gurupi - Belém - Gurupi.
Portaria Nº 2027 de 14 de setembro de 2022 autorizar 16 e 1/2  
diárias ao servidor alciNo alVES da coSTa, nº 0518637401, MoToriSTa 
faZENdário, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcado-
RIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir veículo oficial na CECOMT ARA-
GUaia, no período de 15.09.2022 à 01.10.2022, no trecho Belém - con-
ceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 2028 de 14 de setembro de 2022 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, nº 0594557901, 
SEcrETario dE ESTado da faZENda, GaBiNETE do SEcrETário, ob-
jetivo de participar da edição do conselho nacional de política fazendária 
- coNfaZ, no período de 21.09.2022 à 24.09.2022, no trecho Belém - 
Maceio - Belém.
Portaria Nº 2029 de 14 de setembro de 2022 autorizar 5 e 1/2  di-
árias ao servidor adMilSoN da SilVa EllErES, nº 0557016601, aUdiTor 
-c, corrEGEdoria faZENdária, objetivo de participar curso / treina-
mento promovido pela corregedoria Geral da União na área de processo 
administrativo disciplinar.  curso faz parte programa de fortalecimento de 
corregedorias - Procor, no período de 18.09.2022 à 23.09.2022, no tre-
cho Belém - Vitoria - Es - Belém.

Protocolo: 853017

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005258, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006374/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 Soter fonseca Nascimento – cPf: 974.043.652-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l MT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB136754
Portaria n.º202204005260, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006358/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 Sidney Pereira Nascimento – cPf: 609.026.472-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10TaT HB/Pas/automovel/9BGEa48H0PG172034
Portaria n.º202204005262, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006357/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 Martins de rezende – cPf: 838.978.447-53
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U3NT089190
Portaria n.º202204005264, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006347/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: lucilene costa Trindade – cPf: 387.469.302-30
Marca/Tipo/chassi
i/cHEVrolET claSSic lS/Pas/automovel/8aGSU1920Gr125439
Portaria n.º202204005266, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006231/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 antonio Maia Santos – cPf: 394.277.492-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520PB166344

Portaria n.º202204005268, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 82022730001241/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 irineu cirino dos Santos – cPf: 184.361.612-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BT3G2096387
Portaria n.º202204005270, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006344/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: Gercivaldo da Silva Parente – cPf: 625.217.727-04
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XS 15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f3XM8113914
Portaria n.º202204005272, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006342/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: regia do rosario Santana – cPf: 365.428.812-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0MG102290
Portaria n.º202204005274, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 132022730001590/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 rodrigues alves – cPf: 129.516.333-00
Marca/Tipo/chassi
GM/corSa SEdaN PrEMiUM/Pas/automovel/9BGXM19P0Bc165830
Portaria n.º202204005276, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 102022730002237/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: anilton Vieira de Matos costa – cPf: 213.191.702-34
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEcroSS Gii/Pas/automovel/8aWPB45ZXEa509658
Portaria n.º202204005278, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 42022730004312/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: dário antônio de Sousa feitosa – cPf: 149.047.052-20
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ3KP552335
Portaria n.º202204005280, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 42022730002552/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 Nonato Pinheiro de Sousa – cPf: 050.412.952-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TH3331357
Portaria n.º202204005282, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 42022730004340/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: Joaquim Miranda da Silva – cPf: 179.369.422-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5042304
Portaria n.º202204005284, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 42022730004110/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: Vivaldo Xavier da costa – cPf: 151.516.972-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG124344
Portaria n.º202204005286, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006345/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio carlos ferreira lobato – cPf: 042.144.802-44
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS S cVT/Pas/automovel/94dfcaP15JB120874
Portaria n.º202204005288, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006349/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: Julio diogo Maciel – cPf: 056.266.172-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fJ5101888
Portaria n.º202204005290, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006370/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: Valdemir dos Santos Moraes – cPf: 066.101.612-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS aT/Pas/automovel/9BrB29BT0K2230295
Portaria n.º202204005292, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006339/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: Silvano cardoso Pinheiro – cPf: 158.815.042-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG174179
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Portaria n.º202204005294, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 42022730004230/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: Tafati Moreira da Silva – cPf: 027.836.932-40
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB48a0PG158884
Portaria n.º202204005296, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006361/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 Maria Pinheiro Vilhena – cPf: 008.537.202-15
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/KWid iNTENS 10MT/Pas/automovel/93YrBB008NJ070392
Portaria n.º202204005298, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730005695/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: Moisés Souza da Palma – cPf: 452.454.102-06
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3345507
Portaria n.º202204005300, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006368/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: cleidson Garcia da Silva – cPf: 761.966.662-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG212136
Portaria n.º202204005302, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006362/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: Jucivaldo reis de oliveira lima – cPf: 063.567.102-68
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS SV cVT/Pas/automovel/94dfcaP15MB412568
Portaria n.º202204005304, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006365/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: adilson alfaia da Silva – cPf: 612.948.292-20
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0EB157583
Portaria n.º202204005306, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006346/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: adriano Paixao da cruz – cPf: 856.365.682-15
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa Xl15liVE/Pas/automovel/9BrBc9f32M8110084
Portaria n.º202204005308, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006350/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos augusto dos Santos Silva – cPf: 398.841.982-68
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U2NT083025

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005257, de 14/09/2022 - 
Proc n.º 0020227300063753/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2022 
a 31/12/2022
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa qeo1c38
interessado: luciano Monteiro Machado – cPf: 568.387.782-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS PrEc aT/Pas/automovel/8aP359a23KU033555

Protocolo: 852799
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021,na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
triBUNaL PLeNo
Em 23/09/2022, às 9:30h, rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo n.º 303, 
aiNf nº 072015510000842-7, contribuinte JBS S/a, insc. Estadual nº. 
15307997-5, advogado: HElENilSoN cUNHa PoNTES, oaB/Pa-6473.
PriMEira cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 26/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 16919, aiNf nº 
072012510000649-0, contribuinte JBS S/a, insc. Estadual nº. 15308013-
2, advogado: faBio aUGUSTo cHilo, oaB/SP-221616.
Em 26/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17225, aiNf nº 
372018510000751-0, contribuinte aVaNTE aTacadiSTa lTda, insc. Esta-
dual nº. 15514012-4.
Em 26/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18754, aiNf nº 
012019510001227-8, contribuinte SUPErMErcado ESTrEla dalVa Ei-
rEli, insc. Estadual nº. 15152368-1.

Em 26/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19395, aiNf nº 
072020510000105-8, contribuinte JBS S/a, insc. Estadual nº. 15307998-
3, advogado: faBio aUGUSTo cHilo, oaB/SP-221616.
Em 26/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19397, aiNf nº 
072020510000105-8, contribuinte JBS S/a, insc. Estadual nº. 15307998-
3, advogado: faBio aUGUSTo cHilo, oaB/SP-221616.

Protocolo: 852866
Portaria Nº 552 de 14 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e 
considerando os termos do processo PaE nº 2022/960422, o processo de 
ação penal nº 0132445-12.2015.8.14.0027 e a portaria n° 211 de 17 de 
maio de 2017, publicada no doE n° 33.378 de 22/05/2017  
r E S o l V E:
i - revogar da Portaria nº 211 de 17/05/2017, publicada no doE nº 
33.378, de 22/05/2017, que afastou o servidor de matricula n°5519870, 
de suas atividades laborais.
ii - autorizar o retorno, a contar de 15/07/2022, o servidor de matricula 
n°5519870, ocupante do cargo de auditor fiscal de receitas Estaduais, 
para desenvolver as atividades funcionais próprias de seu cargo, nesta 
Secretaria de Estado da fazenda. 
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 853104

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022
o BaNco do estado do ParÁ s.a. torna público que realizará nos 
termos da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e con-
tratos, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada, coM ProPoSTa MaiS VaNTaJoSa, Para 
a locaÇÃo dE USiNaS foToVolTáicaS, dE Micro oU MiNiGEraÇÃo 
diSTriBUÍda, EM QUE SEU MoNTaNTE TENHa PoTÊNcia Pico MÍNiMa 
dE 9.358,80 KWP, Para UMa ProdUÇÃo MÍNiMa ESTiMada EM 12.960 
MWH/aNo, coNEcTadaS À rEdE dE diSTriBUiÇÃo dE ENErGia ElÉ-
Trica da coNcESSioNária No ÂMBiTo do ESTado do Pará, ViSaNdo 
aTENdEr o coNSUMo dE ENErGia ElÉTrica daS aGÊNciaS E PoSToS 
dE aTENdiMENTo PErTENcENTES ao BaNco do ESTado do Pará - 
BANPARÁ conforme especificações, quantitativos, exigências e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 06/10/2022
Horário: 10h (Horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 15/09/2022, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do 
BaNPará (av. Presidente Vargas, n. 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte 
centavos) por folha (conta corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 do 
BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém - Pará, 15 de setembro de 2022.
claudia Miranda
coordenadora de Gestão e conformidade Processual - cPl

Protocolo: 853023

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 794 de 12 de seteMBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e; 
considerando a solicitação da comissão Permanente de Sindicância/Nível
central/SESPa, nos termos do ofÍcio Nº 085/2022/cPS/Nc/SESPa.
rESolVE:
instaurar a competente Sindicância administrativa, na forma do art. 199 
da lei nº 810/94, nomeando para compor a comissão Especial, os servido-
res: débora Keila Nascimento de almeida, matrícula n° 54182991/2, Silvia 
regina Silva Pinto, matrícula nº 57197538/1 e odivaldo Viana Tavares, 
matrícula nº 57205450-1, para sob a presidência da primeira, apurar os 
fatos a que se refere o Processo nº 2011/72637;
1. a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado;
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• Deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-se ex-
clusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente 
à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às diligências 
necessárias à instrução processual.
1. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE. GaBiNETE do SEcrETário 
dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 12 de setembro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 852649
Portaria N° 0842 de 14 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 2022/1161346.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora EdiNa 
raQUEl MENESES SilVa, matrícula nº 57197122/1, lotada na diViSÃo 
dE MEdicaMENToS E MaTErial TÉcNico, para responder pelo dEPar-
TaMENTo ESTadUal dE aSSiSTÊNcia farMacÊUTica – dEaf/dPaiS, no 
período de 12.09.2022 a 26.09.2022, em substituição a titular TaTiaNa 
forTE cHaVES GUrJÃo, matrícula nº 5961448/1, que se encontra em 
gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0843 de 14 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 2022/1061761.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora rUTE lEi-
la doS rEiS florES, matrícula nº 721620/1, lotada no dEParTaMENTo 
dE EPidEMioloGia, para responder pela dirEÇÃo do dEParTaMENTo 
dE EPidEMioloGia – dEPi/dVS, no período de 23.08.2022 a 18.02.2023, 
em substituição a titular daNiElE MoNTEiro NUNES, matrícula nº 
5945939/4, que se encontra em gozo de licença Maternidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 14.09.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 852919
Portaria N° 0840 de 13 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 2022/1032152.
r E S o l V E:
DESIGNAR, os servidores listados abaixo, para comporem junta oficial multi-
profissional do Nível Central, conforme necessidade de implementação da Lei 
nº 9.313/2021 de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.704 de 20/09/2021, 
referente ao Horário Especial dos Servidores Públicos Estaduais.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo

54195626/2 aNa Maria cordEiro XaViEr dE alMEida aSSiSTENTE Social dEParTaMENTo dE rEcUr-
SoS HUMaNoS

189987/1 ariSToliNa MarQUES GoUVEa dE araÚJo aSSiSTENTE Social dEParTaMENTo dE rEcUr-
SoS HUMaNoS

57174469/1 KláUdia YarEd Sadala PSicÓloGo dEParTaMENTo dE rEcUr-
SoS HUMaNoS

5895919/1 aliNE dE oliVEira PiNTo PSicÓloGo dEParTaMENTo dE rEcUr-
SoS HUMaNoS

3260348/3 aGrÍcola lEÃo fEio MÉdico – MEdiciNa 
do TraBalHo

diViSÃo dE SaÚdE do 
TraBalHador

54191357/1 ciNTHYa MEdEiroS faro aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

diViSÃo dE coNTrolE dE 
SalárioS

54194496/1 SElMa criSTiNa caNiZo loBaTo da 
rocHa

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

diViSÃo dE dirEiToS E 
VaNTaGENS

5913089/1 raiMUNdo SaNTaNa dE carValHo aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

dEParTaMENTo dE rEcUr-
SoS HUMaNoS

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 13.09.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 852921
Portaria N° 841 de 13 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 2022/757307.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 23.08.2022, os efeitos da PorTaria Nº 351 de 
17/07/2020, publicada no doE nº 34.291 de 24/07/2020, que cedeu 
à fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, a servidora 
WaldiMarY Maria MarTiNS caldaS, matrícula nº 5447135/2, cargo 
TÉcNico dE ENfErMaGEM, lotada na UNidadE dE rEfErÊNcia 
ESPEcialiZada aidS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 13.09.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 852913

errata
.

errata do 42º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 023/ses-
Pa/2014 Protocolo: 828454  doe 35.048 de 15/07/2022
oNde se LÊ: Processo 2021/802496
Leia-se: Processo 2022/802496
oNde se LÊ: dotação orçamentária: 8877, Elemento de despesa: 335085 
fonte: 0103/0303/0301/0101/0149/0349;
dotação orçamentária: 8877, Elemento de despesa: 445052 fonte: 
0103/0303/0301/0101/0149/0349
Leia-se: dotação orçamentária: 8877, Elemento de despesa: 335085 
fonte: 0103/0303/0301/0101/0149/0349;
ordenador de despesa: ariel dourado Sampaio Martins Barros
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 852763

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

43º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 023/sesPa/2014 
Processo: 2022/1054368
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação da previsão 
de existência de até 10 leitos UTi SraG/coVid-19 previstos no 42º Termo 
aditivo, no Hospital Público regional do Baixo amazonas dr. Waldemar 
Penna, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, considerando a disponibilização 
de leitos na central Estadual de regulação. Para execução do objeto deste 
termo aditivo, será considerado o valor de diária do leito por r$ 1.600,00 
(mil e seiscentos reais).
Valor Total: r$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) alocadas 
na dotação orçamentária: 8877, Elemento de despesa: 335085 fonte: 
0103/0303/0301/0101/0149/0349;
data da assinatura: 08/09/2022
Vigência: 60 (sessenta) dias, iniciando em 08/09/2022 e finalizando em 
06/11/2022
contratado: aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiTENcia Social E HoS-
PiTalar- Pro SaUdE
End.: avenida Sérgio Henn, nº1100, Bairro diamantina,
cEP 68.025-000 – Santarém -Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 852620

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 048/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, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 048/SESPa/2022, no 
valor total de r$ 32.356,00 (trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e seis 
reais).
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de insumos 
para atender aos pacientes da Secretaria de Estado de administração Pe-
nitenciária (SEaP), por um período de 12 (doze) meses.
EMPrESaS VENcEdoraS:
1. f cardoSo E cia lTda, cNPJ Nº 04.949.905/0001-63, foi a vencedora 
dos itens 02, 04 e 05 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
23.956,00 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais).
2. SilVa E dElGado coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS E HoSPiTa-
larES EirEli, cNPJ Nº 08.393.709/0001-06, foi a vencedora do item 01 
pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 8.400,00 (oito mil, qua-
trocentos reais).
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 048/SESPa/2022: r$ 32.356,00 
(trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais).
Belém (Pa), 13 de setembro de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 852587

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 1.149 de 14 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 nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/1172317;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 15.09.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias do servidor JoSÉ EdUardo diaS coSTa, identi-
dade funcional nº 54190791/1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiS-
TraTiVo, lotado na diretoria operacional, concedidas através da Portaria 
coletiva nº 868/12.08.2022, publicada no doE nº 35.080/18.08.2022.
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 14.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 852795
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Portaria N° 1.150 de 14 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 nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/1139420;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 06.09.2022, o 
período de gozo das férias do servidor aNTÔNio carloS NaZarÉ MoN-
TEiro, identidade funcional nº 5143365/2, ocupante do cargo de TÉc-
Nico PaToloGia cliNica, lotado no laboratório central, concedidas 
através da Portaria coletiva nº 868/12.08.2022, publicada no doE nº 
35.080/18.08.2022.
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 14.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 852806
Portaria N° 1.151 de 14 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 nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/1133748;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 05.09.2022, o 
período de gozo das férias do servidor oSMar da SilVa NEVES, iden-
tidade funcional nº 5956137/1, ocupante do cargo de GErENTE, lotado 
na Escola Técnica do SUS, concedidas através da Portaria coletiva nº 
868/12.08.2022, publicada no doE nº 35.080/18.08.2022.
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 14.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 852819

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores BiPartite.
secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa.
coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde do estado do ParÁ.
resolução Nº 79, de 04 de agosto de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
 - considerando a constituição federal- art. 196. a saúde é direito de to-
dos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.
- considerando a constituição federal- art. 197. São de relevância pública 
as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua exe-
cução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 
física ou jurídica de direito privado.
- considerando a lei n º8080, de 19 de setembro de 1990,(lei orgânica 
da Saúde) em seu artigo 6º e  § 1º Entende-se por vigilância sanitária um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde 
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 
saúde, abrangendo: i - o controle de bens de consumo que, direta ou in-
diretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas 
e processos, da produção ao consumo; e ii - o controle da prestação de 
serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- considerando o grande acúmulo de novas atribuições impostas às Vigi-
lâncias Sanitárias Municipais em decorrência da pandemia da covid-19, 
sem que com isso ocorresse ao aumento de recursos humanos para o 
setor, e com repercussões e prejuízos importantes ao fluxo dos processos 
administrativos de licenciamento Sanitário, o que poderá ensejar um de-
sabastecimento de produtos e insumos necessários aos Estabelecimentos 
assistenciais de Saúde, para o enfrentamento da pandemia.
- considerando a deliberação consensual da comissão intergestores Bipar-
tite- ciB-Pa, em reunião ordinária de 10 de março de 2022.
resolve:
art.  1º- fica, em caráter provisório, o departamento de Vigilância Sanitá-
ria da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (dEVS/dVS/SESPa), 
responsável pelo controle sanitário, inspeção e licenciamento Sanitário dos 
Estabelecimentos assistenciais de Saúde de Gestão Estadual.
art. 2º- Estabelecer que após a comprovação da capacidade técnico-ope-
racional das Vigilâncias Sanitárias Municipais, atestada por manifestação 
técnica circunstanciada elaborada pela equipe técnica do dEVS/dVS/SES-
Pa e que o pleito de reassumir as responsabilidades pelo controle sanitário 
dos estabelecimentos em tela seja aprovado por esta ciB-Pa, poderão as 
ações serem descentralizadas para as ViSas Municipais.
art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 10 de março de 2022.
Belém, 04 de agosto de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/Pará.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

Protocolo: 852657

coMissÃo iNterGestores BiPartite.
secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa.
coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde do estado do ParÁ.
resolução Nº 147 de 22 de outubro de 2021. (*)
a comissão intergestores Bipartite/rS, no uso de suas atribuições legais, 
e considerando;
considerando a lei nº 8.080/90, de 19/09/1990.
Considerando a Portaria de GM/MS nº 2.803 de 19/11/2013 que redefine 
e amplia o processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS).
considerando a Portaria de consolidação GM/MS nº 02, de 28 de setembro 
de 2017, que define as normas sobre as políticas nacionais de saúde do 
Sistema Único de Saúde.
considerando a Portaria de consolidação GM/MS nº 06, de 28 de setembro 
de 2017, que define as normas sobre o financiamento e a transferência dos re-
cursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
considerando a elevada demanda reprimida no Estado do Pará para esta 
especialidade.
considerando o parecer  favorável da daS/ddaSS-SESPa.
considerando ainda, a deliberação da comissão intergestores Bipartite do 
Sistrema Único de Saúde do Pará –ciB-SUS-Pa, em reunião ordinária de 
21 de outubro de 2021.
rESolVE:
art. 1º- aprovar a solicitação junto ao Ministério da Saúde, da habilitação 
do Hospital Jean Bitar cNES 7967012, como Unidade de atenção Especiali-
zada no Processo Transexualizador - Modalidade Hospitalar, de acordo com 
as Portaria de GM/MS nº 2.803 de 19/11/2013.
art. 2º - Pactuar que o Hospital será referência para todos os municipios 
do Estado do Pará, totalizando 8.777.124 habitantes –( estimativa iBGE 
2021).
art. 3º - aprovar a solicitação junto ao Ministério da Saúde, do impacto 
financeiro correspondente (Anexo I desta Resolução), no montante de R$ 
6.312,47/mês (seis mil,trezentos e doze reais e quarenta e sete centavos) 
e r$ 75.749,64 /ano ( setenta e cinco mil setecentos e quarenta e nove 
reais , e sessenta e quatro centavos).
Parágrafo Único – o custeio desta habilitação será oriundo do orçamento 
do Ministério da Saúde.
art. 4º - a Unidade Hospitalar deverá submeter-se à regulação, controle e 
avaliação dos Gestores Estadual e Municipal de Saúde.
art. 5º - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua de pu-
blicação.
Belém, 22 de outubro de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

(*) Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial EX-
tra Nº. 34.748 de 26/10/2021

aNeXo i -resoLUÇÃo ciB Nº 147, de 22 de oUtUBro de 2021.

UNidade de ateNÇÃo esPeciaLiZada No Processo traseXUaLiZador - ModaLidade HosPitaLar
Portaria GM/Ms Nº 2.803 de 19/11/2013

estado do ParÁ - secretaria de estado da saÚde
QUadro descritiVo de iMPacto FiNaNceiro

HosPitaL JeaN Bitar - cNes 7967012

ProcediMeNto - FiNaNciaMeNto Faec
MÊs aNo

Fisico FiNaNceiro FÍsico FiNaNceiro

04.04.01.056-3 TirEoPlaSTia 01 r$ 418,48 12 r$  5.021,76
 

04.09.05.013-0  cirUrGiaS coMPlEMENTarES dE 
rEdESiGNaÇÃo SEXUal 02   r$  796,10 12 r$ 9.553,20

04.09.05.014-8 rEdESiGNaÇÃo SEXUal No SEXo 
MaScUliNo 01  r$ 1. 288,28 12 r$ 15.459,36

 
04.09.06.029-1 - HiSTErEcToMia c/ aNEXEcToMia 

BilaTEral E colPEcToMia EM USUáriaS SoB 
ProcESSo TraNSEXUaliZador 01  r$  1.195,80 12 r$  14.349,60

 
04.10.01.019-7 - MaSTEcToMia SiMPlES BilaTE-

ral EM USUário SoB ProcESSo TraNSEXUaliZa-
dor (ESTrÓGENo oU TESToSTEroNa) 01  r$ 809,89 12 r$ 9.718,68

04.10.01.020-0 - PlaSTica MaMaria rEcoNSTrU-
TiVa BilaTEral iNclUiNdo ProTESE MaMaria 
dE SilicoNE BilaTEral No ProcESSo TraNSE-

XUaliZador
01 r$ 1.803,92 12 r$ 21.647,04

ToTal 07 r$ 6.312,47
 12 r$ 75.749,64

(*) Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial EX-
tra Nº. 34.748 de 26/10/2021

resolução Nº 92, de 09 de setembro de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará – 
ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
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 - considerando que a Portaria GM/MS nº 1.606 de 11 de setembro de 
2001, prevê o pagamento complementar à Tabela Unificada do SUS, desde 
que seja efetivado com recursos próprios.
- considerando a Portaria de consolidação nº 1, de 28 de setembro de 
2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários 
da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
- considerando a portaria de consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro 
de 2017, que consolidou as normas sobre as políticas nacionais de saúde 
do Sistema Único de Saúde.
- considerando a resolução ciT nº 02, de 17 de janeiro de 2012, que em 
seu artigo 6º define que os Estados, o Distrito Federal e os municípios 
poderão adotar relações complementares de ações e serviços de saúde, 
sempre em consonância com o previsto na rENaSES, respeitado as res-
ponsabilidades de cada ente federado pelo seu financiamento e de acordo 
com o pactuado nas comissões intergestores.
- considerando a PorTaria Nº 874, de 16 de maio de 2013, que institui a 
Política Nacional para Prevenção e controle do câncer na rede de atenção 
à Saúde das Pessoas com doenças crônicas no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS).
- considerando a PorTaria Nº 2.378, de 28 de outubro de 2004, que 
aprova o regulamento Técnico para Transplante de células-Tronco 
Hematopoéticas e dá outras providências.
- considerando que o SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de 
saúde pública do mundo, garantindo acesso integral, universal e gratuito 
para toda a população do país. com a sua criação, o SUS proporcionou o 
acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação.
- considerando a necessidade de implantação do serviço na modalidade de 
transplante autogênico/autólogo, uma vez que no caso dos autogênicos, 
a medula provém do próprio paciente, facilitando assim, a efetivação do 
mesmo, uma vez que não é necessário aguardar um doador compatível.
- considerando resolução cir/Metropolitana i nº 16, de 05 de setembro de 
2022, que pactuar “ad referendum” a contratação de serviços hospitalares 
do grupo de Transplante de Medula Óssea, e aprova a adoção de tabela 
complementar.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152 de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo 26, estabelece 
que “ao Presidente da ciB e cir compete aprovar ad referendum, pleitos 
urgentes e relevantes que não possam ser pactuados pela plenária, devendo 
o assunto, ser submetido à pactuação na reunião ordinária subsequente”.
resolve:
art. 1º- Pactuar “ad referendum” a contratação de serviços hospitalares do 
grupo de Transplante de Medula Óssea, localizado no município de Belém, 
pela Secretaria Estadual de Saúde Pública-SESPa, para realização de até 
10 (dez) procedimentos/mensal de transplantes autogênico/autólogo de 
sangue periférico e de medula óssea.
art. 2°- aprovar a adoção de tabela complementar, aos serviços contratu-
alizados do grupo de procedimentos de transplante autogênico/autólogo de 
sangue periférico e de medula óssea, conforme descrito na tabela em anexo i.
Art. 3º- Definir que os valores relativos ao pagamento em tabela comple-
mentar serão custeados com recursos do tesouro do Estado.
art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 09 de setembro de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

resoLUÇÃo ciB/Pa Nº 92, de 09 de seteMBro de 2022.
aNeXo i

traNsPLaNte aUtoGÊNico/aUtÓLoGo de MedULa Óssea e saNGUe PeriFÉrico

código Procedimento Valor/
tabela sUs Valor/ complemento Valor/total

05.01.03.006-9

colETa E acoNdicioNaMENTo dE 
MEdUla oSSEa No BraSil Para TraNS-

PlaNTE aUToGENico oU dE doador 
aParENTado oU Nao aParENTado

r$ 4.922,47 r$ 9.844,94 r$ 14.767,41

05.01.03.009-3

ProcESSaMENTo dE crioPrESEVaÇÃo 
dE MEdUla oSSEa oU dE cElUlaS 

TroNco HEMaToPoETicaS dE SaNGUE 
PErifErico No BraSil Para TraNS-

PlaNTE aUToGENico

r$ 2.000,00 r$ 4.000,00 r$ 6.000,00

05.05.01.007-0
TraNSPlaNTE aUToGENico dE 

cElUlaS-TroNco HEMaToPoETicaS dE 
MEdUla oSSEa

r$ 22.968,78 r$ 45.937,56 r$ 68.906,34

05.06.01.002-3

acoMPaNHaMENTo dE PaciENTE PoS-
TraNSPlaNTE dE riM fiGado coracao 
PUlMao cElUlaSTroNco HEMaToPoE-
TicaS E/oU PaNcrEaS (12 x - 1º ano)

r$ 135.00 r$ 270,00 r$ 405,00

05.06.02.002-9
iNTErcorrENcia PoS-TraNSPlaNTE 
aUToGENico dE cElUlaS-TroNco 
HEMaToPoETicaS (HoSPiTal dia)

r$ 135,00 r$ 270,00 r$ 405,00

05.01.03.007-7

MoBiliZaÇÃo, colETa E acoNdicioNa-
MENTo dE cElUlaS TroNco HEMaToPo-
ETicaS dE SaNGUE PErifErico No Bra-

Sil Para TraNSPlaNTE aUToGENico 
oU dE doador aParENTado oU Nao 

aParENTado.

r$ 2.461,24 r$ 4.922,48 r$ 7.383,72

05.05.01.008-9
TraNSPlaNTE aUToGENico dE 

cElUlaS-TroNco HEMaToPoETicaS dE 
SaNGUE PErifErico

r$ 22.968,78 r$ 45.937,56 r$ 68.906,34

resolução Nº 93, de 09 de setembro de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará – 
ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
- considerando que a Portaria GM/MS nº 1.606 de 11 de setembro de 
2001, prevê o pagamento complementar à Tabela Unificada do SUS, desde 
que seja efetivado com recursos próprios.
- considerando a Portaria de consolidação nº 1, de 28 de setembro de 
2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários 
da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
- considerando a Portaria de consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro 
de 2017, que consolidou as normas sobre as políticas nacionais de saúde 
do Sistema Único de Saúde.
- considerando a resolução ciT nº 02, de 17 de janeiro de 2012, que em 
seu artigo 6º define que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão adotar relações complementares de ações e serviços de saúde, 
sempre em consonância com o previsto na rENaSES, respeitando as res-
ponsabilidades de cada ente federado pelo seu financiamento e de acordo 
com o pactuado nas comissões intergestores.
- considerando que os direitos da criança estão consagrados na constitui-
ção Federal de 1988 e reafirmados no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Eca), que considera a criança, a pessoa até 12 anos incompletos, e o 
adolescente, a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. a convenção sobre os 
direitos da criança (cdc) de 1989 considera a criança todo ser humano 
com menos de 18 anos de idade.
- considerando a sinalização da central Estadual de regulação do Estado 
(contida no Processo 2022/678541, no seq.01), quanto ao aumento ex-
pressivo de solicitações de internação pediátrica em leitos clínicos e leitos 
de UTi no ano de 2022.
- considerando a resolução cir/Metropolitana i nº 15, de 05 de setembro 
de 2022, que pactua “ad referendum” a contratação de 70 (setenta) leitos 
de Pediatria, e aprova a adoção de tabela complementar.
- considerando a necessidade da viabilização de abertura de novos leitos 
de retaguarda, em caráter excepcional e com urgência, de modo que o 
estado possa acolher os referidos usuários, evitando degradação da inte-
gridade física e piora clínica dos mesmos em unidades que não dispõem 
de condições adequadas para conduzir as especificidades do atendimento 
pediátrico.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB Nº 152 de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo 26, estabelece que 
“ao Presidente da ciB e cir compete aprovar ad referendum, pleitos urgentes 
e relevantes que não possam ser pactuados pela plenária, devendo o assunto, 
ser submetido à pactuação na reunião ordinária subsequente”.
resolve:
art. 1º - Pactuar “ad referendum” a contratação de 70 (setenta) leitos de 
Pediatria, sendo 20 (vinte) leitos de UTi Pediátrica, 20(vinte) leitos de UTi 
Pediátrica para Pacientes crônicos e 30 (trinta) leitos de Pediatria clínica, 
a serem contratados na Região Metropolitana I, a fim de salvaguardar a 
população em idade pediátrica no Estado do Pará.
art. 2º - aprovar a adoção de tabela complementar de 2x ao valor da Tabela 
SiGTaP sobre a diária de Unidade de Terapia intensiva Pediátrica - UTi em 
Estabelecimento assistencial de Saúde – EaS, conforme descrito no anexo i.
art. 3º - aprovar a adoção de tabela complementar de 1x ao valor da mé-
dia de aiH de acordo com a Tabela do Sistema de informação Hospitalar 
- SiH/SUS sobre a média da aiH de leitos clínicos Pediátrico em Estabele-
cimento assistencial de Saúde – EaS, conforme descrito no anexo ii.
Art. 4º Definir que os valores relativos ao pagamento, em tabela comple-
mentar, serão custeados com recursos do tesouro do Estado.
art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 09 de setembro de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

resoLUÇÃo ciB/Pa Nº 93, de 09 de seteMBro de 2022.
aNeXo i

Leitos de Uti PediÁtrica

tiPo diÁria/VaLor 
siGtaP/sUs r$

 coMPLeMeNto
2X taBeLa siGtaP/sUs r$

VaLor de
reFerÊNcia/diÁria r$ 

UTi PEdiáTrica
 600,00 1.200,00 1.800,00

UTi PEdiáTrica Para 
PaciENTES crÔNicoS

 
600,00 1.200,00 1.800,00

aNeXo ii

Leito cLÍNico PediÁtrico

tipo MÉdia de aiH-siH/
sUs r$

 coMPLeMeNto
1X MÉdia de aiH- siH/sUs r$

VaLor de
reFerÊNcia/diÁria r$ 

clÍNico PEdiáTrico 468,28 468,28 936,56
 

Protocolo: 852750
Portaria Nº 1.146 de 14 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, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento do 
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servidor fEliPE WaUGHaN SarraZiN, que se deu na data de 27 de agosto 
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, do servidor fEliPE 
WaUGHaN SarraZiN, id. funcional nº 55209507/1, ocupante do cargo de 
administrador, lo tado no 9º centro regional de Saúde - Santarém, no perí-
odo de 27 de agosto de 2022 a 03 de setembro de 2022, conforme certidão 
de casamento Matrícula n° 160333 01 55 2022 3 00001 056 0000056 14.
 ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 27 de agosto de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 14/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.147 de 14 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° 2022/1137720.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora iVaNETE PErEira caMPoS, ocupan-
te do cargo de Enfermeiro, id. funcional nº 57205303/2, lo tada no Hospital 
regional - Tucuruí, a contar de 26/08/2022, por um período de 08 (oito) 
dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 14/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.148 de 14 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° 2022/1179130.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor JoSE WirTo aBrEU laGES, ocupante 
do cargo de Técnico Patologia clínica, id. funcional nº 57188371/1, lo tado 
no laboratório central, a contar de 31/08/2022, por um período de 08 
(oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 14/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 852715

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 36/2022 
de 19 de aGosto de 2022

a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
5916383-2 / iuzenir do Socorro farias Paiva / 894.269.242-72
59560111/ luiz Walter de freitas / 098.220.032-34
Número de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
Valor: r$ 1.542,97 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa 
e sete centavos).
Período: 21/08/2022 a 27/08/2022
origem: Belém
destinos: limoeiro do ajuru
objetivo: rEaliZar aBErTUra E SUPErViSÃo PEdaGÓGica doS cUr-
SoS: cUrSo iNTrodUTÓrio Para aGENTE coMUNiTário dE SaÚdE E 
cUrSo dE QUalificaÇÃo Para aGENTE coMUNiTário dE SaÚdE No 
MUNicÍPio dE liMoEiro do aJUrU.
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 852656
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 37/2022 

de 19 de aGosto de 2022
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 

dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
5214440 / Mario augusto Marques da Silva / 076.427.842-87
Número de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
Valor: r$ 1.542,97 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa 
e sete centavos).
Período: 21/08/2022 a 27/08/2022
origem: Belém
destinos: limoeiro do ajuru
objetivo: coNdUZir SErVidorES aTÉ o MUNiciPio dE liMoEiro do 
aJUrU afiM dE rEaliZarEM aBErTUra E SUPErViSÃo PEdaGÓGica 
doS cUrSoS: cUrSo iNTrodUTÓrio Para aGENTE coMUNiTário dE 
SaÚdE E cUrSo dE QUalificaÇÃo Para aGENTE coMUNiTário dE 
SaÚdE No PErÍodo dE 21 a 27.08.2022.
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 852660
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 38/2022 

de 25 de aGosto de 2022
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
55589447 / Elidiane de carvalho ribeiro / 788.298.102-82
Número de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
Valor: r$ 1.542,97 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa 
e sete centavos).
Período: 28/08/2022 a 03/09/2022
origem: Belém
destinos: cametá
objetivo: rEaliZar aBErTUra do cUrSo HUMaNiZarEdEaBSUS, Par-
TiciPar da aUla iNaUGUral do cUrSo E ENcoNTro dE forMaÇÃo 
do colETiVo rEGioNal daS rEfErÊNciaS TÉcNicaS EM EdUcaÇÃo Na 
SaÚdE E HUMaNiZaÇÃo – rTESH, daS SMS do 13º crS E SUPErViSÃo 
E aPoio PEdaGÓGico daS UNidadES dE aPrENdiZaGEM i do cUrSo.
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 852661
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 39/2022 

de 25 de aGosto de 2022
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
55208015 / lailson Patrick campos dos Santos / 689.973.612-87
Número de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
Valor: r$ 1.542,97 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa 
e sete centavos).
Período: 28/08/2022 a 03/09/2022
origem: Belém
destinos: cametá
objetivo: coNdUZir VEicUlo oficial coM EQUiPE dE SErVidorES da 
ETSUS QUE irÃo rEaliZar aBErTUra, SUPErViSÃo, coordENar E dar 
aPoio PEdaGÓGico aoS cUrSoS: HUMaNiZarEdEaBSUS E cUrSo TÉc-
Nico dE SaÚdE BUcal
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 852662

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ “dr. MaNUeL aYres”.
editaL de aBertUra Nº 030/2022 de 14 de seteMBro de 2022

iNscriÇÕes Para o cUrso de caPacitaÇÃo do sisteMa 
diGisUs Gestor - MÓdULo PLaNeJaMeNto – dGMP

a diretora, Elizeth do Socorro da Silva Braga, da Escola Técnica do Sistema 
Único de Saúde do Pará “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria vinculada 
à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais, torna público as inscrições para o curso de capacitação do 
Sistema diGiSUS Gestor – Módulo Planejamento (dGMP).
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
o presente Edital tem por objeto a realização do curso de capacitação do 
Sistema diGiSUS Gestor – Módulo Planejamento (dGMP) destinado a pro-
fissionais técnicos estaduais da área de planejamento da Secretaria Esta-
dual de Saúde do Pará (SESPa), centros regionais de Saúde (crS/SESPa), 
apoiadores do conselho de Secretários Municipais de Saúde (coSEMS/Pa), 
técnicos da área de planejamento das Secretarias Municipais de Saúde 
(SMS) e conselheiros Municipais de Saúde.
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2- do cUrso
2.1 o curso de capacitação do Sistema diGiSUS Gestor – Módulo Plane-
jamento (dGMP) tem carga horária de 150 horas, distribuídas: 24 h (1ª 
turma) e 18h (2º, 3º 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª turma);
2.2 o curso terá inicialmente 8 (oito) turmas para Belém;
2.3 a primeira turma terá 39 (trinta e nove) discentes, carga horária 24h, 
com duração de 3 (três) dias de capacitação;
2.4 a segunda turma terá 12 (doze) discentes, carga horária 18h, com 
duração de 2 (dois) dias de capacitação;
2.5 a terceira turma terá 17 (dezessete) discentes, carga horária 18h, com 
duração de 2 (dois) dias de capacitação;
2.6 a quarta turma terá 35 (trinta e cinco) discentes, carga horária 18h, 
com duração de 2 (dois) dias de capacitação;
2.7 a quinta turma terá 32 (trinta e dois) discentes, carga horária de 18h, 
com duração de 2 (dois) dias de capacitação;
2.8 a sexta turma terá 36 (trinta e seis) discentes, carga horária de 18h, 
com duração de 2 (dois) dias de capacitação;
2.9 a sétima turma terá 30 (trinta) discentes, carga horária de 18h, com 
duração de 2 (dois) dias de capacitação;
2.10a oitava turma terá 25 (trinta) discentes, carga horária de 18h, com 
duração de 2 (dois) dias de capacitação;
2.11 o curso será realizado:
2.11.1 1ª Turma no período de 14 a 16 de setembro de 2022;
2.11.2 2ª Turma no dia 19 e 20 de setembro de 2022;
2.11.3 3ª Turma no período de 22 e 23 de setembro de 2022;
2.11.4 4ª Turma no período de 26 e 27 de setembro de 2022;
2.11.5 5ª Turma no período de 29 e 30 de setembro de 2022;
2.11.6 6º Turma no período de 17 e 18 de outubrode 2022;
2.11.7 7º Turma no período de 25 e 26 de outubrode 2022;
2.11.8 8º Turma no período de 31 de outubro e 01 de novembro de 2022;
2.12 as aulas da 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª turmas acontecerão na moda-
lidade presencial no município de Belém no Centro de Formação Profissio-
nais de Educação Básica do Estado do Pará, situada na rua Gama abreu, 
nº 256, Bairro de Nazaré, cEP: 66.015 - 130, em horário manhã/tarde de 
08h às 12h e 14 as 18hs (1º turma) e de 08h as 12h e 13h as 18h (3º, 4º, 
5º, 6º, 7º e 8º turmas);
as aulas da 2ª turma acontecerão na modalidade presencial no município 
de Belém na sede da SESPa, situado na TV. lomas Valentinas, 2190 – Mar-
co, Belém/Pa, cEP: 66093-677.
3. dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
Ser profissional Técnico Estadual da área de planejamento da Secretaria 
Estadual de Saúde do Pará (SESPa), centros regionais de Saúde (crS/
SESPa), apoiadores do conselho de Secretários Municipais de Saúde  (co-
SEMS/Pa), técnicos da área de planejamento das Secretarias Municipais de 
Saúde (SMS) e conselheiros Municipais de Saúde.
4. das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 Ser maior de 18 anos e ter o ensino médio completo.
4.3 o Edital estará disponível no portal da SESPa: www.saude.pa.gov.br
4.4 o período das inscrições ocorrerá a partir de 08:00h do dia 26 de agos-
to até as 17:00h do dia 09 de setembro de 2022;
4.5 as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a Secretaria Es-
colar da ETSUS/Pa, situada à Travessa Estrella, nº 2342 - Bairro: Marco, cEP: 
66080-471 ou para o e-mail: etsus.secretariaescolar@escola.seduc.pa.gov.br;
4.6 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.7 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
4.7.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.7.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.7.3 cópia do rG;
4.7.4 cópia do cPf;
4.7.5 cópia do diploma de Graduação, emitido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo MEc.
4.7.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário apenas 
01 (um) documento da área de planejamento da SESPa, centros regionais de 
Saúde, coSEMS/Pa, cES, SMS e conselheiros Municipais de Saúde.
5. das VaGas
5.1 Serão ofertadas 226 (duzentas e vinte e seis) vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no (anexo i) deste Edital;
a oferta das vagas será destinada prioritariamente para a área de pla-
nejamento da Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPa), centros 
regionais de Saúde (crS/SESPa), apoiadores do conselho de Secretá-
rios  Municipais de Saúde  (coSEMS/Pa), e para os técnicos da área de 
planejamento das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e conselheiros 
Municipais de Saúde.
5.3 realização do curso:

Mês Período turma

Setembro

14 a 16/09/2022 1ª turma

19 a 20/09/2022 2ª turma

22 e 23/09/2022 3ª turma

26 e 27/09/2022 4ª turma

29 e 30/09/2022 5ª turma

outubro e Novembro

17 e 18/10/2022 6ª turma

25 e 26/10/2022 7ª turma

31/10/2022 e 01/11/2022 8ª turma

6. das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 Somente serão aceitas as inscrições que não apresentarem pendências;
6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
6.4 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso tiver usado do-
cumentos e/ou informações falsas;
6.5 de acordo com o regimento interno da ETSUS/Pa, é critério para a 
certificação a frequência mínima de 75% no curso das aulas teórico-prá-
tica, conforme regimento interno da Escola em com base no artigo 24 da 
ldB de 1996;
6.6 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 14 de setembro de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

região de saúde/
instituição Local do curso Período do curso centro regional de 

saúde/ Município
Vagas ofer-

tadas

Pará
 

aula Presencial
cEfor/SEdUc

rua Gama abreu, nº 256, 
Bairro:  Nazaré, cEP: 66.015 

– 130
 

1ª Turma
14 a 16/09/2022

24h
Horário

08h às 12h
14h às 18h

 

Belém
02 vagas - SESPa

31 vagas - crS/SESPa
6 vagas - coSEMS/Pa

 

39
 

Pará

aula Presencial
SESPa

TV. lomas Valentinas, 2190 
Marco, Belém-Pa, 66093-677

2ª Turma
19 e 20/09/2022

18h
Horário

08h às 12h
13h às 18h

 

Belém
12 Técnicos em Plane-

jamento
do Nível central/SESPa

 

12

1º crS –
r.S Metropolitana i

 

aula Presencial
cEfor/SEdUc

rua Gama abreu, nº 256, 
Bairro: Nazaré, cEP: 66.015 

- 130
 

3ª Turma
22 e 23/09/2022

18h
Horário

08h às 12h
13h às 18h

 

Belém
 10 Técnicos Municipais 

de Saúde
 05 conselheiros Munici-

pais de Saúde
 01 analistas regionais
 01 apoiador do co-

SEMS/Pa
 02 Técnicos Estaduais 

da SESPa
 

17
 

7º crS –
r.S Marajó i

 

aula Presencial
cEfor/SEdUc

rua Gama abreu, nº 256, 
Bairro de Nazaré, cEP: 

66.015 – 130
 

4ª Turma
26 e 27/09/2022

18h
Horário

08h às 12h
13h às 18h

 

Belém
 20 Técnicos Municipais 

de Saúde
 10 conselheiros Munici-

pais de Saúde
 04 analistas regionais
 01 apoiador do co-

SEMS/Pa
 

35
 

2º crS – r.S Metro-
politana ii

 

aula Presencial
cEfor/SEdUc

rua Gama abreu, nº 256, 
Bairro de Nazaré, cEP: 

66.015 - 130
 

5ª Turma
29 e 30/09/2022

18h
Horário

08h às 12h
13h às 18h

Belém
 18 Técnicos Municipais 

de Saúde
 9 conselheiros Municipais 

de Saúde
 04 analistas regionais
 01 apoiador do co-

SEMS/Pa

32
 

5º crS –
r.S Metropolitana iii

aula Presencial
cEfor/SEdUc

rua Gama abreu, nº 256, 
Bairro de Nazaré, cEP: 

66.015 - 130
 

6ª Turma
17 e 18/10/2022

18h
Horário

08h às 12h
13h às 18h

Belém
 22 Técnicos Municipais 

de Saúde
 11 conselheiros Munici-

pais de Saúde
 02 analistas regionais
 01 apoiador do co-

SEMS/Pa
 

36

6º e 13º crS –
r.S Tocantins

 

aula Presencial
cEfor/SEdUc

rua Gama abreu, nº 256, 
Bairro de Nazaré, cEP: 

66.015 - 130
 

7ª Turma
25 e 26/10/2022

18h
Horário

08h às 12h
13h às 18h

 

Belém
 18 Técnicos Municipais 

de Saúde
 9 conselheiros Municipais 

de Saúde
 02 analistas regionais

01 apoiador do coSEMS/
Pa
 

30



diário oficial Nº 35.115   23Quinta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2022

8º crS –
r.S Marajó ii

 

aula Presencial
cEfor/SEdUc

rua Gama abreu, nº 256, 
Bairro de Nazaré, cEP: 

66.015 - 130
 

8ª Turma
31/10/2022 e
01/11/2022

18h
Horário

08h às 12h
13h às 18h

 

Belém
 14 Técnicos Municipais 

de Saúde
 07 conselheiros Munici-

pais de Saúde
 03 analistas regionais

01 apoiador do coSEMS/
Pa
 

25
 

 ToTal 226
 

aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1. NoME: 2. SEXo: M (  ) f (  )
3. c. idENTidadE: 4. ÓrGÃo EXPEd.: 5. NaSciMENTo: 6. cPf:
7. ENdErEÇo:
8. Bairro: 9. cEP.: 10. MUNicÍPio dE NaSciMENTo:
11. foNE: 12. E-Mail:
13. EScolaridadE:
(  ) ENSiNo fUNd (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) ENSiNo MÉdio (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) ENSiNo SUP. (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) GradUaÇÃo: _________________________

14. PÓS-GradUaÇÃo:

15. NEcESSiTa dE aTENdiMENTo ESPEcial:
( ) SiM  ( ) NÃo

QUal: ____________________

16. carGo/fUNÇÃo: 17. MaT. fUNcioNal: 18. local dE loTaÇÃo:
19. daTa dE adMiSSÃo:
20. MUNicÍPio oNdE TraBalHa:
21. SiTUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfETiVo (  ) TEMPorário (  )carGo coMiSSioNado

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso de capacitação do Sistema diGiSUS Gestor – Módulo 
Planejamento- dGMP, oferecido pela Escola Técnica do SUS “dr. Manuel 
ayres” – ETSUS/Pa.
o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência no curso/
capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação em lista de frequ-
ência, resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar 
falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Município, __ de __________________ de 2022.

              _____________________________
Assinatura e carimbo da Chefia Imediata

____________________
assinatura do Participante

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso

declaro que o (a) servidor (a) _______________________________
lotado (a) no Setor ______________________________do (a) 
_______________________ tem disponibilidade para participar do cur-
so de capacitação do Sistema diGiSUS Gestor – Módulo Planejamento 
(dGMP), com liberação para cumprir a carga horária:
• 1ª Turma 24 horas, 39 discentes, período 14 a 16/09 ( )
• 2ª Turma 18 horas, 12 discentes, período 19 a 20/09 ( )
• 3ª Turma 18 horas, 17 discentes, período 22 e 23/09 ( )
• 4ª Turma 18 horas, 35 discentes, período 26 e 27/09 ( )
• 5ª Turma 18 horas, 32 discentes, período 29 e 30/09 ( )
• 6ª Turma 18 horas, 36 discentes, período 17e 18/10 ( )
• 7ª Turma 18 horas, 30 discentes, período 25 e 26/10 ( )
• 8ª Turma 18 horas, 25 discentes, período 31/10 a 01/11 ( )
Município de  __________________  de 2022.
________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.

aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor

a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o (a) Secretário 
(a) de Saúde do Município de  _____________celebram entre si o presen-
te terMo de coMProMisso que estabelece as condições que regerão a 
participação dos profissionais da área da Saúde para a realização do Curso 
de capacitação do Sistema diGiSUS Gestor – Módulo Planejamento (dGMP).
cLÁUsULa PriMeira: Este Termo de compromisso assegura o direito 
profissionais da saúde, área de Educação Permanente, Atenção Primária, 
profissional da Educação ou do Conselho/Usuário (Controle Social), ofer-
tado pela ETSUS/Pa.
cLÁUsULa seGUNda: fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável 
em prover todas as facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso à internet, 
inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos da zona rural;
cLÁUsULa terceira: fica a Secretaria Municipal de Saúde ciente de 
que uma vez inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o míni-
mo de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, 
resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, 
do contrário fica impedido de receber o certificado no final do curso.
cLÁUsULa QUarta: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a in-
fraestrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município de  __________________ de 2022.
_______________________________________
NoME do SEcrETário (a) MUNiciPal dE SaÚdE

aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor

a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o  diretor(a) do 
___________ centro regional de Saúde (crS/SESPa) celebram entre si 
o  presente terMo de coMProMisso que estabelece as condições que 
regerão a participação dos profissionais da área da Saúde para a realização 
do curso de capacitação do Sistema diGiSUS Gestor – Módulo Planeja-
mento (dGMP).
cLÁUsULa PriMeira: Este Termo de compromisso assegura o direito 
profissionais da saúde, área de Educação Permanente, Atenção Primária, 
profissional da Educação ou do Conselho/Usuário (Controle Social), ofer-
tado pela ETSUS/Pa.
cLÁUsULa seGUNda: fica aos centros regionais de Saúde (crS/SESPa) 
responsáveis em prover todas  as facilidades e estímulos para os candida-
tos participarem e concluírem o curso, sala de aula com computadores, 
acesso à internet, inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos 
da zona rural;
cLÁUsULa terceira: fica aos centros regionais de Saúde (crS/SES-
Pa) cientes de que uma vez inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá 
cumprir o mínimo de 75% de frequência, mediante comprovação em lista 
de frequência, resguardando direito de apresentar atestado médico para 
justificar falta, do contrário fica impedido de receber o certificado no final 
do curso.
cLÁUsULa QUarta: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a in-
fraestrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
centro regional de Saúde__________________  de 2022.
______________________________________________
NoME do dirETor (a) do cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 852759

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1049 de diÁria de 14/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Monitoramento e avaliação do programa Saúde na Escola, visan-
do o fortalecimento de integração educação e saúde nos municípios
origem: castanhal -Pa
destino: Maracanã ,curuçá - Pa–  Período: 22,23 /09/2022.
Servidores: ana regina Uchôa Viana Silva cargo: assistente Social cPf- 
252.649.072.34 mat. 3243087/3
Marilda Silva de oliveira cargo assist. Social cPf-254.451.202.44 mat. 57194884/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1050,1051 de diÁria de 14/09/2022
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 monitorar e avaliar programa Saúde na Es-
col, visando o fortalecimento de integração educação e saúde nos municípios.
origem; castanhal- Pa.
destino:  curuçá, Maracanã -Pa.  Período: 22,23 /09/2022
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho cargo: Motorista cPf- 
218.055.632.20 mat. 0503399 periodo; 22/09/2022 destino: curuçá
João ricardo da ricardo da rocha rodrigues  cargo; Motorista: cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1 Periodo: 23/09/2022 destino: Maracanã
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 852766
Portaria Nº 1046 de diÁria de 14/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar do curso licitação e contratos na administração Públi-
ca na Escola de Governo do Pará
origem: castanhal -Pa
destino: Belém - Pa–  Período: 19 a 23 /09/2022.
Servidor:  Tenille Maria oliveira dos Santos  cargo: chef. da div. adm. 
cPf- 700.569.782.00
dinorá Brasil de Moraes araújo cargo: administradora cPf- 262.311.072.72 
mat. 5149045/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 852727
Portaria Nº 1047 de diÁria de 14/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Monitoramento e avaliação do programa Saúde na Escol, visando 
o fortalecimento de integração educação e saúde nos municípios
origem: castanhal -Pa
destino: São João da Ponta - Pa–  Período: 19 /09/2022.
Servidores: ana regina Uchôa Viana Silva cargo: assistente Social cPf- 
252.649.072.34 mat. 3243087/3
Marilda Silva de oliveira cargo assist. Social cPf-254.451.202.44 mat. 
57194884/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.



24  diário oficial Nº 35.115 Quinta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2022

Portarias de Nº 1048 de diÁria de 13/09/2022
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 monitorar e avaliar programa Saúde 
na Escol, visando o fortalecimento de integração educação e saúde nos 
municípios.
origem; castanhal- Pa.
destino:  São João da Ponta -Pa.  Período: 19 /09/2022
Servidor: cícero alves ferreira cargo: Motorista cPf- 108.102.502.68 mat. 
04789054
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 852748
Portaria Nº 1042 de diÁria de 14/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participarem de reunião do Grupo condutor da região de Saíde 
Metropolitana iii junto com técnicos municipais, visando a construção da 
analise Situacional de Saúde  conforme etapa do programa de trabalho 
pactuado para elaboração do Pri a realizar-se no 5º crS
origem:  castanhal –Pa.
destino: São Miguel do Guamá - Pa–  Período: 16 /09/2022.
Servidores: Edinelma Silva de carvalho Mota cargo: Enfermeira cPf- 
727.168.272.49 mat.55587738
Guilherme da Silva Pavão cargo: Enfermeiro cPf- 075.722.822.53 mat. 
513692/0
Hellen Jordana oliveira de Sousa cargo: ag. administrativo cPf- 
593.556.032.15 mat. 54195296/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1043 de diÁria de 13/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: : Participarem de reunião do Grupo condutor da região de Saúde 
Metropolitana iii junto com técnicos municipais, visando a construção da 
analise Situacional de Saúde  conforme etapa do programa de trabalho 
pactuado para elaboração do Pri a realizar-se no 5º crS
origem; castanhal- Pa.
destino:  São Miguel do Guamá -Pa.  Período: 16 /09/2022
Servidor:  José raimundo Holanda de Melo costa cargo: Motorista cPf- 
134.588.842.20 at. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 852670
Portaria Nº 1044 de diÁria de 14/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de declarações de óbitos e nascidos vivos 
no município dos anos de 2018,2019,2020,2021 e 2022 respectivamente, 
nos seguintes locais secretaria de saúde, castórios unidades de saúde da 
família hospital
origem: castanhal -Pa
destino: Maracanã - Pa–  Período: 19 a 21 /09/2022.
Servidor: Maria Nilcirene  Pereira cargo: ag. de Portaria cPf-
330.060.082.00 mat. 5231060
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1045 de diÁria de 13/09/2022
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 busca ativa de declarações de 
óbitos e nascidos vivos no município dos anos de 2018,2019,2020,2021 e 
2022 respectivamente, nos seguintes locais secretaria de saúde, castórios 
unidades de saúde da família hospital.
origem; castanhal- Pa.
destino:  Maracanã -Pa.  Período: 19 a 21 /09/2022
Servidor: Edmilson alves cavalcante cargo: Motorista cPf- 410.549.542.91 
mat. 0503399
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 852702
Portaria Nº 1040 de diÁria de 14/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da retomada das ações do fórum Perinatal no 5º crS.
origem:  castanhal –Pa.
destino: São Miguel do Guamá - Pa–  Período: 13 /09/2022.
Servidores: Edinelma Silva de carvalho Mota cargo: Enfermeira cPf- 
727.168.272.49 mat.55587738
Guilherme da Silva Pavão cargo: Enfermeiro cPf- 075.722.822.53 mat. 
513692/0
Henrique  ferreira da Silva Júnior cargo; Enfermeiro cPf- 594.309.072.04 
mat. 5903315
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1041 de diÁria de 13/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão participar da retomada das ações 
do fórum Perinatal no 5º crS.
origem: castanhal  -Pará
destino:  São Miguel do Guamá -Pa.  Período: 13 /09/2022
Servidor:  Edmilson alves cavalcante filho cargo: Motorista cPf- 
218.055.632.20 mat. 0503399
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 852613

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 400 de 14 de seteMBro de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
raQUEl dE JESUS MoraES GoMES  - coMiSSioNado  –  Mat. 5908945/3
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908874  0103000000  339033 224,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Soure.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior

Protocolo: 852782

.

.

diÁria
.

Portaria N° 398 de 14 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59089453 / raQUEl dE JESUS MoraES GoMES / 370.149.192-53
OBJETIVO: Ampliação de municípios notificantes das doenças e Agravos à 
saúde do trabalhador no estado do Pará.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 399 de 14 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59484361 / rENaTa BroNZE MaTToS / 004.436.952-29
OBJETIVO: Ampliação de municípios notificantes das doenças e Agravos à 
saúde do trabalhador no estado do Pará.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 852785

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 356 de 12 de setembro de 2022 publicada 
quarta-feira, 14 de setembro de 2022 no Diário Oficial nº 35.114 
sob o Protocolo: 852367.
onde se lê: Servidor (es): roberto carlos do amaral cardoso
Leia-se: Servidor (es): Weldeci castro de oliveira
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 852809
errata da Portaria Nº 357 de 12 de setembro de 2022 publicada 
quarta-feira, 14 de setembro de 2022 no Diário Oficial nº 35.114 
sob o Protocolo: 852304.
onde se lê: Servidor (es): Maria de Nazaré ramos Gomes
Leia-se: Servidor (es): ana lívia Gomes dos Santos
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 852810

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 358 de 14 de seteMBro de 2022
objetivo: realizar levantamento entomológico de vetor da malária, para 
projeto de monitoramento de resistência de anófeles aos inseticidas no 
município de Bagre.
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): aecildo José de Souza filho e rosenildo ribeiro Barbosa, 8,5 
diárias de 20 à 28/09/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 852874
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº76 de 13 de seteMBro de 2022.a dirETora do 9° 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribuições que foram con-
feridas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, publicada no diá-
rio Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.CONSIDERANDO os termos 
do Processo Nº 2022/1173129.rESolVE: designar a servidora aMaNda 
SoUSa coSTa dE liMa, matrícula 73504324/1, cPf- 623.175.712-91 
ocupante do cargo Técnico de Enfermagem, lotada no 9o centro regio-
nal de Saúde / SESPa, para responder pela divisão administrativa e fi-
nanceira-daf- 9º centro regional de Saúde/SESPa, sem ônus, durante 
o impedimento do titular, Eraldo Guilherme dos Santos Sá, no período de 
13/09/2022 a 16/09/2022.dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE.SESPa/ 9° crS, 13 de Setembro de 2022.aline Nair liberal 
cunha;diretora do 9ºcrS/SESPa

Protocolo: 852659

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria N° 367/2022, de 29/08/2022
Portaria individual
objetivo: discutir os processos regulatórios e metas relacionadas ao Si-
GPlaN
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 5088941-2/ Socorro dE JESUS GoMES MoTa (diretora da 
doca) / 4,5 diárias (completa) de 26/09/2022 a 30/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 853080
Portaria N° 401/2022, de 12/09/2022
Portaria individual
objetivo: realizar monitoramento na rede de atenção psicossocial em con-
junto com coordenação de saúde mental
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruará e Medicilândia
Servidor: 5942775-1/ Karlla fErNaNda aZEVEdo BriTo dE lUcENa 
TorrES (Psicólogo) / 4,5 diárias (completa) de 26/09/2022 a 30/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 853067
Portaria N° 402/2022, de 12/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores que irão realizar moni-
toramento na rede de atenção psicossocial em conjunto com coordenação 
de saúde mental
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruará e Medicilândia
Servidor: 5143535-1/ PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 26/09/2022 a 30/09/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 853071

.

.

oUtras MatÉrias
.

resolução Nº 10 de 09 de setembro de 2022.
o Presidente da comissão intergestores regional – cir região de Saúde 
da Transamazônica/Xingu – Pa, no uso de suas prerrogativas regimentais 
e atribuições legais, em conformidade com o disposto no decreto Presiden-
cial nº 7508/2011 e,
considerando a cir como instancia regional, técnica e de pactuação e 
representação regionalizada da comissão intergestores Bipartite – ciB, 
cujas atribuições são de analisar e aprovar os pleitos apresentados pelas 
secretárias municipais de saúde, no âmbito regional, conforme define De-
creto Presidencial nº 7508/2011;
considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras 
providências;

considerando o anexo XXii da Portaria de consolidação nº 2, de 28 de 
setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de atenção Básica 
(PNaB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização 
da atenção Básica;
considerando a PorTaria Nº 3.119, dE 27 dE NoVEMBro dE 2019 que 
altera a Portaria de consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 
2017, para dispor sobre o fluxo de credenciamento desburocratizado para 
serviços e equipes de saúde no âmbito da Secretaria de atenção Primária 
à Saúde;
considerando a PorTaria Nº 1.710, dE 8 dE JUlHo dE 2019 que altera a 
Portaria de consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, para instituir 
o fluxo de credenciamento desburocratizado para serviços e equipes de 
saúde no âmbito da Secretaria de atenção Primária à Saúde;
considerando a PorTaria Nº 804, dE 14 dE aBril dE 2020 que altera a 
Portaria de consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para 
dispor sobre o fluxo de credenciamento desburocratizado para serviços e 
equipes de saúde no âmbito da Secretaria de atenção Primária à Saúde;
considerando que a PNaB tem na Saúde da família sua estratégia prioritá-
ria para expansão e consolidação da atenção Básica;
considerando ainda a documentação da Gestão municipal encaminhada 
apresentando a necessidade de aumento de cobertura dos serviços da 
atenção Primária em saúde em Vitória do Xingu visando melhorar a quali-
dade e acesso aos serviços de saúde a população de área rural, conforme 
deliberado em reunião cir/Xingu do dia 22/08/2022.
resolve:
art. 1º - aprovar o credenciamento de 2 (duas) Equipes de Saúde da fa-
mília, 2 (duas) equipes de Saúde bucal e 26 (vinte e seis) agentes comu-
nitários de Saúde no município de Vitória do Xingu – Pará conforme quadro 
abaixo:

MUNicÍPio esF acs
esB

i ii
ViTÓria do XiNGU - Pa 2 26 2 -

1 (Uma) Equipe de Saúde da família – Travessão cobra choca
1 (Uma) Equipe de Saúde Bucal – Travessão cobra choca
1 (Uma) Equipe de Saúde da família - luiz ribeiro da Silva no ramal do coco
1 (Uma) Equipe de Saúde Bucal - - luiz ribeiro da Silva no ramal do coco
26 - agentes comunitários de Saúde acS
art. 2° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
altamira/Pa, 09 de setembro de 2022.
Waldecir aranha Maia
Presidente da cir Xingu

Protocolo: 853031

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

errata
No extrato Publicado no doe n° 35.114 de 14 de setembro de 
2022, que trata da Portaria N° 710/2022 – GaB/dG/HoL de 
12/09/2022, referente ao distrato a pedido de dENiSE do Socorro 
Baia dE caSTro.
oNde se LÊ:
matrícula n° 5393469/3
Leia se:
matrícula n° 5393469/2

Protocolo: 852718
errata

No extrato publicado no Diário Oficial n° 35.114 de 14 de setem-
bro de 2022, que trata da Portaria N° 709/2022 – GaB/dG/HoL, 
referente a designação do servidora lEiliaNE diaS MoraES caTariNo, 
cargo Enfermeiro, matrícula nº 55586388/3, para responder pela Gerencia 
do Serviço de Enfermagem do cTi, em razão da ausência de seu titular
oNde se LÊ:
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/891656 de 
13/07/2022.
Leia-se:
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/891659 de 
13/07/2022.

Protocolo: 852817

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 012/2022-HoL
data de Homologação: 13/09/2022
Valor total estimado: r$ 1.122,00 (Um Mil cento e Vinte e dois reais).
objeto: aquisição de 01 TraNSdUTor aBdoMiNal e 01 TraNSdUTor VE-
Sical, ambos compatíveis com aparelho de Urodinâmica, modelo MPX816 
(versão Slim), conforme quantidade e especificações técnicas contidas no 
aNEXo i, do contrato, para um período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
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Processo nº 2022/999995
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratada: dYNaMEd iNdÚSTria, coMÉrcio E SErViÇoS Para ElE-
TroMEdiciNa lTda EPP
EdNEY MENdES PErEira
 diretor Geral em Exercício/ Hol

Protocolo: 852741

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 012/2022-HoL

o Hospital ophir loyola (Hol), inscrito no cNPJ nº 02.535.707/0001-28, 
no âmbito de suas atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBili-
dadE dE liciTaÇÃo nº 012/2022-Hol, em consonância com o disposto 
no art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, e alterações, em favor da empresa 
dYNaMEd iNdÚSTria, coMÉrcio E SErViÇoS Para ElETroMEdiciNa 
lTda EPP, aquisição de 01 TraNSdUTor aBdoMiNal e 01 TraNSdU-
Tor VESical, ambos compatíveis com aparelho de Urodinâmica, mode-
lo MPX816 (versão Slim), conforme quantidade e especificações técnicas 
contidas no aNEXo i, do contrato, para um período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
No valor total de r$ 26.673,96 (vinte e seis mil e seiscentos e setenta e 
três reais e noventa e seis centavos).
Belém, 13 de setembro de 2022.
EdNEY MENdES PErEira
 diretor Geral em Exercício/ Hol

Protocolo: 852745

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 132/2022
Processo nº 2022/35973
Objeto: Aquisição de insumos (filtros absolutos), para utilização nas cape-
las de fluxo laminar
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
coNTrolar iNdÚSTria E coMÉrcio dE filTroS E EQUiPaMENToS EirEli
Valor Total da licitação: r$ 17.821,24
Belém, 09 de Setembro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 852676

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 714/2022– GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola EM EXErcicio, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 696/2022 - 
GaB/dG/Hol de 06/09/2022, publicado no doE n° 35.109 de 09/09/2022.
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 734 de 07 de abril de 1992 que 
fixa os valores e estabelece normas à concessão de Diárias para viagem.
coNSidEraNdo o art. 145 e seguintes da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 
1994, dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores da administração 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.
coNSidEraNdo a orientação Normativa nº 001/aGE de 11 de março 
de 2008 que dispõe sobre procedimentos para concessão de diárias aos 
servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo e PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 que altera os 
valores das diárias
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/ /1062256 de 
21/08/2022.
coNcEdEr ao servidor relacionado abaixo 5,5 (cinco e meia) diárias para 
Participar do 20º congresso Brasileiro de Neurocirurgia, em São Paulo-SP 
no período de 06 a 11/09/2022.

NoMe MatricULa carGo ViNcULo

Joel Monteiro de Jesus

115614/1 Médico e Superintendente do 
instituto de Neurologia

fundação Hospital de clínicas 
Gaspar Viana - fHcGV

115614/2 Médico Universidade Estadual do 
Pará - UEPa

o referido servidor, quando do seu regresso, terá o prazo de 05 (cinco) dias 
a contar da data de retorno, para apresentar ao departamento financeiro e 
contábil o relatório de viagens, juntamente com os bilhetes aéreos utilizados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 13 de setembro de 2022.
EdNEY MENdES PErEira
diretor Geral do Hol, em Exercício

Protocolo: 852593

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 715/2022 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 696/2022- GaB/dG/Hol, 
publicado no doE nº 35.109 de 09/09/2022.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/961060 de 01/08/2022.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 04/08/2022, a servidora dEBora criS-
TiNa da SilVa fariaS, Enfermeiro, matrícula nº 5897396/3, lotado no 

centro de Suporte de Enfermagem (Unidade de atendimento imediato- 
Uai 1) admitida sob o regime das leis complementares 007/91 e 77/2011 
– Servidor Temporário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 13 de setembro de 2022.
EdNEY MENdES PErEira
diretor Geral do Hol em Exercício

Protocolo: 852686
Portaria Nº 717/2022 – GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola EM EXErcÍcio, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 696/2022 
– GaB/dG/ Hol, publicada no doE nº 35.109 de 09/09/2022.
considerando o disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
coNSidEraNdo os termos contidos nos processos nº 2022/1042323 de 
17/08/2022.
rESolVE:
i - autorizar o afastamento da servidora ESTEla MariNa GoMES PErEira, 
ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula nº 5903336/1, 
a contar de 05/08/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de EMilia HENriQUES GoMES (Mãe) sem prejuízo de sua 
remuneração.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 05/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Em, 13 de setembro 2022.
EdNEY MENdES PErEira
diretor Geral do Hol em Exercício

Protocolo: 852892

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa:2022Ne01674
Valor: r$ 10.781,00
data: 08/09/2022
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial de MaTErial dE coNSUMo - iNSTrU-
MENTaiS cirÚrGicoS - PiNÇa, Bacia, TESoUra, BaNdEJa, cUBa.
PaE nº 2022/1143886 - dispensa de licitação nº 088/2022/fScMP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0669; Elemento de despesa: 449052
coNTraTada: o. J. B. NicESio, cNPJ/Mf: 00.454.927/0001-00
ENdErEÇo: rua reinaldo orlando Nogueira nº 749-B, Bairro: Jardim con-
gonhas, Sao Jose do rio Preto/SP, cEP: 15.030-060
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 852972

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1007/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 09 de setembro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1000152;
rESolVE,
• – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação
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NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

Tatiane Peniche da Silva 5967341/1 Técnico de enfer-
magem GEcod 02/08/2022

• - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 09 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 852848
Portaria Nº 1009/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 09 de setembro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/972408;
rESolVE,
• – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

camila lopes Barbosa Paulo 5952356/2 Técnico de enfer-
magem GEcod 01/08/2022

• - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 09 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 852843
Portaria Nº 1010/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 09 de setembro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/972408;
rESolVE,
• – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

Maria alcione da conceição Benicio 5967059/1 Técnico de enfer-
magem GEcod 01/08/2022

• - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 09 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 852834

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 1008/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 09 de setembro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;

considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/994186;
rESolVE,
• – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

Janaina de freitas Vale 5967052/1 Técnico de enfer-
magem GEcod 01/08/2022

• - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 09 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 852845

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato 097/2018(reF. Proc. 2022/851201)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: YoKoGaWa aMErica do SUl, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ sob o nº 53.761.607/0001-50 , com sede no 
na alameda Xingu, 850 - alphaville, Barueri/SP cEP: 06455-030, neste 
ato representada por seus representantes Marco aurélio Gonçalves figuei-
ra, brasileiro, casado, administrador, portador de cédula de identidade nº 
20.478.272-7 SSP/SP e cPf n. 136.760.848-10, Shigueji Kishi, portador 
de cédula de identidade n° 1.413.593-7 SSPSP, e cPf n°048.555.968-41, 
doravante denominada coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 097/2018 (PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E 
caliBraÇÃo do rEGiSTrador ModElo MV 1000 –YoKoGaWa iNSTala-
daS Na fUNdaÇÃo HEMoPa), nos termos da lei federal 8.666/93 quanto 
à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, 
ou seja, de 25/08/2022 a 25/08/2023.
Valor: o valor global do presente aditivo é de r$33.354,00 (trinta e três 
mil trezentos e cinqüenta e quatro reais).
foNTE do rEcUrSo:
 as despesas decorrentes deste aditivo contratual correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 24 de agosto de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Marco aurélio Gonçalves figueira -YoKoGaWa aMErica do SUl –contratada
Shigueji Kishi -YoKoGaWa aMErica do SUl - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 852832

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 1002/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JoSÉ MilToN do NaSciMENTo NETo Gerente/HENal 5953436
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129782930000  269  3390330 5000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1137694 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 852704

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1016 de 14 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1162538/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar PalESTra acErca do SiSTEMa dE GoVErNaNÇa E 
GESTÃo No HEMocENTro rEGioNal dE SaNTarEM/Pa no periodo de 28 
a  30/09/2022.
liGia do carMo SoUZa Garcia, cPf: 063937132-91, ass. Qual./NQ, 
MaT.: 70002191, 2,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 852853
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Portaria Nº 1015 de 14 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1161605/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar PalESTra acErca do SiSTEMa dE GoVErNaN-
Ça E GESTÃo No HEMocENTro rEGioNal dE caSTaNHal/Pa no dia 
23/09/2022.
liGia do carMo SoUZa Garcia, cPf: 063937132-91, ass. Qual./NQ, 
MaT.: 70002191, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 852850
Portaria Nº 1017 de 14 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1168801/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objetivo  
de rEaliZar PalESTra acErca do SiSTEMa dE GoVErNaNÇa E GESTÃo 
No HEMocENTro rEGioNal dE MaraBáPa no periodo de 12 a  14/10/2022.
liGia do carMo SoUZa Garcia, cPf: 063937132-91, ass. Qual./NQ, 
MaT.: 70002191, 2,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 852856
Portaria Nº 1006 de 14 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1158264/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caPaciTaÇÃo TÉcNica EM HEMoTEraPia E 
HEMoViGilÂNcia a rEaliZar-SE No HEMocENTro coordENador EM 
BElÉM/Pa no periodo de 20 a 23/09/2022
riTa dE caSSia liMa faVacHo cPf: 431372962-34, Enferm./cHr-SaN, 
MaT.: 5828651, 3,5 diarias
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  Setembro de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 852863

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria N° 471, 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 a servidora adriele Juliana duarte de Medeiros de Souza, matrí-
cula: 54190931, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO 232/2022 - ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA
oBJETo: aquisição de 16 (dezesseis) aparelhos Eletrocardiógrafos Portá-
teis digitais, para atender as necessidades da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna
ViGÊNcia: início em 12/09/2022 e término em 12/03/2023.
ProcESSo: 872556/2021
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 72/2022

Protocolo: 852632
Portaria N° 491, 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 a servidora daniela Smith Brito (matrícula n.º 54195001/1), para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 246/2022 – GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA
oBJETo: aquisição de Patchs de Pericárdio inorgânico, para atender a ne-
cessidade 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).
ViGÊNcia: início em 12/09/2022 e término em 11/09/2023.
ProcESSo: 2022/769557
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 107/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 852717

decisÃo adMiNistratiVa
processo Nº 2022/629745
acolho a fundamentação da manifestação jurídica, após interposição de 
recurso administrativo pela empresa PolYMEd.EirEli., contra aplicação 
das penalidades de MUlTa iNdENiZaTÓria e SUSPENSÃo do dirEiTo 
dE liciTar E iMPEdiMENTo dE coNTraTar coM ESTa fUNdaÇÃo PElo 
PraZo dE 12 (doZE) MESES, através da Portaria nº423, de 26 de julho de 
2022, publicada no doE/Pa nº 35.075 de 11 de agosto, e decido:
1 – rEVoGar o ato administrativo que culminou na portaria de aplicação 
das penalidades supracitadas, em razão do cumprimento das obrigações 
pactuadas; e,
2 – ENcaMiNHar os autos à GEaf/SEcoNc para publicação dessa decisão 
e posterior notificação da empresa sobre o arquivamento dos autos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 14 de setembro de 2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 853050

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 339, 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 a Servidora daniela Smith Brito (matrícula n° 54195001/1), para 
acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 171/2022 – BIOFAR HOSPITALAR LTDA
oBJETo: aquisição EMErGENcial de Medicamentos de Uso Geral para 
atender a necessidade de 90 dias nas clínicas, unidades de terapia intensi-
va, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: início em 12/09/2022 e término em 11/12/2022.
ProcESSo 2022/915064
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 58/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 853058

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÂo
Fica retificado na PORTARIA Nº 460 de 20/07/2022, o seguinte:
oNde LÊ – se:
54183447/ 2 – doracilENE rodriGUES dE araUJo– 18/08/2022 a 06/09/2022
Leia – se :
54183447/ 2 – doracilENE rodriGUES dE araUJo– 24/08/2022 a 12/09/2022
obs.: republicado por ter saído com incorreção no doE nº 35.053 de 21/07/22.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 853097

.

.

coNtrato
.

contrato N° 246/2022
cLassiFicaÇÃo do oBJeto:
objeto: aquisição de Patchs de Pericárdio inorgânico, para atender a ne-
cessidade 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).
Valor: r$70.000,00 (setenta mil reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 107/2022
data assinatura:  12/09/2022
Vigência: início em 12/09/2022 e término em 11/09/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261, 0103 e 0130 e/ou 0269 e suas respectivas sub 
fontes e superavits.
coNTraTado:
Nome: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda
Endereço: PaSSaGEM BoM SoSSEGo – cENTro
aNaNidEUa-Pa
cEP: 670300245
Telefone: (91)3238-3814
E-mail: licitação_sim@guilberfarma.com
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 852714
contrato N° 232/2022
cLassiFicaÇÃo do oBJeto:
objeto: aquisição de 16 (dezesseis) aparelhos Eletrocardiógrafos Portáteis 
digitais, para atender as necessidades da fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna.
Valor total: r$ 99.680,00 (Noventa e nove mil, seiscentos e oitenta reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 72/2022
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data assinatura:  12/09/2022
Vigência: início em 12/09/2022 e término em 12/03/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10. 302.1507.8289
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0103; 0269; 0669; 0130 e 0330
coNTraTado:
Nome: alfa MEd SiSTEMaS MÉdicoS lTda
Endereço: rUa HUM, Nº 80ª, diSTriTo iNdUSTrial GENESco aParEci-
do dE oliVEira – laGoa SaNTa/MG
cEP: 33.240-094
Telefone: (31)3681-6388
E-mail: atendimento@alfamed.com
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 852630
coNtrato Nº 172/2022
Valor r$ 35.842,00 (TriNTa E ciNco Mil, oiTocENToS E QUarENTa E 
doiS rEaiS)
objeto: aquisição EMErGENcial de Medicamentos de Uso Geral para aten-
der a necessidade de 03 (três) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
data de assinatura: 12/09/2022
Vigência: início em 12/09/2022 e término em 10/12/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269,0103, 0149, 0669
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: Biofar HoSPiTalar lTda
Endereço: r ProVidENcia 5 caSa B al ESMEralda / coQUEiro / aNa-
NiNdEUa / Pa / 67015-260
E-mail: licitacao@biofarhospitalar.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 853052
contrato N° 261/2022
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de Placas Eletrocirúrgicas adesivas descartáveis, adulto 
e infantil (Pediátrica E Neonato), para atender o centro cirúrgico da fun-
dação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Valor Total: r$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 83/2022
data assinatura: 13/09/2022
Vigência: início em 13/09/2022 e término em 12/09/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e/ou 10.302.1507.7684
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261; 0269, 0103, 0149 e suas respectivas subfontes.
coNTraTado:
Nome: aMaZoN MEdical carE EirEli
ENdErEÇo: cJ. SaTÉliTE, TraV. WE-12, Sala 01, n° 1000 – GalPÃo 
a - coQUEiro.
BElÉM/Pa
cEP: 66.670-260
TElEfoNE: (91) 98251-4415
E-Mail: licitacao@amazonmedical.net.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 853011
contrato de comodato N° 267/2022
objeto: o comodato de cabos compatíveis com os bisturis elétricos da Mar-
ca WEM, modelo SS 501 S, para o centro cirúrgico, a serem utilizados pela 
coModaTária por um período de 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 83/2022
data assinatura: 13/09/2022
Vigência: início em 13/09/2022 e término em 12/09/2023
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
Nome: aMaZoN MEdical carE EirEli
ENdErEÇo: cJ. SaTÉliTE, TraV. WE-12, Sala 01, n° 1000 – GalPÃo 
a - coQUEiro.
BElÉM/Pa
cEP: 66.670-260
TElEfoNE: (91) 98251-4415
E-Mail: licitacao@amazonmedical.net.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 853013
contrato de comodato N° 266/2022
objeto: o comodato de cabos compatíveis com os bisturis elétricos da Mar-
ca WEM, modelo SS 501 S, para o centro cirúrgico, a serem utilizados pela 
coModaTária por um período de 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 83/2022
data assinatura: 13/09/2022
Vigência: início em 13/09/2022 e término em 12/09/2023
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
Nome: M MEd coMErcial dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTala-
rES - EirEli
ENdErEÇo: rua 09, Qd. 55 a, lT. 09 – Vila Brasília.

aparecida de Goiânia/Go
cEP: 74.911.080
TElEfoNE: (62) 3981.1300
E-Mail: licitacao@mmedicamentos.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 853003
contrato N° 260/2022
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de Placas Eletrocirúrgicas adesivas descartáveis, adulto 
e infantil (Pediátrica E Neonato), para atender o centro cirúrgico da fun-
dação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Valor Total: r$ 15.687,00 (Quinze mil, seiscentos e oitenta e sete reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 83/2022
data assinatura: 13/09/2022
Vigência: início em 13/09/2022 e término em 12/09/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e/ou 10.302.1507.7684
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261; 0269, 0103, 0149 e suas respectivas subfontes.
coNTraTado:
Nome: M MEd coMErcial dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTala-
rES - EirEli
ENdErEÇo: rua 09, Qd. 55 a, lT. 09 – Vila Brasília.
aparecida de Goiânia/Go
cEP: 74.911.080
TElEfoNE: (62) 3981.1300
E-Mail: licitacao@mmedicamentos.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 853001

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 12°
data da assinatura: 26/10/2020
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo visa promover a repactuação de 
preços, alterando o valor constante da cláUSUla iii – do PrEÇo em obe-
diência ao teor da cláUSUla Xi-da rEPacTUaÇÃo
Valor: r$ 1.355.131,44 (HUM MilHÃo, TrEZENToS E ciNQUENTa E ciN-
co Mil, cENTo E TriNTa E UM rEaiS E QUarENTa E QUaTro cENTaVoS)
contrato: 176/2016
Exercício: 2022
contratado: coNEcTa SErViÇoS coMÉrcio E coNSErVaÇÃo lTda - EPP.
Endereço: rodoVia Mario coVaS alaMEda KariNa 20 – Bairro coQUEiro
BElÉM- Pará
cEP: 66.650-000
Telefone: (91) 3235-6591
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 853073

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 132/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de medicamentos  sujeitos 
à controle especial e anestésicos, para atendimento aos pacientes inter-
nados nas clínicas, Unidades de Terapia intensiva, ambulatório, centro 
cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna – fPEHcGV, pelo período de 12 (doze) meses, conforme es-
pecificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integrante 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: Edilza farias azevedo
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 28/09/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 852592
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 135/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de cordas Guias, utiliza-
das nos procedimentos de Hemodinâmica para atender a necessidade 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 adquirir nos 
prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 04/10/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 853005
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo Na ModaLidade 
carta coNVite Nº 02/FPeHcGV/2022

oBJETo: contratação de empresa especializada na área de engenharia 
para a prestação de serviços profissionais para Desmontagem, Forneci-
mento e Instalação de Câmaras Frigoríficas, para suprir as necessidades do 
setor de Serviço de Nutrição e dietética (SNd) locado na sede da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor GloBal VENcEdor

1. 

Prestação de serviços profissionais para desmon-
tagem, fornecimento e instalação de câmaras 

Frigoríficas, para suprir as necessidades do setor de 
Serviço de Nutrição e dietética (SNd) locado na sede 

da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna

01 r$ 212.015,74

MaNá coNS-
TrUÇÕES dE 
rodoViaS 

EirEli

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 135/fHcGV/2022:
r$212.015,74 (duzentos e doze mil, quinze reais e setenta e quatro centavos).
Belém/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordenador responsável

Protocolo: 852813

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 97/2022
Valor: r$ 2.350,00 (doiS Mil TrEZENToS E ciNQUENTa rEaiS)
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em Paciente 
do Sus, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Data de Ratificação: 14/07/2022
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e 
superávits
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda
Endereço: TraVESSa BarÃo do TriUNfo Nº 3540 – Marco
BElÉM- Pará
cEP: 66.095-055
Telefone: (91) 3257-5160 – 3257-5056
E-mail: cotação@hybridahospialar.com.br
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 853004

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 526, de 14 de seteMBro de 2022.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de Mario aNToNio 
MoraES ViEira, matrícula funcional nº 729817/ 5, ENfErMEiro, no se-
guinte elemento de despesa: 333903096, no valor de r$ 1.200,00 (HUM 
Mil E dUZENToS rEaiS), para fazer face à despesas miúdas desta insti-
tuição. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
Presidente – fPEHcGV

Protocolo: 853092

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 179/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 179/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 103/2022/fPEHcGV, Processo nº 2022/205477, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 01/08/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Enxertos cardíacos, em regime de ante-
cipação, para realização de procedimentos de cirurgia cardíaca em pa-
cientes do SUS, por um período de 12 (doze) meses, na fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: BioSaUdE ProdUToS HoSPiTalarES lTda., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 02.668.300/0001-79, ins-
crição Estadual nº 152012915, com sede na Travessa dom romualdo de 
Seixas, n° 429 - Umarizal, Belém/Pa, cEP: 66.050-110.

iteM descriÇÃo QUaNtidade UNid VaLor
UNitÁrio

VaLor
totaL

06

ENXErTo arTErial TUBUlar dE PTfE com tamanho 
igual ou acima de 20cm de comprimento, reto, liso e 
elasticidade (strech). Nos calibres: 16mm, 18mm e 

20mm

30 UNd r$ 9.285,17 r$ 278.555,10

 Valor GloBal: r$ 278.555,10

* o valor global estimado desta ata é r$ 278.555,10 (duzentos e setenta 
e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 853039
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01545
Valor: r$ 2.350,00 (doiS Mil TrEZENToS E ciNQUENTa rEaiS)
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em Paciente do Sus
ProcESSo Nº: 2022/611640
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e superávits
origem do recurso: Estadual
NoME: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda
Endereço: TraVESSa BarÃo do TriUNfo Nº 3540 – Marco
BElÉM- Pará
cEP: 66.095-055
Telefone: (91) 3257-5160 – 3257-5056
E-mail: cotação@hybridahospialar.com.br
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 853010

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 397 de 12 de seteMBro de 2022
oBJETiVo: BUScar PrESTador dE SErViÇoS, MÉdico ESPEcialiSTa 
EM UTi Na cidadE rEdENÇÃo – Pa, Para ESTE Hrca, PoSTEriorMENTE 
coNdUZir-lo EM rETorNo a cidadE dE oriGEM.
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
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 06/09/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 401 de 13 de seteMBro de 2022
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia À 
clÍNica MEd cENTEr 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 12/09/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 400 de 12 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):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo – MaT. 57197013-3, TÉcNico dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 08 À 09/09/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 399 de 12 de seteMBro de 2022
oBJETiVo: coNdUZir VEicUlo oficial dESTE Hrca ModElo aMBUlÂNcia 
doBlÔ coM Placa: ofM-2329, Para MaNUTENÇÃo corrETiVa No SiSTEMa 
dE ar-coNdicioNado EM EMPrESa Na cidadE dE 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 1.0 diária
PErÍodo: dE 05/09/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 853101
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

assunto: Licença Prêmio
Portaria Nº 344 de 12 de seteMBro de 2022
Servidor (a): NirlaNdo BroNi PErEira
id. funcional: 3275868/1
cargo: auxiliar de administração
lotação: diretoria Técnica de Transportes
Período: 01 a 30.09.2022
Nº de dias: 30 (trinta)
Triênio: 16/02/2017 a 15/02/2020 .
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 853081
assunto: suspender e conceder férias
Portaria Nº 342 de 12 de seteMBro de 2022
Servidor (a): Maria iZaBEl coElHo coUTiNHo PErEira
id. funcional: 5958353/1
Período: a contar 12/09/2022
Período aquisitivo: 01.02.2021 a 31.01.2022
Portaria Nº 343 de 12 de seteMBro de 2022
Servidor (a): EdSoN liMa rodriGUES
id. funcional: 2037777/1
Período: a contar 08/09/2022
Período aquisitivo: 11.02.2019 a 10.02.2020
Portaria Nº 345 de 12 de seteMBro de 2022
Servidor (a): PEdro fErrEira aBrEU
id. funcional: 3277429/1
Período: a contar 05/09/2022
Período aquisitivo: 11.06.2021 a 10.06.2022
conceder o usufruto as férias do referido servidor no período de 05.10 a 03.11.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 853064

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 010/2022 Processo nº 2021/909155
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 14/02/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 010/2022 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de 
itupiranga através do ofício n° 172/2022 datado em 22 de agosto de 2022, 
em razão do atraso nas obras devido o tramite legal na licitação sendo as-
sinada a ordem de serviço em 29 de abril. a prorrogação de prazo encontra 
fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, 
alínea “j” e, passando consequentemente os documentos supra referencia-
dos a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias
inic. de Vig.: 10/09/2022 T. Vig.: 08/12/2022
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE iTUPiraNGa/Pa
cNPJ nº: 05.077.102/0001-29
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 853096
eXtrato do 4º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
Nº do coNTraTo: 73/2018
ProcESSo Nº. 2018/165447                                                                   
aNEXo: 2022/767259
JUSTificaTiVa: decorrente da solicitação feita pela contratada, motivado 
pelo interesse na continuação da prestação de serviços, devidamente aco-
lhida e autorizada pela autoridade Superior e Setor Técnico, com funda-
mento no art. 57, ii da lei nº 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 22/09/2022                     
TÉrM. ViG.: 19/09/2023
PraZo: 12 (doze) meses.
Valor: r$ 32.599.047,70 (trinta e dois milhões, quinhentos e noventa e 
nove mil, quarenta e sete reais e setenta centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTaria: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da despesa: 449051; fonte do re-
curso: 0124000000; origem do recurso: Tesouro.
daTa da aSSiNaTUra: 01/09/2022.
coNTraTada: aMETa ENGENHaria lTda
cNPJ: 04.101.986/0001-47
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 853111

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na publicação n° 830780 referente à Portaria Nº 155/2022-GP, 
publicada no doe nº 35.053 de 21/07/2022
onde se lê: a contar do dia 21 de junho de 2022.
Leia-se: a contar do dia 21 de julho de 2022.

Protocolo: 852958

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 292 de 13 de seteMBro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1137586
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor JorGE lUiZ coElHo MaGalHÃES, 
matrícula 22764/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, no perío-
do de 11/10/2022 a 09/11/2022 (30) dias, correspondentes ao 1º período 
do triênio 2003/2006.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 852623
Portaria Nº 293 de 13 de seteMBro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1094703
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor cirilo NEVES Garcia, matrícula 
10480/1, ocupante do cargo de auxiliar de informática Mercado agrícola, 
no período de 01/10/2022 a 29/11/2022 (60) dias, correspondentes ao 
triênio 2012/2015.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 852625
Portaria Nº 294 de 13 de seteMBro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1115349;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor raiMUNdo alMEida ParENTE, 
matrícula 16853/1, ocupante do cargo de auxiliar de atividades agropecu-
árias, no período de 01/11/2022 a 30/12/2022 (60) dias, correspondentes 
ao triênio 2017/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 852626
Portaria Nº 296 de 14 de seteMBro de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/1154455;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio à servidora Maria lUcia PiNHEiro da 
crUZ, Matrícula 22900/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
no período de 01/10/22 a 30/10/22 - 1º período (30 dias), corresponden-
tes ao triênio 2018/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 852672

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato N° 068/2019 - sedaP
oBJETo: acrÉSciMo doS ValorES PrEViSToS No coNTraTo, acrES-
cENTaNdo o Valor dE r$ 136.350,00 (cENTo E TriNTa E SEiS Mil, 
TrEZENToS E ciNQUENTa rEaiS) No PErcENTUal dE 25% (ViNTE ciN-
co Por cENTo) aUMENTaNdo aSSiM o Valor GloBal do coNTraTo 
Para r$ 681.750,00 (SEiScENToS E oiTENTa E UM Mil, SETEcENToS E 
ciNQUENTa rEaiS).
doTaÇÃo orÇaMENTária: ProJETo aTiVidadE: 8338 / 8704 / 8705 / 8710 
/ 8715; foNTE dE rEcUrSo: 0101 / 0306 / 6301 / 0135 / 0335; NaTU-
rEZa dE dESPESa: 339033; fUNÇÃo ProGraMáTica: 20.122.1297.8338 
/ 20.608.1491.8704 / 20.608.1491.8705 / 20.608.1491.8710 
/20.608.1491.8715.
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daTa dE aSSiNaTUra: 14/09/2022.
coNTraTado: NorTE TUriSMo lTda.
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: TraVESSa PadrE PrUdÊNcio, N° 43, Bairro: cENTro, ci-
dadE dE BElÉM, ESTado do Pará.
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 852734

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 004/2022
Processo Nº 2022/1150756
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGro-
PEcUario E da PESca –
SEdaP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.054.945/0001-00, e a organi-
zação Social Pará 2000 pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
03.584.058/0001-18.
do oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aPoio dE 
iNfraESTrUTUra Para a rEaliZaÇÃo do Vii fESTiVal  iNTErNacio-
Nal do cHocolaTE E cacaU – cHocolaT aMaZÔNia - 2022.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a Presente contratação fundamenta-se no artigo 24, inciso X , XXiV, 
da lei federal nº8.666/93.
Valor ESTiMado: r$ 1.679.143,77 (um milhão seiscentos e setenta e 
nove mil cento e quarenta e três reais e setenta e sete centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional Programática: 20.608.1491.8704
Natureza da despesa: 339039
fonte: 0335
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS
Belém (Pa), 14 de setembro de 2022

Protocolo: 853030

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo Nº 2022/1150756
o Sr. João carlos leão ramos, Secretário de Estado de desenvolvimento 
agropecuario e da Pesca – SEdaP - interino, resolve raTificar o Termo 
de dispensa de licitação Nº 004/2022 para celebração de contrato com a 
Organização Social Pará 2000, associação privada sem fins lucrativos que 
possui contrato de gestão com o Governo do Pará,  com o escopo de pro-
mover a locação de espaço para a realização do Vii festival internacional 
do chocolate e cacau – chocolat amazônia - 2022.
Valor: r$ r$ 1.679.143,77 (um milhão seiscentos e setenta e nove mil 
cento e quarenta e três reais e setenta e sete centavos).
 Belém (Pa), 14 de setembro de 2022
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - interino.

Protocolo: 853036

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 010/2022-sedaP
Processo Nº 2022/1151457
a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca – SEdaP, no uso de suas atribuições legais, fundamentada no art. 
25 § 1º da lei federal nº. 8.666/93 e considerando Parecer Juridico nº 575 
/2022 - coNJUr, exarado nos autos do Processo nº 2022/1151457, resol-
ve reconhecer a inexigibilidade de licitação para contratação da empresa 
MVU EMPrEENdiMENToS lTda-ME cNPJ/Mf nº 03.501.530/0001-01, ob-
jetivando a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para rEaliZa-
ÇÃo do Vii fESTiVal iNTErNacioNal do cHocolaTE E cacaU - cHo-
colaT aMaZÔNia 2022.
 Valor : r$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais).
funcional Programática: 20.608.1491.8704
Natureza da despesa: 3390-39
fonte: 0335
Belém, 13 de setembro de 2022
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - interino.

Protocolo: 852590

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 010/2022-sedaP
Processo Nº 2022/1151457
Nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93 ratifico a Inexigibilidade de 
licitação para contratação da empresa MVU EMPrEENdiMENToS lTda-ME 
cNPJ/Mf nº 03.501.530/0001-01.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para rEaliZaÇÃo 
do Vii fESTiVal iNTErNacioNal do cHocolaTE E cacaU - cHocolaT 
aMaZÔNia 2022.
Valor : r$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais).
funcional Programática: 20.608.1491.8704
Natureza da despesa: 3390-39
fonte: 0335
Belém, 13 de setembro de 2022
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca-interino

Protocolo: 852591

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 822/2022 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: Kamal Jorge Bastos abou El Hons. carGo: Motorista . Ma-
TrÍcUla: 5893618/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Terra alta/Pa. oBJE-
TiVo: conduzir servidor que irá realizar visita técnica a UaGro orion Nina 
ribeiro PErÍodo: 19 a 20/09/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Protocolo: 853082
Portaria de diÁrias Nº 821/2022  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: rosana Barbosa da Silva. carGo: assistente adminis-
trativo. MaTrÍcUla: 20842/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: altamira/
Vitoria do Xingu/anapu/Brasil Novo/Senador José Porfírio/Pa. oBJETiVo: 
dar apoio ao Secretário adjunto que irá reunir com prefeitos, secretários 
de agricultura e produtores rurais. PErÍodo: 16 a 21/09/2022. Nº dE 
diáriaS: 5 ½ (cinco e meia).  ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 852955

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2018/347568 JoSÉ da coNcEiÇÃo PErES SiTio aMaZÔNaS 149,1662 ha MaraBá 1607/2022

2021/899125 PHP SErViÇoS aGroflo-
rESTal lTda-ME faZENda PHP iii 255,4411 ha roNdoN do 

Pará 1608/2022

2001/199993 arMaNdo caYrES dE 
alMEida

faZENda VolTa 
GraNdE 1295,5951 ha MaraBá 1609/2022

Belém (Pa), 14/09/2022
fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo
rESPoNdENdo PEla PrESidÊNcia
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 852692
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2022/125529 SaNdra PalHariNi 
caMPaNa

SiTio NoSSa 
SENHora do PEr-
PETUo Socorro

47ha71a66ca BENEVidES 1610/2022

2010/293668 rEGiNa aParEcida alVa-
rENGa PaNdolfi

faZENda aPar-
TaÇÃo 487ha30a04ca UliaNÓPoliS 1614/2022

Belém (Pa), 14.09.2022
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 852994
Portaria Nº 1616 de 14 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNsideraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNsideraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNsideraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
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devolutas localizadas no Município de Santa Bárbara do Pará, abrangendo 
uma área de 240,6509;
coNsideraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTEr-
Pa, no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis reti-
ficações de área e averbações posteriores;
coNsideraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrati-
vo autuado no iTErPa sob o nº 2022/1138040.
rESolVE:
i – arrecadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimô-
nio do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 240,6509 ha (duzentos 
e quarenta hectares, sessenta e cinco ares e nove centiares), denominada 
GlEBa SÍTio PaQUETá, localizada no Município de Santa Bárbara do Pará, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-
se a descrição deste perímetro no vértice EBUX-V-1623, de coordenadas N 
9.871.277,90m e E 816.515,74m; deste, segue confrontando com Mar-
GEM ESQUErda do rio TaUá, com os seguintes azimutes e distâncias:  
120°53’18” e 61,38 m até o vértice EBUX-V-1624, de coordenadas N 
9.871.246,39m e E 816.568,42m; 152°40’52” e 79,93 m até o vértice 
EBUX-V-1625, de coordenadas N 9.871.175,37m e E 816.605,10m; 
176°17’05” e 36,29 m até o vértice EBUX-V-1626, de coordenadas N 
9.871.139,16m e E 816.607,45m;  214°33’16” e 60,53 m até o vértice 
EBUX-V-1627, de coordenadas N 9.871.089,31m e E 816.573,12m;  
220°50’01” e 100,70 m até o vértice EBUX-V-1628, de coordenadas N 
9.871.013,12m e E 816.507,28m;  204°09’25” e 46,47 m até o vértice 
EBUX-V-1629, de coordenadas N 9.870.970,72m e E 816.488,26m;  
184°15’32” e 63,84 m até o vértice EBUX-V-1630, de coordenadas N 
9.870.907,06m e E 816.483,52m;  163°44’23” e 118,51 m até o vértice 
EBUX-V-1631, de coordenadas N 9.870.793,28m e E 816.516,70m;  
161°54’21” e 66,00 m até o vértice EBUX-V-1632, de coordenadas N 
9.870.730,55m e E 816.537,20m;  134°11’35” e 28,34 m até o vértice 
EBUX-V-1633, de coordenadas N 9.870.710,80m e E 816.557,52m;  
100°32’21” e 24,68 m até o vértice EBUX-V-1634, de coordenadas N 
9.870.706,28m e E 816.581,78m;  72°28’28” e 33,73 m até o vértice EBU-
X-V-1635, de coordenadas N 9.870.716,44m e E 816.613,95m;  54°46’57” 
e 93,95 m até o vértice EBUX-V-1636, de coordenadas N 9.870.770,62m e 
E 816.690,70m;  63°26’06” e 119,88 m até o vértice EBUX-V-1637, de 
coordenadas N 9.870.824,23m e E 816.797,93m;  79°44’56” e 53,91 m 
até o vértice EBUX-V-1638, de coordenadas N 9.870.833,83m e E 
816.850,98m;  135°29’23” e 93,38 m até o vértice EBUX-V-1639, de coor-
denadas N 9.870.767,23m e E 816.916,44m;  135°31’32” e 87,00 m até o 
vértice EBUX-V-1640, de coordenadas N 9.870.705,16m e E 816.977,39m;  
160°46’35” e 50,62 m até o vértice EBUX-V-1641, de coordenadas N 
9.870.657,36m e E 816.994,06m;  207°41’11” e 70,17 m até o vértice 
EBUX-V-1642, de coordenadas N 9.870.595,22m e E 816.961,46m;  
229°56’21” e 97,33 m até o vértice EBUX-V-1643, de coordenadas N 
9.870.532,58m e E 816.886,96m;  208°34’50” e 86,12 m até o vértice 
EBUX-V-1644, de coordenadas N 9.870.456,95m e E 816.845,76m;  
183°37’36” e 80,30 m até o vértice EBUX-V-1645, de coordenadas N 
9.870.376,81m e E 816.840,69m;  167°09’34” e 78,72 m até o vértice 
EBUX-V-1646, de coordenadas N 9.870.300,06m e E 816.858,18m;  
140°00’47” e 91,33 m até o vértice EBUX-V-1647, de coordenadas N 
9.870.230,08m e E 816.916,87m;  131°08’33” e 91,44 m até o vértice 
EBUX-V-1648, de coordenadas N 9.870.169,92m e E 816.985,74m;  
112°58’33” e 117,92 m até o vértice EBUX-V-1649, de coordenadas N 
9.870.123,89m e E 817.094,30m;  147°15’53” e 46,96 m até o vértice 
EBUX-V-1650, de coordenadas N 9.870.084,38m e E 817.119,70m;  
202°45’42” e 157,03 m até o vértice EBUX-M-0886, de coordenadas N 
9.869.939,58m e E 817.058,94m; deste, segue confrontando com aGro-
PEcUária rio da PraTa, com os seguintes azimutes e distâncias:  
252°42’32” e 2.884,15 m até o vértice EBUX-M-0887, de coordenadas N 
9.869.082,33m e E 814.305,14m; deste, segue confrontando com Mar-
GEM dirEiTa do iGaraPÉ araraQUara, com os seguintes azimutes e 
distâncias:  24°08’26” e 141,57 m até o vértice EBUX-V-1651, de coorde-
nadas N 9.869.211,52m e E 814.363,04m;  26°33’54” e 168,77 m até o 
vértice EBUX-V-1652, de coordenadas N 9.869.362,47m e E 814.438,51m;  
27°03’33” e 173,38 m até o vértice EBUX-V-1653, de coordenadas N 
9.869.516,87m e E 814.517,39m;  34°15’01” e 175,29 m até o vértice 
EBUX-V-1654, de coordenadas N 9.869.661,76m e E 814.616,04m;  
27°00’10” e 172,36 m até o vértice EBUX-V-1655, de coordenadas N 
9.869.815,34m e E 814.694,30m;  31°24’15” e 134,70 m até o vértice 
EBUX-V-1656, de coordenadas N 9.869.930,30m e E 814.764,49m;  
41°45’37” e 218,61 m até o vértice EBUX-V-1657, de coordenadas N 
9.870.093,37m e E 814.910,08m;  43°27’07” e 152,43 m até o vértice 
EBUX-V-1658, de coordenadas N 9.870.204,02m e E 815.014,91m;  
67°34’02” e 102,25 m até o vértice EBUX-V-1659, de coordenadas N 
9.870.243,04m e E 815.109,43m;  80°32’16” e 76,52 m até o vértice EBU-
X-V-1660, de coordenadas N 9.870.255,62m e E 815.184,90m;  72°38’46” 
e 70,29 m até o vértice EBUX-V-1661, de coordenadas N 9.870.276,59m e 
E 815.251,99m;  75°57’50” e 69,16 m até o vértice EBUX-V-1662, de co-
ordenadas N 9.870.293,36m e E 815.319,09m;  45°09’34” e 38,69 m até 
o vértice EBUX-V-1663, de coordenadas N 9.870.320,64m e E 815.346,52m;  
48°00’46” e 26,24 m até o vértice EBUX-V-1664, de coordenadas N 
9.870.338,20m e E 815.366,03m;  46°28’08” e 26,90 m até o vértice EBU-
X-V-1665, de coordenadas N 9.870.356,73m e E 815.385,53m;  55°37’11” 
e 22,45 m até o vértice EBUX-V-1666, de coordenadas N 9.870.369,40m e 
E 815.404,06m;  50°56’51” e 31,32 m até o vértice EBUX-V-1667, de co-
ordenadas N 9.870.389,13m e E 815.428,38m;  69°30’05” e 60,30 m até 
o vértice EBUX-V-1668, de coordenadas N 9.870.410,25m e E 815.484,86m;  
69°46’31” e 53,41 m até o vértice EBUX-V-1669, de coordenadas N 
9.870.428,71m e E 815.534,97m;  81°34’23” e 71,99 m até o vértice EBU-
X-V-1670, de coordenadas N 9.870.439,26m e E 815.606,19m;  67°53’26” 

e 91,10 m até o vértice EBUX-V-1671, de coordenadas N 9.870.473,55m e 
E 815.690,59m;  70°59’09” e 85,89 m até o vértice EBUX-V-1672, de co-
ordenadas N 9.870.501,53m e E 815.771,79m;  67°22’48” e 95,25 m até 
o vértice EBUX-V-1673, de coordenadas N 9.870.538,17m e E 815.859,71m;  
59°14’14” e 89,53 m até o vértice EBUX-V-1674, de coordenadas N 
9.870.583,96m e E 815.936,64m;  59°44’37” e 76,34 m até o vértice EBU-
X-V-1675, de coordenadas N 9.870.622,42m e E 816.002,58m;  45°13’43” 
e 73,25 m até o vértice EBUX-V-1676, de coordenadas N 9.870.674,01m e 
E 816.054,57m;  40°34’57” e 102,26 m até o vértice EBUX-V-1677, de 
coordenadas N 9.870.751,67m e E 816.121,10m;  65°46’33” e 61,66 m 
até o vértice EBUX-V-1678, de coordenadas N 9.870.776,97m e E 
816.177,33m;  74°52’50” e 32,85 m até o vértice EBUX-V-1679, de coor-
denadas N 9.870.785,54m e E 816.209,05m;  97°54’26” e 14,24 m até o 
vértice EBUX-V-1680, de coordenadas N 9.870.783,58m e E 816.223,16m;  
55°42’47” e 20,87 m até o vértice EBUX-V-1681, de coordenadas N 
9.870.795,34m e E 816.240,40m;  37°59’55” e 15,91 m até o vértice EBU-
X-V-1682, de coordenadas N 9.870.807,88m e E 816.250,20m;  2°56’08” 
e 15,30 m até o vértice EBUX-V-1683, de coordenadas N 9.870.823,16m e 
E 816.250,98m;  314°07’07” e 18,02 m até o vértice EBUX-V-1684, de 
coordenadas N 9.870.835,70m e E 816.238,05m;  337°22’48” e 10,19 m 
até o vértice EBUX-V-1685, de coordenadas N 9.870.845,11m e E 
816.234,13m;  21°06’17” e 23,95 m até o vértice EBUX-V-1686, de coor-
denadas N 9.870.867,45m e E 816.242,75m;  54°55’14” e 19,55 m até o 
vértice EBUX-V-1687, de coordenadas N 9.870.878,68m e E 816.258,75m;  
57°38’00” e 32,94 m até o vértice EBUX-V-1688, de coordenadas N 
9.870.896,32m e E 816.286,57m;  5°06’08” e 22,03 m até o vértice EBU-
X-V-1689, de coordenadas N 9.870.918,27m e E 816.288,53m;  29°50’08” 
e 30,72 m até o vértice EBUX-V-1690, de coordenadas N 9.870.944,92m e 
E 816.303,82m;  337°47’47” e 20,74 m até o vértice EBUX-V-1691, de 
coordenadas N 9.870.964,12m e E 816.295,98m;  325°54’00” e 31,76 m 
até o vértice EBUX-V-1692, de coordenadas N 9.870.990,42m e E 
816.278,18m;  338°40’56” e 35,93 m até o vértice EBUX-V-1693, de coor-
denadas N 9.871.023,89m e E 816.265,11m;  357°45’15” e 41,67 m até o 
vértice EBUX-V-1694, de coordenadas N 9.871.065,53m e E 816.263,48m;  
6°17’37” e 26,61 m até o vértice EBUX-V-1695, de coordenadas N 
9.871.091,99m e E 816.266,40m;  293°39’47” e 26,45 m até o vértice 
EBUX-V-1696, de coordenadas N 9.871.102,60m e E 816.242,17m;  
349°33’08” e 39,02 m até o vértice EBUX-V-1697, de coordenadas N 
9.871.140,98m e E 816.235,10m;  332°10’54” e 30,13 m até o vértice 
EBUX-V-1698, de coordenadas N 9.871.167,62m e E 816.221,04m;  
321°24’27” e 30,18 m até o vértice EBUX-V-1699, de coordenadas N 
9.871.191,21m e E 816.202,21m;  359°14’10” e 17,01 m até o vértice 
EBUX-V-1700, de coordenadas N 9.871.208,22m e E 816.201,99m;  
350°56’38” e 19,62 m até o vértice EBUX-V-1701, de coordenadas N 
9.871.227,59m e E 816.198,90m;  326°50’59” e 24,94 m até o vértice 
EBUX-M-0885, de coordenadas N 9.871.248,48m e E 816.185,26m; deste, 
segue confrontando com MarGEM dirEiTa do rio TaUá, com os seguin-
tes azimutes e distâncias:  291°02’56” e 22,69 m até o vértice EBUX
-V-1702, de coordenadas N 9.871.256,63m e E 816.164,08m;  85°45’54” 
e 211,62 m até o vértice EBUX-V-1703, de coordenadas N 9.871.272,26m 
e E 816.375,12m;  87°42’06” e 140,73 m até o vértice EBUX-V-1623, pon-
to inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descri-
tas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-
se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 
51°00’, fuso -22, tendo como datum o SirGaS2000.Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
ii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Benevides/Pará.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 853027
Portaria Nº 1613 de 14 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outu-
bro de 1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei,
coNSidEraNdo que a lei nº 8.878, de 08 de julho de 2019, em seu art. 
4º prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular;
coNSidEraNdo que o Estado do Pará, através do instituto de Terras 
do Pará - iTErPa, promoveu a licitação de Terras Públicas sobre área 
denominada Gleba altamira Vi, com a designação de Projeto integrado 
Trairão, e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 de 
janeiro de 1990 e a funai a PorTaria Nº 220, de 13 de março de 1990, 
criando e ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da 
área do Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNSidEraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2022/861486, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
rESolVE:
i – HoMoloGar o processo de permuta de direitos sobre o Título nº 083, 
representativo do lote 36a, Setor “B”, do Projeto integrado Trairão, por 
uma área denominada fazenda Quinho, com 1.460,3319 hectares, locali-
zada nas Glebas: rio Parauaquara e Jauaru, no Município de Prainha, em 
favor de lEoNir dacrocE.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 852876
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sUPriMeNto de FUNdo
.

republicada por conter incorreções
Portaria Nº 1606/2022 de 13/09/2022
Prazo de aplicação:16/09 a 12/10/2022
Prazo de prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
Servidor:
-3156729/1- rui Jorge Nascimento alves (Motorista)
Natureza da despesa/Valor
-33.90.33 – r$ 1.500,00
ToTal= r$ 1.500,00
Municípios: Prainha e almeirim/Pa
-ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo 
resp. p/ Presidência

Protocolo: 852643

diÁria
.

rePUBLicada Por coNter iNcorreÇÕes
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: flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Port.013/2019

Protocolo: 853014
Portaria Nº 1611/2022 de 14/09/2022
objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária no município 
de acará, onde será realizado uma reunião e apresentação do Sistema 
Sicarf com a comunidade Burajuba.
Período: 16 a 17/09/2022 (1,5) diárias
Servidores:
-57213619-1-Gleicy Merces rocha de albuquerque (coord. ação agrária 
e fundiária)
-5965582/1- danyelle conceição Monteiro couri (Gerente de reg. fundi-
ária)
-57193374/1- fábio conceição Neves Gomes (Motorista)
Municípios: castanhal e curuçá
Período: 14 a 15/09/2022 ( 2,0)
Servidor:
-57193374/1- fábio conceição Neves Gomes (Motorista)
-ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo 
resp. p/ Presidência

Protocolo: 852833

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito ,por conter incorreções a publicação da Por-
taria Nº 01598/22 de 12/09/2022
publicada no doe nº 35.113 de 13/09/2022.

Protocolo: 853037

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº5744/2022 - adeParÁ, 14 de setembro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r E S o l V E:
EXoNErar a pedido o servidor rEGiNaldo da SilVa raMoS, matrícu-
la n° 57189869/2, do cargo comissionado de Procurador – chefe GEP- 
daS.011.4, a partir da data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral

Protocolo: 852995
Portaria Nº5745/2022 - adeParÁ, 14 de setembro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo autorização da casa civil PaE 2022/1184782
r E S o l V E:
NoMEar o servidor TÚlio JoSÉ fErrEira liMa, matrícula n° 57225344/1 ao 
cargo de Procurador-chefe GEP- daS.011.4, a partir da data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral

Protocolo: 852997

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 5714/2022 – adePara, de 14 de seteMBro de 2022.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 a 83, da lei nº. 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda os laudos/ atestados médicos, acompanhados de 
suas respectivas perícias médicas;
rESolVE:
coNcEdEr a licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE e ProrroGaÇÃo 
dE licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, aos servidores relacionados 
abaixo:

Laudo Matrícula Nome dias   Licença Período de gozo

93347 54187109 Janari ferreira amaro 
filho 90 Saúde 12/07/2022 a 09/10/2022

93344 54180064 Elvira catarina Valente 
colino 90 Prorrogação 09/07/2022 a 06/10/2022

93649 54192703 liliana do Socorro Pereira 60 Saúde 04/07/2022 a 01/09/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente da área de Gestão de Pessoas.
TaTiaNE ViaNNa SilVa
diretora administrativo e financeira

Protocolo: 852658

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 5746 de 14 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 rENaTa TriNdadE dE liMa, fEa, matrícula n° 
5901322/1, para exercer a função de fiscal e VaNESSa SoUSa MacE-
do, assistente administrativo, matricula n° 57223363/1, para suplente do 
Contrato nº 001/2017, firmado pela ADEPARÁ e Farisley Caldeira Venturim, 
cPf: 305.299.482-49, que tem por objeto locação de imóvel no município 
de NoVo rEParTiMENTo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 14 de setembro de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 852826

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5747/2022: BENEfici-
ário: rENaTa PErEira da SilVa MarQUES; Matrícula: 8400838;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições 
de materiais diversos de consumo, para suprir as necessidades da UlSa 
de redenção; Elemento de despesa / Valor: 339030/r$ 2.000,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 852840
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5743/2022: BENEficiá-
rio: diENY fErrEira da TriNdadE; Matrícula: 55586141;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades da Ulsa de conceição do 
araguaia.; Elemento de despesa / Valor: 339030/r$ 1.500,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 852796
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5748/2022: BENEficiá-
rio: NESTor SilVa doS rEiS; Matrícula: 54186886;função:20agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: reali-
zar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais diversos 
de consumo, para suprir as necessidades do Eac – Santa Bárbara; Elemen-
to de despesa / Valor: 339030/r$ 500,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 852855

diÁria
.

Portaria: 5718/2022 
objetivo: auxiliar o sacrifício dos animais positivos e coleta de soro dos de-
mais equídeos no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa destino: BrEJo GraNdE do 
araGUaia/Pa Servidor: 54187761/ fraNciSco clEiToN coSTa fa-
riaS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 05/09/2022 a 
06/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852642
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Portaria: 5713/2022 
objetivo: dar apoio na realização de vacina, durante a etapa de vacinação 
Agulha oficial na Ilha do Marajó no município. Justifica-se o pedido de diá-
ria devido a distância e dificuldade de locomoção da sede do escritório de 
Ponta de Pedras até as propriedades a terem seus animais vacinados. des-
te modo, há necessidade de levarmos um funcionário que conheça a região 
e suas particularidades, assim como conheça os produtores locais.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PoNTa dE PEdraS/
Pa destino: PoNTa dE PEdraS/Pa Servidor: 120126/ VaNildo loriVal 
MoraES GoUVEa (aUXiliar dE caMPo) / 14,5  diáriaS / 12/09/2022 a 
26/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852648
Portaria: 5720/2022 
Objetivo: Realizar vacinação na modalidade Agulha Oficial e/ou Assistida 
na região do Litoral e Vila do Bacuri. Justificam-se devido as propriedades 
ficarem distantes da sede do município e a região sofrer a influência da 
maré, não é possível o retorno no mesmo dia para a sede do município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cHaVES/Pa des-
tino: cHaVES/Pa Servidor: 57221223/ MarÇal caValcaNTi dE SoUZa 
BarroS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 
14,5 diáriaS / 16/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852664
Portaria: 5721/2022 
Objetivo: Dar apoio em fiscalização em comercio de produtos de uso ve-
terinários no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57223522/ lEaN-
dro dE SoUSa E SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 
19/09/2022 a 20/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 852665
Portaria: 5722/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização em comercio de produtos de uso veteriná-
rios/elaboração de parecer técnico no município. devido a distância da 
agrovila, 157 km, estrada com péssimas condições de trafegabilidade, faz 
necessário o pernoite na localidade. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 55588436/ 
raiKa diaS da SilVa (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 19/09/2022 
a 20/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852667
Portaria: 5719/2022 
objetivo: dar apoio na fiscalização do Evento agropecuário EXPoXiMa 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaN-
TarÉM/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: 14117/ JUraNdir aNToNio 
SoUSa cHaGaS/ (fiScal dE dEfESa aGroPEcUária E florESTal) / 4,5 
diáriaS / 07/09/2022 a 11/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852645
Portaria: 5717/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do evento agropecuário no município.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: 
BoNiTo/Pa Servidor: 57201611/ GErlaN MaToS dE alVarENGa / (MÉdi-
co VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 17/09/2022 a 19/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852636
Portaria: 5712/2022 
objetivo: realizar Vigilância Epidemiológica e atualização cadastral no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo 
aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa Servidor: 54187600/ JoaN-
NES PaUlUS fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUá-
ria) / 1,5 diária / 15/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852638
Portaria: 5724/2022 
objetivo: acompanhar o Gerencia e reunir com servidores locais.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iTaiTUBa/Pa 
destino: TrairÃo/Pa Servidor: 5869170/ aPriGio liNS dE oliVEira 
filHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 14/09/2022 
a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852694
Portaria: 5726/2022 
objetivo: Supervisão técnica e entrega de materiais.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SoUrE/Pa destino: BElÉM, MUaNá, PoN-
Ta dE PEdraS/Pa Servidor: 6045515/ daNiEllE SEaBra BriTo GUiMa-
rÃES / (GErENTE rEGioNal) / 5,5 diáriaS / 19/09/2022 a 24/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852705
Portaria: 5727/2022 
objetivo: Supervisão técnica e entrega de materiais.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SoUrE/Pa destino: cacHoEira do ara-
ri, SalVaTErra/Pa Servidor: 6045515/ daNiEllE SEaBra BriTo GUiMa-
rÃES / (GErENTE rEGioNal) / 1,5 diária / 15/09/2022 a 16/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852707
Portaria: 5725/2022 
objetivo: realiza o atendimento ao público, emissão de documentação, 
estruturação das reuniões e logístico.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: BarcarENa, BUJarU, coN-
cÓrdia do Pará, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 55588821/ faBio MaciEl 
fUrTado (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 
16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852700

Portaria: 5723/2022 
objetivo: dar apoio administrativo no escritório de atendimento da uni-
dade, realizando confecções de relatórios, notificação de vacinas e aten-
dimento ao público no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: PoNTa dE PEdraS/Pa Servidor: 
57189831/ JEaNdElliZZE MoNTEiro da SilVa / (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo) / 14,5 diáriaS / 12/09/2022 a 26/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852673
Portaria: 5706/2022 
objetivo: realizar ação de captura de morcego, no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: QUaTi-
PUrU/Pa Servidor: 54196745/ clEoMENES dEMErVal PiMENTEl coSTa 
/ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852594
Portaria: 5705/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização na 19º EXPO no município.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa 
destino: doM EliSEU/Pa Servidor: 57223551/ NaElSoN carValHo Go-
MES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 23/09/2022 a 
25/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852589
Portaria: 5709/2022 
objetivo: dar apoio na execução da atividade de atendimento aos focos 
de anemia infecciosa Equina em 05 cinco propriedades do Município. as 
diárias se fazem necessárias, pois o servidor terá que se deslocar 100 
km da zona urbana para a zona rural.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) / 2,5 diáriaS / 15/08/2022, 16/08/2022, 
17/08/2022, 18/08/2022 e 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852595
Portaria: 5710/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização no Evento a Agropecuário 2° Prova de Laço 
da fazenda e Parque Tinga-Uma no município. o evento acontecerá nas 
datas solicitadas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
alENQUEr/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: rG 8585309 / Marco 
aNTÔNio rEPolHo lUcaS/ (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diá-
ria / 03/09/2022 a 04/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU 
MacEdo.

Protocolo: 852602
Portaria: 5716/2022 
objetivo: realizar vigilância epidemiológica em propriedades rurais de 
maior risco e risco aleatório para brucelose e tuberculose, assim como rea-
lizar vigilância/cadastro de criação de abelhas nos municípios.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: NoVa TiMBoTEUa/Pa desti-
no: SaliNÓPoliS, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 54185790/Maria 
daS NEVES rodriGUES NEYra (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
05/09/2022 a 07/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 852628
Portaria: 5708/2022 
objetivo: dar apoio na execução da atividade de atendimento aos focos 
de anemia infecciosa Equina (aiE), em propriedades do Município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alENQUEr/Pa des-
tino: alENQUEr /Pa Servidor: 54197928/ alTEMar PaiXao da SilVa 
(aGENTE fiScal dE dEfESa aGroPEcUária E florESTal) / 1,5 diária 
/ 05/09/2022 a 06/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 852614
Portaria: 5711/2022 
objetivo: realizar atendimento aos focos de anemia infecciosa Equina 
(aiE) em propriedades rurais do Município.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 / 05/09/2022 a 06/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852615
Portaria: 5707/2022 
objetivo: realizar vigilância em 15 propriedades rurais com inspeção de 
patas e bocas de animais em 03 propriedades rurais de maior risco nos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ca-
PaNEMa/Pa destino: BoNiTo, PriMaVEra, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 
57201611/ GErlaN MaToS dE alVarENGa / (MÉdico VETEriNário) / 
4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852608
Portaria: 5730/2022 
objetivo: atendimento no Eac de São João de Pirabas. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: SÃo JoÃo 
dE PiraBaS/Pa Servidor: 5555914/ Marcio aNdrEY MUNiZ PriETo (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 16/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852731
Portaria: 5732/2022 
objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agropecuário nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔ-
Nio do TaUá/Pa destino: caSTaNHal, SaNTa BárBara do Pará, SaN-
Ta iZaBEl do Pará, SÃo caETaNo dE odiVElaS, ViGia/Pa Servidor: 
54187600/ JoaNNES PaUlUS fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE dE dEfE-
Sa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852726
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Portaria: 5733/2022 
objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agropecuário nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio 
do TaUá/Pa destino: caSTaNHal, SaNTa BárBara do Pará , SaN-
Ta iZaBEl do Pará , SÃo caETaNo dE odiVElaS, ViGia/Pa Servidor: 
57216618/ draUcia darlEN SilVa GoUVEa (MÉdico VETEriNário) / 
4,5 diáriaS / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852738
Portaria: 5731/2022 
objetivo: atendimento no Eac de São João de Pirabas.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: SÃo JoÃo dE 
PiraBaS/Pa Servidor: 5943809/ raYaNE rocHa PErEira (aUXiliar dE 
caMPo) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852739
Portaria: 5729/2022 
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: aBaETETUBa /Pa destino: caPaNEMa /Pa Servidor: 05066034/ 
dioGo GUErrEiro rEalE (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 06/09/2022 a 
09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852729
Portaria: 5728/2022 
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: SaNTa lUZia do Pará, ViSEU, 
Vila NaZarÉ/Pa Servidor: 5909025/ JoSE claUBio SilVa GalVÃo (aU-
Xiliar oPEracioNal) / 1,5 diária / 05/09/2022 a 06/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852724
Portaria: 5734/2022 
objetivo: coordenar e realizar as fiscalizações Volantes de Trânsito em 
cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: iGaraPÉ-Miri, 
MoJU /Pa. Servidor: 54189261/JoSE EdUardo fErNaNdES caValcaNTi 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 07/09/2022 a 09/09/2022. 
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852754
Portaria: 5735/2022 
objetivo: Supervisão e reuniões periódicas para alinhamentos de planeja-
mento de atividade.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
TUcUMÃ/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5960560/ roS-
SllENEY alVES SaMPaio PalHETa (GErENTE rEGioNal) / 3,5 diáriaS 
/ 26/09/2022 a 29/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 852770
Portaria: 5736/2022 
Objetivo: realizar fiscalização volantes na Rodovia BR 422(Transcametá), 
nos trechos do município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TailÂNdia/Pa destino: BaiÃo, caMETá/Pa Servidor: 5962053/ 
JoÃo BaTiSTa doS SaNToS oliVEira (aGENTE fiScal aGroPEcUário) 
/ 2,5 diáriaS / 14/09/2022 a 16/09/2022. ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852772
Portaria: 5737/2022 
objetivo: fiscalização volante na Gerência regional de Marabá e Posto 
de carne de Sol em abel figueiredo.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: MaraBá/Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS, iTU-
PiraNGa, NoVa iPiXUNa, ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 5861748/ JaKScE-
liNa GoMES MarTiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS 
/ 16/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 852773
Portaria: 5738/2022 
objetivo: realizar monitoramento de moluscos bivalves, nos municí-
pios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa 
destino: aUGUSTo corrÊa, BraGaNÇa/SP Servidor: 57190342/ lET-
TiErE MENdES PErEira liMa (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 
23/08/2022 a 24/08/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 852775
Portaria: 5741/2022 
objetivo: Participar de reuniões nos escritórios locais da adEPara para 
tratar de cadastros de propriedades, produtores e inspeções de produtos 
de origem vegetal nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem:BElÉM/Pa destino: JUrUTi, oriXiMiNá/Pa Servidor: 
57224177/rafaEl aNToNio HaBEr (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) 
/ 4,5 diáriaS /19/09/2022 a 23/09/2022ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852776
Portaria: 5749/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volantes na Rodovia BR 422 Transcametá), 
nos trechos do município de Baião e cametá-Pa.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/Pa destino: BaiÃo , ca-
METá /Pa Servidor: 55585764/ JoSÉ lUÍS MoNTEiro MaGalHÃES (aGEN-
TE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 14/09/2022 a 16/09/2022. 
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852872

Portaria: 5750/2022 
objetivo: realizar vigilância ativa e atualização cadastral em 08 proprie-
dades rurais com bovinos, ovinos, caprinos, equídeos e suínos considera-
das de risco e escolha aleatória sob critérios dos programas sanitários no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGara-
PÉ-aÇU/Pa destino: SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 54186897/ 
WilSoN roGErio rodriGUES doS SaNToS (MÉdico VETEriNário) / 
1,5 diária /14/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852880
Portaria: 5751/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do evento agropecuário no município.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa des-
tino: BoNiTo/Pa Servidor: 57224213/ NElSoN JoSE dE liMa fErNaN-
dES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 17/09/2022 a 
18/09/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852886
Portaria: 5753/2022 
objetivo: realizar cadastramento de produtores, propriedades rurais e uni-
dades produtivas de cultivos agrícolas. fundamento legal: lei 5.810/94 
art.145/149. origem: acará/Pa destino: MoJU/Pa Servidor: 54187139/ 
ENEiaS MarcEliNo dE araUJo MarQUES (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: lUcioNi-
la PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 852893
Portaria: 5752/2022 
Objetivo: Realizar a fiscalização no 9º Torneio Leiteiro do Sindicato dos 
Produtores rurais no município..fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa 
Servidor: 5960871/ EMilY dE Sá BoTElHo (aGENTE fiScal aGroPEcU-
ário) / 2,5 diáriaS / 09/09/2022 a 11/09/2022. ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852891
Portaria: 5754/2022 
objetivo: realizar cadastramento de produtores, propriedades rurais e uni-
dades produtivas de cultivos agrícolas.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa destino: MoJU/Pa Servidor: 
5948820/ Maria iara rodriGUES NoGUEira (TÉcNico aGrÍcola) / 
4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 852906
Portaria: 5739/2022 
Objetivo: Vistoria técnica para verificação das condições higiênico-sanitá-
rias e construções civis de estabelecimentos processadores de derivados 
da Mandioca.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaN-
TarÉM/Pa destino: alENQUEr, MoNTE alEGrE/Pa Servidor: 51855641/ 
PaUlo ricardo PaiVa alVES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/ 18/07/2022 a 22/07/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 852778
Portaria: 5742/2022 
Objetivo: Realizar a fiscalização no 9º Torneio Leiteiro do Sindicato dos 
Produtores Rurais no município de Abel Figueiredo. Justifica-se a ação de-
vido o responsável técnico do evento estar em processo de liberação para 
emissão de GTa’s e ainda não estar apto para a realização dos mesmos. 
E ainda o evento envolverá os dias de final de semana.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa 
destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 5960831/SErGio aTaidE doS 
SaNToS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 
2,5 diáriaS / 09/09/2022 a 11/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 852787

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de Portaria de sUBstitUiÇÃo de FUNÇÃo
Portaria 401/22, PUBLicaÇÃo doe Nº 35.042 de 12/07/2022
oNde se LÊ: d E S i G N a r, a contar de 03/08/2022 a 01/09/2022, o 
Operador Gráfico – JOSELITO MEDEIROS RAMOS - Matrícula nº 57175878/1, 
para responder pela Chefia da Seção de Serviços Gráficos – SSG/COTEC, em 
virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/827303).
Leia-se : d E S i G N a r, a contar de 01/08/2022 a 30/08/2022, o ope-
rador Gráfico – JOSELITO MEDEIROS RAMOS - Matrícula nº 57175878/1, 
para responder pela Chefia da Seção de Serviços Gráficos – SSG/COTEC, 
em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/827303).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 852861
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aViso de LicitaÇÃo
.

cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 013/2022
Processo: 2022/347725
a Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
– EMaTEr –Pará, inscrita no cNPJ 05.402.797/0001-77, através de 
seu Presidente, o Sr. rosival Possidônio do Nascimento, autoridade 
Homologadora de cotação Eletrônica, PorTaria Nº 0059/2022, de 
09/02/2022, torna Público a abertura do Processo licitatório de coTaÇÃo 
ElETrÔNica nº 013/2022, tipo “Menor Valor Global” a ser arrematado 
e pago pela administração Pública, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada na Contratação de Instituição qualificada de ensino 
profissional para seleção e capacitação de jovens aprendizes, no curso de 
auxiliar de administração, para a inclusão no Programa de aprendizagem, 
conforme item 03 do Edital e do Termo de referência, de acordo com as 
normas e diretrizes estabelecidas.
a abertura realizar-se-á no dia 20 de setembro de 2022, às 09:00 ho-
ras (horário local). o Edital encontra-se disponível na internet nos ende-
reços eletrônicos http://www.compraspara.pa.gov.br e web.banparanet.
com.br/cotacao/, contato pelo telefone (91) 3299-3463 ou e-mail: cple-
mater@outlook.com, no horário de 09:00 às 16:00 horas.
Marituba (Pa), 14 de setembro de 2022
coordenador responsável: oscar Souza do carmo Júnior
Presidente-EMaTEr-Pa: rosival Possidônio do Nascimento.

Protocolo: 853007

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 66/2022: BENEficiário: 
carloS EdUardo dE liMa coSTa; Matrícula: 54197301; função: Exten-
sionista rural ii; ProGraMa: 1449;ProJETo-aTiVidadE: 8704; foNTE: 
0101; oBJETiVo: reparo do veículo raNGEr de placa QEo 3B83, uma 
vez que, o mesmo é o veículo usado no transporte dos produtos que es-
tavam em exposição no Espaço do Modelo rural e Pavilhão da agricultura 
familiar; MUNicÍPio: castanhal; Elemento de despesa: 33903096= r$ 
2.300,00; 33903996= r$ 700,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 
dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de con-
tas: 15 dias após aplicação. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa 
frEirE.

Protocolo: 852744

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 227/2022; BENEficiário: Glauber florên-
cio da cunha,  Matrícula Nº 57175853/1; fUNÇÃo: Extensionista rural i; 
oBJETiVo: acompanhar o Presidente da EMaTEr-Pará na agenda da dire-
toria Executiva à escritórios regionais /locais da região administrativa de 
Marabá e altamira; Nº dE diáriaS: 4 e ½; PErÍodo: 13 à 17.09.2022; 
dESTiNo: Marabá e altamira; ordENador dE dESPESa: roSiVal PoS-
SidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 852723
Portaria de diÁria Nº 228/2022; BENEficiário: rosival Possidô-
nio do Nascimento, Matrícula Nº 3175685/1; fUNÇÃo: Presidente; oBJE-
TiVo: Para cumprir agenda da diretoria Executiva à escritórios regionais/
locais da região administrativa de Marabá e altamira; Nº dE diáriaS: 4 
e ½; PErÍodo: 13 à 17.09.2022; dESTiNo: Marabá e altamira; ordENa-
dora dE dESPESa: MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 852725
Portaria de diÁria Nº 225/2022; BENEficiário: rosival Possidô-
nio do Nascimento, Matrícula Nº 3175685/1; fUNÇÃo: Presidente; oBJE-
TiVo: Para cumprir agenda da diretoria Executiva à escritórios regionais/
locais da região administrativa de conceição do araguaia e Marabá; Nº 
dE diáriaS: 4 e ½; PErÍodo: 19 à 23.09.2022; dESTiNo: conceição do 
araguaia e Marabá; ordENadora dE dESPESa: MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 852651
Portaria de diÁria Nº 226/2022; BENEficiário: Glauber florên-
cio da cunha,  Matrícula Nº 57175853/1; fUNÇÃo: Extensionista rural i; 
oBJETiVo: acompanhar o Presidente da EMaTEr-Pará na agenda da dire-
toria Executiva à escritórios regionais /locais da região administrativa de 
conceição do araguaia e Marabá; Nº dE diáriaS: 4 e ½; PErÍodo: 19 à 
23.09.2022; dESTiNo: conceição do araguaia e Marabá; ordENador dE 
dESPESa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 852652
Portaria de diÁria Nº 229/2022; BENEficiário: faBiola TaTia-
NE fErNaNdES QUEiroZ,  Matrícula Nº 5960256/1; fUNÇÃo: chefe de 
Gabinete; oBJETiVo: acompanhar o Presidente da EMaTEr-Pará na agen-
da da diretoria Executiva à escritórios regionais /locais da região admi-
nistrativa de conceição do araguaia – Pará e de Marabá; Nº dE diáriaS: 4 
e ½; PErÍodo: 19 à 23.09.2022; dESTiNo: conceição do araguaia e Ma-
rabá; ordENador dE dESPESa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 852877

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 88/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidores Marcos oliveira Guerreiro, matrícula 5898796/3 
como fiscal e Leandro José Monteiro Ribeiro, matrícula Nº 80845866/1, 
como suplente de fiscal, do contrato para prestação de serviço de locação 
de veículo automotor terrestre, para atender a cEaSa/Pa, PrEGÃo ElE-
TRÔNICO SRP/SEPLAD/DGL Nº 6/2021, firmado com a empresa ARRAIS 
SErViÇoS MEcÂNicoS, coNSTrUÇÃo, coNSErVaÇÃo E loGÍSTica, a 
contar de 31 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 12 de setembro de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 852829

.

.

coNtrato
.

contrato: 025/2022
Processo 2022/569741
objeto: Prestação de serviço de locação de veículo automotor terrestre.
fundamento lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da lei federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da lei Estadual nº 6.474, de 06 de 
agosto de 2002, do decreto Estadual nº 534, de 4 de fevereiro de 2020, 
lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
Valor Total: r$ 45.100,00
Vigência: 31/08/2022 a 30/08/2024
orçamento: Unidade orçamentária: 58201; fonte do recurso: 
0261006355; Programa: 1297 - Manutenção de Gestão; PTrES: 588338 
– operacionalização das ações administrativas; Natureza da despesa: 
33.90.33 – PaSSaGENS E dESPESaS coM locoMocao
contratado: arraiS SErViÇoS MEcÂNicoS, coNSTrUÇÃo, coNSErVa-
ÇÃo E loGÍSTica - cNPJ: 07.346.264/0001-40
Endereço: alameda Moça Bonita, 97; cEP: 66.645-010 – castanheira – 
Belém - Pa
data da assinatura: 31/08/2022
ordenador: fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente - cEaSa/Pa

Protocolo: 852831

.

.

FÉrias
.

Portaria n.º 089/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta cEaSa/Pa abaixo 
relacionados no mês de oUTUBro/2022.

Matrícula servidor Período aqui-
sitivo Período de Gozo

5946488/2 cESar roBErTo o. diaS JUNior 2021/2022 03/10/2022 a 
01/11/2022

5423449/2 EdUardo NaSciMENTo GoNÇalVES 2021/2022 01/10/2022 a 
10/11/2022

5419632/2 ENrico liMa MarTiNS 2020/2021 01/10/2022 a 
30/10/2022

57222969/4 lidiaNE lEal MoNTEiro dE QUEiroZ 2021/2022 03/10/2022 a 
01/11/2022

57196970/2 lUBErSoN carloS a. da GaMa 2021/2022 01/10/2022 a 
30/10/2022

5555027/2 NESTor aUGUSTo rodriGUES 2020/2021 07/10/2022 a 
22/10/2022

54184730/4 ValMor arEdE cordoVa 2021/2022 03/10/2022 a 
01/11/2022

registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 14 de Setembro de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 853059
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria 02213/2022-dGaF/GaB/seMas, de 14/09/2022
Nome: alEX da SilVa coSTa
Matrícula: 5931888/2
função: Motorista
concessão: 02 (dois) dias de afastamento em razão de falecimento de 
pessoa da família
Período: 01/09/2022 a 02/09/2022
Processo: 2022/1150816
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 853063
Portaria 02216/2022-dGaF/GaB/seMas, de 14/09/2022
Nome: lUciaNa dE alMEida BorGES
Matrícula: 6403657/2
cargo: Secretário de diretoria
concessão: 08 (oito) dias de afastamento em razão de falecimento de 
pessoa da família
Período: 10/08/2022 a 17/08/2022
Processo: 2022/1163960
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 853069
Portaria Nº 02190/2022-dGaF/GaB/seMas, de 13/09/2022.
Nome: fErNaNda KEllY ValENTE da SilVa
Matrícula: 57215630/1
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 10 (dez) dias de licença por Motivo de doença em Pessoa da família
Período: 23/05/2022 a 01/06/2022
laudo Médico: 93486 de 29/08/2022
Processo: 2022/784047
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 853057

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 02179/2022 – dGaF/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22 de fevereiro 
de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 2021;
coNSidEraNdo que os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como 
os contratados por tempo determinado, estão inscritos no regime Geral de 
Previdência Social, de acordo com a Emenda constitucional 20, de 15 de 
dezembro de 1998;
coNSidEraNdo que devem ser observados os preceitos da legislação fe-
deral, em especial a lei nº 8.213/91 e o decreto nº 3.048/99;
rESolVE:
i – coNcEdEr aos servidores, abaixo discriminados, licença para Trata-
mento de Saúde:

serVidor MatrÍcULa aFastaMeNto Processo
alfrEdo liMa da coSTa JUNior 5957462/1 25/07/2022 a 29/07/2022 2022/989737

aNTÔNia riTa XaViEr da crUZ 84008211
17/08/2022 a 18/08/2022
29/08/2022 a 07/09/2022
09/09/2022 a 09/09/2022

2022/1129881

BrUNo friaS caraciolo 5954945/1 28/06/2022 a 07/07/2022 2022/843331
claUdio HaYdEMar dE oliVEira raMoS 5954898/1 23/06/2022 a 01/07/2022 2022/843331

clEidE liMa fErNaNdES 6403575/1 18/07/2022 a 21/07/2022 2022/947082

dilMa rodriGUES dE aNdradE 5963855/1

22/07/2022 a 30/07/2022
01/09/2022 a 02/09/2022
04/09/2022 a 06/09/2022
08/09/2022 a 09/09/2022

2022/996633
2022/1169432

ElZa BraNdÃo SaNTaNa 5955125/1 18/07/2022 a 21/07/2022 2022/980804
EUclidES fiGUErEdo foNSEca 5954911/1 02/08/2022 a 05/08/2022 2022/1129616

faBio caMPoS PaMPloNa riBEiro 5950420/2 07/07/2022 a 11/07/2022 2022/980804
lariSSa roBErTa oliVEira caSTro SaNToS 5954829/2 16/08/2022 a 25/08/2022 2022/1056456

lUiZa Maria fErrEira GoNÇalVES PirES 5939645/2 06/07/2022 a 12/07/2022 2022/1060409
lUPErcÍNio SErGio liMa dE oliVEira JUNior 5942538/3 19/07/2022 a 23/07/2022 2022/1065375

MaYara liMa PicaNÇo 5958315/1 19/07/2022 a 25/07/2022 2022/937564
MilToN VaZ da SilVa JUNior 5930139/2 06/09/2022 a 09/09/2022 2022/1170780

oSMar roMaN JUNior 5919696/2 19/07/2022 a 22/07/2022 2022/996633
PaMEla daNiElY doS SaNToS riBEiro 5954918/1 01/08/2022 a 05/08/2022 2022/1037859

roMMEl WilSoN diNiZ E SilVa 5958440/1 20/07/2022 a 23/07/2022 2022/980804
SaMUEl da coSTa doS SaNToS 5954995/1 26/07/2022 a 29/07/2022 2022/975396

Sara GoNZaGa arrUda 5936249/3 27/07/2022 a 01/08/2022 2022/989737
TaliTa Maria carMoNa doS SaNToS ESTacio 5933416/3 11/07/2022 a 15/07/2022 2022/1065375

ValEria aMaral doS SaNToS 5905021/2 05/08/2022 a 11/08/2022 2022/1011715

ii – determinar à coordenadoria de Gestão de Pessoal – cGP, que através 
do setor competente, tome as devidas providências ao fiel cumprimento 
do presente ato.
Belém, 14 de setembro de 2022.
rEGiSTra-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 853085

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 2143/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021-GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/731910-SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 062/2022- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa ZENiTE iNforMaÇÃo E coN-
SUlToria S.a, os servidores: EMaNUEl lUcaS PErEira liMa, matrícula 
nº 5938940/3, como fiscal Titular e ANDERSON CARDOSO LEAL, matrícula 
nº 5946269/1 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do 
contrato em 31 de agosto de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 14 de setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 853100

errata
.

errata a terMo aditiVo a coNtrato
Nº do contrato: 080/2021-seMas/Pa
Nº do aditivo: 01/2022
data da Publicação: 17/08/2022
Nº da Publicação: 35.079
oNde se LÊ: “objeto: Prorrogação de vigência e reajuste conforme Porta-
ria 042 de 08/03/2022- ioEPa, publicado no doE 34.891 de 14/03/2022, 
alterando o valor do cM de r$ 6,40 para r$ 7,00, perfazendo o valor de 
r$ 196.875,00”
Leia-se: “objeto: Prorrogação de vigência; reajuste conforme Portaria 
042 de 08/03/2022- ioEPa, publicado no doE 34.891 de 14/03/2022, al-
terando o valor do cM de r$ 6,40 para r$ 7,00, perfazendo o valor de r$ 
196.875,00; acréscimo de 25% sobre o valor global do contrato reajusta-
do, no qual o valor passará de r$ 196.875,00 para r$ 246.093,75”.

Protocolo: 853025

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo 01/2022
coNtrato Nº 093/2021-seMas/Pa
Processo Pae 2021/865917 - seMas/Pa
objeto: Prorrogação de vigência e o acréscimo de quantitativo em 
7,4950%, no importe de r$ 37.962,44, perfazendo o valor global do con-
trato em r$ 544.463,40
Vigência: 15/09/2022 a 15/09/2023
assinatura: 14/09/2022
dotação orçamentária:
- Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 0116, 0316; Ele-
mento 339039; P i 4120008338c; ação 213477.
- Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278238; fonte 0116, 0316; Ele-
mento 339039; P i 4120008238c; ação 254178.
contratado: JEffErSoM ESTrUTUra Para EVENToS EirEli – EPP (cNPJ 
03.746.510/0001-09)
Endereço: rua Professor Nelson ribeiro, 14, Bairro Umarizal, cEP 66050-
420, fone (91) 3224-7641/ 99988-8033, jeffersom@jeffersom.com.br, fi-
nanceiro@jeffersom.com, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 853022

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 02/2022
convênio: S/ Nº 2020 SEMaS/ EMBraPa/ fUNarBE
Processo: PaE 2020/617709 - SEMaS/Pa
Partes: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade-SEMaS/
Pa (concedente); Empresa Brasileira de Pesquisa agropecuária, por inter-
médio da Unidade Embrapa amazônia oriental (cNPJ 00.348.003/0128-
01, convenente); e a fundação arthur Bernardes – fUNarBE (cNPJ 
20.320.503.0001/51)
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Justificativa: 1º) O Estabelecimento de uma base virtual de capacitações 
e ferramentas de transferência de tecnologias que não estavam previstas 
no primeiro plano de trabalho, as quais não extinguem os treinamentos 
práticos previstos inicialmente;
2º) ajuste na distribuição orçamentária entre as rubricas para permitir uma maior 
robustez na oferta de recursos para capacitação, conforme Plano de Trabalho.
assinatura: 06/09/2022
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278819; 
fonte 0316008798; Elemento 335041, 445042; Pi 2100008819c, 
2100008819E; ação 264544
foro: comarca de Belém, Estado do Pará
ordenadores responsáveis: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade; Walkymário de Paulo lemos, 
chefe Geral da EMBraPa; rodrigo Gava, diretor-Presidente da fUNarBE

Protocolo: 852720

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2217/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar das Oficinas Regionais e de Contribuição para a cons-
trução do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaNBio/Pa 
e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia Kateiokuare Parkateje/Bom Jesus do Tocantins/Pa
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador Eventual:
– UBiraJara NaZarENo SoMPrÉ – (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852721
Portaria Nº 2206/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia akrãtikatejê da sede do município de Bom Jesus do Tocan-
tins/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaboradora:
– KáTia SilENE coSTa ValdENilSoN – (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852634
Portaria Nº 2209/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar das Oficinas Regionais Informativas e de contribuição 
para a construção do Plano Estadual de Bioeconomia e apresentar os Eixos 
Temáticos e receber contribuições de instituições Governamentais e Não 
Governamentais do estado do Pará para o Plano Estadual de Bioeconomia 
do Pará-PlaNBio/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia Parakanã/São félix do Xingu/Pa
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador Eventual:
– HaYTYTGa ParaKaNÃ – (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852679
Portaria Nº 2210/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia itahy da sede do município de São Geraldo do araguaia/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador:
– WElToN JHoN oliVEira SUrUir – (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852684
Portaria Nº 2212/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
objetivo: destinação de animais silvestres em situação de alta hospitalar 
do Hospital veterinário da UfPa de castanhal, do Hospital Veterinário da 
Ufra/Belém e do Museu Paraense Emilio Goeldi à fundação Zoobotânica 
de Marabá (fZM) e ao Parque Zooboânico Vale (PZV).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: castanhal, Marabá e Parauapebas/Pa- Tailândia/Pa
Período: 13/09 a 17/09/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 57191997/3 - daVid oliVEira lUZ - (Técnico Em Gestão de Pesca E 
aquicultura)
- 5954902/1 - dENiS dE PiNHo SoUSa - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5654831/1 - EVaNdro dE SoUZa PaES BarrETo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852703

Portaria Nº 2215/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar das Oficinas Regionais e de Contribuição para a cons-
trução do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaNBio/Pa 
e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia Kateiokuare Parkateje/Bom Jesus do Tocantins/Pa
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador Eventual:
– BrENo KaTEioKUarE KrUaTi – (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852708
Portaria Nº 2211/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar das Oficinas Regionais e de Contribuição para a cons-
trução do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaNBio/Pa 
e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia Moikarakô/ourilândia/Pa
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador Eventual:
– BEPdJa KaiaPo – (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852690
Portaria Nº 2214/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia Kamayurá da sede do município alto Xingu/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador:
– PaTKorE KaYaPÓ – (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852699
Portaria Nº 2205/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia Guarany da sede do município de Jacundá/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador:
– JoSÉ TaSiNo loPES dE SoUSa GUaraNY – (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852612
Portaria Nº 2204/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
objetivo: Participar das reuniões (3ª ordinária e 4ª Extraordinária) do con-
selho deliberativo da rESEX Mar de Soure.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Soure/Pa e Salvaterra/Pa.
Período: 14/09/2022 à 17/09/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5963872/1 – arTUr WillEN raMoS corrEa – (Gerente)
- 5955452/2 - lUciaNo dE JESUS GoMES PErEira – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852622
Portaria Nº 2203/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: comunidade agroextrativista Praialta Piranheira da sede do muni-
cípio de Nova ipixuna/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaboradora:
– clarEMilTa SoUSa doS SaNToS – (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852601
Portaria Nº 2201/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar das Oficinas Regionais Informativas e de contribuição 
para a construção do Plano Estadual de Bioeconomia é apresentar os Eixos 
Temáticos e receber contribuições de instituições Governamentais e Não 
Governamentais do Estado do Pará para o Plano Estadual de Bioeconomia 
do Pará-PlaNBio/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: comunidade agroextrativista Praialta Piranheira/Nova ipixuna/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias
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colaborador(a):
– Maria NilZa oliVEira loPES – (colaborador(a) Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852586
Portaria Nº 2200/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: comunidade agroextrativista Praialta Piranheira da sede do muni-
cípio de Nova ipixuna/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador:
– claUdEcir riBEiro doS SaNToS – (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852588
Portaria Nº 2199/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar das Oficinas Regionais Informativas e de contribuição 
para a construção do Plano Estadual de Bioeconomia é apresentar os Eixos 
Temáticos e receber contribuições de instituições Governamentais e Não 
Governamentais do Estado do Pará para o Plano Estadual de Bioeconomia 
do Pará-PlaNBio/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: comunidade agroextrativista Praialta Piranheira/Nova ipixuna/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias
colaborador(a):
– iVaNildE MoraES do NaSciMENTo – (colaborador(a) Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852582
Portaria Nº 2198/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: comunidade agroextrativista Praialta Piranheira da sede do muni-
cípio de Nova ipixuna/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaboradora:
– EVa MoraES do NaSciMENTo – (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852575
Portaria Nº 2196/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia Kremaiti da sede do município de São félix do Xingu/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a):
– BaYKaJYr KaiaPÓ – (colaborador(a) Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852565
Portaria Nº 2197/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: comunidade agroextrativista Praialta Piranheira da sede do muni-
cípio de Nova ipixuna/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a):
– SUENa NaSciMENTo da SilVa – (colaborador(a) Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852570
Portaria Nº 1712/2022 - GaB/seMas 03 de aGosto de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental, nos municípios citados, 
a fim de atender demandas do Ministério Público.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa,
destino: Marabá/Pa, Tucumã/Pa, ourilândia do Norte/Pa, rio Maria/Pa, 
floresta do araguaia/Pa, Xinguara/Pa e conceição do araguaia/Pa.
Período: 22/08 a 07/09/2022 – 16 e ½ diárias.
Servidores:
- 5136857/1 - aNToNio carloS da SilVa NoBrE – (Engenheiro Sani-
tarista)
- 5936342/2 - alVaro dE caSTro PacHEco JUNior – (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5926565/2 - iGor PErEira diNiZ - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 835504

Portaria Nº 1816/2022 - GaB/seMas 12 de aGosto de 2022.
Objetivo: Dar apoio para equipe de fiscalização desta SEMAS, que atenderá 
as demandas do Ministério Público, bem como documentos/denúncias com 
pendências no setor de fiscalização, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, Tucumã/Pa, ourilândia do Norte/Pa, água azul do 
Norte/Pa, Xinguara/Pa, rio Maria/Pa, floresta do araguaia/Pa e conceição 
do araguaia/Pa
Período: 22/08 a 07/09/2022 – 16 e ½ diárias
Servidores:
- 57000341 - Marco aNToNio dE SoUZa GoNÇalVES - (3º SarGENTo PM)
- 572221311 - KlEdSoN MaciEl GodiNHo - (cB PM)
- 57222536 - MarcoS faGNEr MarTiNS dUarTE - (cB PM)
- 572221921 - lUciaNo BErNardo raMoS - (cB PM)
- 57804701 - aNTÔNio aUGUSTo MaTEUS dE oliVEira - (3º SarGENTo PM)
- 42196271 - JEffErSoN JorGE caSTro da SilVa - (cB PM)
- 541947831 - oSValdo JoSÉ da SilVa corrÊa - (3º SarGENTo PM)
- 5944686 - aNToNio rafaEl fErrEira dE SoUSa - (Sd PM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 839705
Portaria Nº 1907/2022 - GaB/seMas 23 de aGosto de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental, para atendimento das 
demandas protocoladas, além de identificar atividades irregulares ou ilíci-
tas durante o período da fiscalização.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: capanema, ourém, capitão Poço e Quatipuru/Pa.
Período: 30/08/2022 à 05/09/2022 – 06 e ½ diária.
Servidores:
- 57203213/ 2 – ElVES MarcElo BarrETo PErEira – (coordenador)
- 5954934/ 1 – GUSTaVo airES SarMaNHo – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 843213
Portaria Nº 1947/2022 - GaB/seMas 26 de aGosto de 2022.
objetivo: de realizar procedimentos de vistoria técnica para análise de au-
torização de captura, coleta, resgate, transporte e soltura de fauna silves-
tre em área de Supressão Vegetal e Vistoria de autorização de Supressão 
Vegetal do Município de itaituba/Pa
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa.
destino: itaituba/Pa.
Período: 27/09/2022 à 30/09/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5889409/ 2 – aNdrÉa coNcEiÇÃo BoNaTo colarES – (Técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5924514/ 2 – MoEMa racHEl riBEiro dE VaScoNcEloS – (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 845081
Portaria Nº 1962/2022 - GaB/seMas 29 de aGosto de 2022.
objetivo: vistoria nas Empresas aMaZoN fiSH coMErcio dE PEiXES 
orNaMENTaiS lTda, referente à renovação de licença de operação (lo 
nº 10971/2018), Processo n°. 2022/0000015950 e a dE VaScoNcEloS 
UcHoa – ME, Processo nº 2018/0000025385
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 19/09/2022 à 23/09/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
-5954877/1-adaUTo doS SaNToS MEllo filHo- (TEcNico EM GESTao 
dE MEio aMBiENTE)
-5963651/1 -MaUricio WilliaNS dE liMa - (TEcNico EM GESTao dE 
MEio aMBiENTE)
-55587538/1- SUraMa dE MESQUiTa BraNdÃo lEal- 
(aUXiliar oPEracioNal)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 845606
Portaria Nº 2018/2022 - GaB/seMas 31 de aGosto de 2022.
objetivo: reunião com a reitoria da Universidade federal do oeste do Pará 
- UfoPa e acompanhar a equipe do licenciamento ambiental em vistoria.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 22/09/2022 à 24/09/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
– 5946009/ 1 – rodolPHo ZaHlUTH BaSToS – (Secretário adjunto).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 847048
Portaria Nº 2141/2022 - GaB/seMas 12 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Organizar e promover o evento nas oficinas regionais do plano 
estadual de bioeconomia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 18/09 a 21/09/2022 – 03 e ½ diárias.
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Servidora:
-55588165/4 - MaiTE aZEVEdo BarBoSa SaUMa - (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 851798
Portaria Nº 2187/2022 - GaB/seMas 13 de seteMBro de 2022.
objetivo:  de realizar vistoria Prévia em PMfS/Poa i.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Portel/Pa
Período: 27/09 a 30/09/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 57174821/ 2 - carloS VicTor PErEira lEiTao - (TEcNico EM GESTao 
dE MEio aMBiENTE)
- 57175436/ 1 - PaUlo roBErTo rodriGUES PiNTo - (TEcNico EM GES-
Tao dE iNfra-ESTrUTUra)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852432
 Portaria Nº 2151/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/941768 dla-SEMaS;
rESolVE:
i – alterar o período da viagem, na PorTaria Nº 1717/2022-GaB/SEMaS de 
03/08/2022, publicado no doE nº 35.069 do dia 05/08/2022, que seria no 
dia 11/08/2022 – 0,5 diária, para o novo período dia 05/09/2022 – 0,5 diária.
ii – Excluir da Portaria citada no item i, a servidora KaroliNE TElES da 
SilVEira dE SoUZa, Matrícula n° 5947074/1, ocupante do cargo de Se-
cretaria de diretoria.
Belém, 13 de setembro de 2022.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretor de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 852504
Portaria Nº 2191/2022 - GaB/seMas 13 de seteMBro de 2022.
Objetivo: De Organizar e Participar das oficinas regionais do planbio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 18/09 a 21/09/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 57195714/2- lariSSa daNiElla loPES rodriGUES - Técnica em Gestão Pública
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852518
Portaria Nº 2229/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia Parkatejê da sede do município de Bom Jesus do Tocantins/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a):
– JoSÉ UrUBaTaN SoMPrÉ – (colaborador(a) Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 853051
Portaria Nº 2227/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
objetivo: de conduzir a equipe da GEMiM para uma vistoria no município 
de Paragominas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Paragominas/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 11/09 a 16/09/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidor:
-5914632/ 2 - EdSoN ViTor SaBaT cardoSo JUNior - (MoToriSTa)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 853042
Portaria Nº 2231/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: comunidade agroextrativista Praialta Piranheira da sede do muni-
cípio de Nova ipixuna/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador:
– YaGo dE SoUSa SaNToS – (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 853093
Portaria Nº 2228/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.

origem: Terra indigena Xicrin da sede do município de Novo repartimento/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a):
– KaiUTUK XiKriN – (colaborador(a) Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 853016
Portaria Nº 2224/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
objetivo: Vistoria técnica ambiental na(o) área/polígono do aterro sanitá-
rio, localizado no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marituba/Pa.
Período: 16/09/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 5952142/ 1 – GUSTaVo NEVES SilVa – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5911161/ 4 – rÔMUlo HENriQUE alVarada fErrEira – (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 7060162/ 3 – SMiTH caMPoS dE alBUQUErQUE – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852896

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 2145/2022-dGaF/GaB/seMas, 12/09/2022
i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar de 13/08/2022 o 
gozo de férias da servidora Edira dE NaZarE fErrEira Vidal, matricula 
nº 5907165/ 2 , referente ao exercício 2021/2022, concedida através da 
PorTaria Nº 1145/2022 -Gaf/GaB/SEMaS de 06/06/2022, publicado no 
doE 34.998 de 07/06/2022, restando 11 (onze) dias a serem usufruídas 
em data oportuna.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 852814

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 675 de 14 de setembro de 2022
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, republicado no Diário Oficial nº. 33.799, de 07 
de fevereiro de 2019.
reGiMeNto iNterNo do coNseLHo Gestor do MoNUMeNto 
NatUraL do ataLaia

caPÍtULo i
da coNstitUiÇÃo, Área de atUaÇÃo, sede e oBJetiVos

art. 1º - o conselho Gestor do Monumento Natural do atalaia – MoNa 
aTalaia, criado pelo decreto Nº 2.077 de 23 de maio de 2018, de caráter 
consultivo é uma entidade voltada para a orientação das atividades desen-
volvidas no MoNa, conforme disposições da lei federal 9.985, de 18 de 
julho de 2000, regulamentada pelo decreto federal 4.340 de 22 de agosto 
de 2002 e do presente regimento.
Art. 2° - A área de atuação do Conselho é a área geográfica estabelecida 
pelo artigo 1°, do decreto Estadual n° 2.077, de 23 de maio de 2018.
art. 3º - a sede executiva do conselho será a sede da Gerência adminis-
trativa da regiãoNordeste do idEflor-Bio, localizada no município de Ma-
racanã, podendo qualquer instituição membro sediar as reuniões, a critério 
do Presidente, devendo esta colocar à disposição do conselho infraestru-
tura de apoio para a realização dos trabalhos. as reuniões serão realiza-
das preferencialmente no município de Salinópolis, podendo ser presencial 
ou on-line.
art. 4º - os objetivos do conselho MoNa atalaia, resguardados os precei-
tos da legislação específica, são:
I - Contribuir para a definição e implantação de uma política pública am-
biental que possa garantir o desenvolvimento da sociedade e a conserva-
ção dos recursos naturais, valorizando a diversidade cultural;
ii - Garantir a gestão e o planejamento integrados e participativos do 
MoNa atalaia, de forma propositiva envolvendo os diversos grupos da so-
ciedade civil organizada e dopoder público;
iii - agregar apoio político e institucional para promover a gestão e o pla-
nejamento do MoNa atalaia; e
iV - contribuir para o aperfeiçoamento da Gestão Participativa das demais 
Unidades de conservação, no que couber, nos níveis: federal, Estadual e 
Municipal.
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caPÍtULo ii
das atriBUiÇÕes

art. 5º - as atribuições do conselho do MoNa são:
i - Elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados 
da sua instalação;
ii – acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Ma-
nejo da unidade de conservação, garantindo o seu caráter participativo;
iii - Propor e encaminhar programas, sub-programas e projetos constan-
tes no Plano de Manejo, e atividades relacionadas ao MoNa atalaia, garan-
tindo uma gestão participativa e fomentando a integração com as demais 
Ucs da região costeira do Pará, no âmbito ambiental;
IV - Propor critérios e procedimentos técnico-científicos para direcionar 
ações de proteçãoambiental e de desenvolvimento econômico, social, cul-
tural e científico, de forma sustentável, no MONA Atalaia;
V - consultar e convidar técnicos especializados nas áreas de educação, 
turismo, saúde, pesquisa, extensão, fomento, segurança, jurídica e outras 
para assessorá-lo, quando necessário;
Vi - Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de 
impacto relevante ao MoNa atalaia;
Vii - contribuir para a divulgação de ações promissoras desenvolvidas no 
MoNa, que possam servir de subsídios para futuras ações;
Parágrafo Único - Em todas as decisões do conselho deverão ser observa-
das as normas e leis relacionadas com os Monumentos Naturais e Políticas 
de Meio Ambiente vigentes, inclusive as específicas do MONA Atalaia esta-
belecidas em seu Plano de Manejo.

caPÍtULo iii
dos deVeres e VedaÇÕes

art. 6° - os membros do conselho Gestor devem estimular as práticas am-
bientalmente corretas, através de sua própria conduta, zelando pela ética 
do conselho, tendo como principais deveres:
i - Manifestar-se sobre assuntos de interesse da Unidade de conservação;
ii - Estimular o protagonismo dos setores na gestão e no monitoramento 
da Unidade de conservação;
iii - apoiar a efetividade da conservação da biodiversidade e a implemen-
tação dos objetivos de criação da Unidade de conservação;
iV - conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da Unidade de con-
servação, promovendo ampla discussão sobre seus objetivos ambientais e 
sociais, bem como sobrea gestão da Unidade;
V - demandar e propor aos órgãos competentes, instituições de pesquisa e 
de desenvolvimento socioambiental, ações de conservação, pesquisa, edu-
cação ambiental, proteção, controle, monitoramento e manejo que promo-
vam a conservação dos recursos naturais da Unidade de conservação, sua 
Zona de Amortecimento ou território de influência;
Vi - Propor aos órgãos competentes ações ou políticas públicas de qualida-
de de vida e apoio ao extrativismo às populações tradicionais beneficiárias 
da Unidade de conservação;
Vii - incentivar, no que couber, as populações tradicionais a buscarem sua 
organização formal perante a sociedade;
VIII- Oficializar os resultados das deliberações de relevante interesse públi-
co por meio de resoluções, registradas em ata da reunião correspondente;
iX - Promover ampla discussão sobre a efetividade da Unidade de conser-
vação e as iniciativas para sua implementação;
X - formalizar recomendações e moções, registradas em ata de reunião 
correspondente;
Xi - acompanhar e propor ações para a elaboração, implementação, moni-
toramento, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão da Unidade de 
conservação, em especialos Planos de Gestão;
Xii - Estabelecer mecanismos de tomada de decisão que assegurem a 
efetiva participação da sociedade na gestão da Unidade de conservação;
Xiii - Propor formas de gestão e resolução de conflitos em articulação com 
os setores envolvidos;
XiV - debater as potencialidades de manejo dos recursos naturais da Unidade 
de conservação, com ênfase na implementação de iniciativas sustentáveis, e
XV - criar, quando convier, Grupos de Trabalho e câmaras Técnicas para 
análise e encaminhamento de especificidades da Unidade de Conservação, 
facultada a participação de representantes externos, se pertinente;
XVI – Acompanhar e fiscalizar o uso dos recursos de origem público ou 
privado a serem investidos na Uc ou designados para o MoNa.
art. 7° - É vedado ao membro pronunciar-se em nome do conselho Gestor 
em qualquer circunstância, a não ser que assim legitimado na forma deste 
regimento interno.
art. 8° - É vedado ao membro utilizar o conselho Gestor ou qualquer 
referência ao mesmo, fora das atribuições institucionais previstas neste 
regimento, para promoçãopessoal, para fins comerciais ou para quaisquer 
outras finalidades.
art. 9° - a ocorrência de uma ou mais infrações previstas no artigo ante-
cedente deverá ser levada ao conhecimento de qualquer membro do con-
selho Gestor, que submeterá o caso à assembléia Geral.
Parágrafo Único - comprovada a infração, a assembleia Geral deverá so-
licitar à entidade representada pelo membro infrator que o substitua de 
imediato.

caPÍtULo iV
seção i

da coMPosiÇÃo
art. 10º - o conselho do MoNa atalaia será composto por representantes 
e respectivos suplentes de órgãos governamentais e da sociedade civil or-
ganizada, assim constituído, desde que habilitado e devidamente definido 
por portaria específica.
art. 11º - São instâncias do conselho:
Presidência
Secretaria administrativa
câmaras Técnicas
assembleia Geral

seção ii
das coMPetÊNcias das iNstÂNcias 

do coNseLHo do MoNa ataLaia
art.12º - compete ao Presidente do conselho:
i - convocar e presidir as assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias;
ii - acionar as câmaras Técnicas;
iii - assinar documentos e representar o conselho perante a sociedade 
civil e órgãos do poder público;
iV - cumprir e fazer cumprir as normas deste regimento;
V – resolver questões de ordem nas assembleias gerais
Vi - Estabelecer a ordem do dia, bem como, determinar as execuções das 
deliberaçõesdo plenário através da secretaria administrativa;
Vii- credenciar, a partir de solicitação dos membros do conselho, pessoas 
ou entidades públicas ou privadas, para participar de cada reunião, com 
direito à voz e sem direito a voto;
Viii - Tomar medidas de caráter urgente, submetendo-as à homologação 
em reunião extraordinária da assembleia Geral, convocada imediatamente 
à ocorrência do fato;
iX - Na ausência do Secretário administrativo e de seu suplente nas reu-
niões do conselho, indicar entre os membros do conselho presentes um 
substituto;
X - Votar como membro do conselho e exercer o voto de consenso progressivo;
Xi - Promover, a partir das deliberações da assembleia Geral e juntamente 
com os representantes do conselho, a articulação com os diversos seg-
mentos públicos e não públicos locais e regionais.
Parágrafo Único - o Presidente do conselho será o gestor do idEflor-
Bio e em sua ausência ou impedimento será substituído por seu suplente.
art. 13º - São atribuições da Secretaria administrativa:
i - lavrar as atas das reuniões da assembleia Geral e distribuí-las após cada reunião;
ii - redigir correspondências, relatórios, comunicados e demais documen-
tos necessários,mediante aprovação do Presidente do conselho;
iii - receber todas as correspondências e documentos endereçados ao 
conselho eencaminhá-los ao Presidente do conselho, para as providencias 
necessárias;
iV - Manter atualizado e organizado o arquivo de documentos e correspon-
dências do conselho;
V - divulgar para a sociedade as informações, decisões e ações do conse-
lho apósapreciação da Presidência;
Vi - adotar as medidas necessárias para o funcionamento do conselho e 
darencaminhamento às deliberações do plenário;
Vii- dar publicidade às decisões do conselho Gestor, com prazo determi-
nado em ata;
Parágrafo Único - a Secretaria Executiva será ocupada preferencialmen-
te por servidor do idEflor-Bio.
art. 14º - compete às câmaras Técnicas:
i - Estudar, analisar, emitir parecer e elaborar projetos e matérias submeti-
das à sua apreciação, expressos em documentos ou relatórios;
II - Proporcionar o suporte técnico e científico necessários às decisões do 
MONA Atalaia em matérias específicas.
§ 1º - as câmaras Técnicas poderão ser compostas por técnicos especia-
lizados nas áreas de meio ambiente, direito, educação, saúde, pesquisa, 
extensão, fomento, segurança, turismo e etc, convidados pelo conselho a 
colaborar, em caráter eventual, em assuntos de elevado interesse da Uni-
dade de conservação.
§ 2° - as câmaras Técnicas serão acionadas sempre que necessário e por 
período pré- determinado, apoiadas pela Secretaria administrativa, sendo 
dissolvida quando esgotados os assuntos relativos às matérias submetidas 
a sua apreciação ou por decisão do Presidente do conselho.
§ 3º - os integrantes de cada câmara Técnica serão indicados no seu ato 
de criação;
§ 4º - cada câmara Técnica terá um coordenador, eleito entre seus mem-
bros, ao qual caberá agendar e convocar reuniões e relatá-las à Secretaria 
administrativa do conselho Gestor.
§ 5° - o coordenador da câmara Técnica deverá submeter ao plenário 
os pareceres, e demais manifestações para apreciação, considerações e 
aprovações. E poderá estudar analisar e emitir pareceres, resumo, notas e 
monções quando necessário.
art. 15º - a assembleia Geral é a instância soberana do conselho do MoNa 
atalaia sendo composto pelos conselheiros indicados pelas instituições, asso-
ciações e organizações elencadas na Portaria de composição e a ela compete:
i - apoiar, orientar e acompanhar o desenvolvimento de programas, pro-
jetos e atividades ligadas ao MoNa atalaia de forma a harmonizar e com-
patibilizar suas ações;
ii - acompanhar a elaboração, implementação e a revisão do Plano de Manejo;
iii - Zelar pelo cumprimento do Plano de Manejo do MoNa atalaia
iV - apreciar e aprovar o Plano de atividades do conselho do ano subseqüente;
V - apreciar, discutir, analisar, opinar e aprovar matérias ou assuntos apre-
sentados porquaisquer dos seus membros;
Vl - deliberar sobre a inclusão e exclusão de membros que estejam em 
desacordo com o regimento interno;
Vll - aprovar e alterar, quando necessário, o regimento interno;
Vlll - outras atribuições previstas neste regimento;

caPÍtULo V
das reUNiÕes

art. 16º - o conselho do MoNa atalaia, juntamente com suas instâncias, 
reunir-se-ão ordinariamente a cada 06 (seis) meses, extraordinariamente, 
sempre que necessário.
i - as assembleias ordinárias serão convocadas pelo Presidente do conse-
lho por meio de convocação formal aos membros do conselho (ofício, cor-
reio eletrônico, etc.) encaminhado até 10 (dez) dias corridos antes da data 
de sua realização, contendo o local, data, horário e pauta para discussão;
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ii - as assembleias extraordinárias e ordinárias serão convocadas pelo 
Presidente do conselho por meio de convocação formal aos membros do 
conselho (ofício, correio eletrônico, etc.) até 48 horas antes da data de sua 
realização, contendo o local, data, horário e pauta para discussão;
iii - Na ausência de convocação das assembleias Geral ordinária e Extra-
ordinária pelo Presidente as mesmas poderão ser convocadas por maioria 
simples dos conselheiros do MoNa.
iV – as assembleias extraordinárias terão que ser realizadas num prazo 
mínimo de 20(vinte) dias corridos a partir da data da solicitação;
V - a não realização da reunião será registrada em ata da reunião subseqüen-
te, sendoque o não comparecimento dos membros deverá ser justificado;
§ 1º - as reuniões devem ser públicas, com pauta pré-estabelecida no ato 
da convocaçãoe realizadas em local de fácil acesso.
§ 2º - as reuniões da assembleia Geral terão início, respeitando o número 
de membrospresentes, de acordo com a seguinte ordem de abertura:
a) Em primeira convocação, com presença de pelo menos metade mais um 
de seus membros;
b) Em segunda convocação com 30 minutos, após a primeira convocação, 
com presença de pelo menos dois terço de seus membros
c) Em terceira convocação com 15 minutos após a segunda convocação, 
com pelo menos um terço de seus membros;
d) Em caso do não atendimento dos critérios das convocações anteriores, 
a pauta será cancelada e remarcada, desde já para pauta oportuna, obser-
vadas às disposições previstas neste regimento.
art. 17º - as deliberações da assembleia Geral serão tomadas por maioria 
simples dos votos dos membros presentes.
Parágrafo Único - as deliberações relativas às propostas de alteração do 
regimento interno serão tomadas por maioria simples de votos dos mem-
bros do conselho MoNa atalaia em assembleia geral ordinária.
art. 18º - Será lavrada ata em cada assembleia Geral, que após sua leitura 
e aprovação serão assinadas, na reunião subsequente, pelo Presidente, 
pelo Secretário e por todos os membros presentes, e enviadas às entida-
des envolvidas nas questões do MoNa atalaia, e ainda colocadas à dispo-
sição dos membros do conselho;
art. 19º - os membros do conselho deverão comparecer às assembleias 
ordinárias e Extraordinárias para o andamento dos trabalhos.
art. 20º - além dos indicados pelos membros do conselho, terão direito à 
voz, sem direitoa voto, todo e qualquer cidadão previamente cadastrado, 
antes do início de cada reunião, quando representar qualquer órgão públi-
co, privado ou sociedade civil organizada.
Parágrafo Único - o Presidente do conselho estabelecerá o número máxi-
mo de inscritose o tempo máximo de cada fala, de modo a permitir que 
todos os inscritos credenciados tenham acesso à palavra, garantida a 
participação de todos os membros do conselho e observado o princípio 
da igualdade.
art. 21º - Propostas e sugestões de matérias emanadas pelos conselheiros 
para apreciação do conselho deverão ser encaminhadas, por escrito, à Pre-
sidência ou à Secretaria administrativa, que as incluirá na pauta da reunião 
subsequente, desde que dentro dos prazos previstos por este regimento.
Parágrafo Único - Havendo convergência de propostas e sugestões, a Presi-
dência e a Secretaria administrativa poderão juntá-las em uma única pro-
posta ou sugestão, devendo encaminhá-la ao plenário, juntamente com as 
originais, para deliberação.

caPÍtULo Vi
da Perda do MaNdato e da VacÂNcia

art. 22º - Perderá a condição de membro do conselho do MoNa atalaia a 
instituição ou organização que:
i - deixar de comparecer a três assembleias convocadas a qualquer título 
consecutivas ou cinco intercaladas, sem justificativa aceita pela Presidên-
cia do conselho e assembleia Geral, e comunicar a instituição com prazo 
para manifestação.
ii - Manifestar-se publicamente de forma que, por algum motivo, possa 
denegrir, perante aopinião pública, a imagem do MoNa atalaia:
III- Solicitar oficialmente ao Presidente do Conselho seu descredenciamento;
iV – Em caso de morte ou condenação após trânsito em julgado na esfera criminal.
§ 1º - a falta do representante da instituição membro será comunicada ao 
gestor damesma por escrito pelo Presidente do conselho.
§ 2º - A justificativa de falta deverá ser feita por escrito ao Presidente do 
conselho, pelaautoridade máxima da instituição membro.
§ 3º - Será solicitada a substituição do representante de instituição mem-
bro do conselhoou de seu suplente, quando.
a) for descredenciado pela instituição que representa;
b) a critério da assembleia Geral, cometer falta grave por ocasião de sua 
atuação no conselho.
§ 4º - a perda do mandato do membro do conselho do MoNa atalaia ou de 
seus representantes, será efetivada a partir de resolução em assembleia 
Geral, sancionada pelo Presidente do conselho.

caPÍtULo Vii
das disPosiÇÕes Gerais, traNsitÓrias e FiNais

art. 23º - as indicações para renovação do conselho serão realizadas no 
período máximo de 60 (sessenta) dias e no mínimo de 30 (trinta) dias que 
antecedem o término dos mandatos vigentes, mediante ofício do Presidente 
do conselho para todas as Entidades representadas.
art. 24º - Havendo manifestação de interesse de novas Entidades em partici-
par do conselho, a análise e aprovação das interessadas dar-se-á em reunião 
ordinária do conselho.
art. 25º - as nomeações das Entidades que comporão o conselho serão efeti-
vadas pelo Titular do idEflor-Bio, mediante publicação de Portaria no diário 
Oficial do Estado,com mandato de 02 (dois) anos, renovável por igual período.
art. 26º - o primeiro ato da primeira reunião ordinária do conselho será 
o da solenidade de posse oficial dos seus membros representantes, outor-
gada na ocasião pelo Presidentedo conselho.

art. 27º - as decisões que o conselho julgar necessárias serão formaliza-
das em documentos, dando-se ampla publicidade.
art. 28º - os casos omissos deste regimento interno serão dirimidos em 
assembleia Geral.
art. 29º - os representantes das instituições membro do conselho do 
MoNa atalaia não perceberão nenhuma vantagem a título de remuneração 
e será considerada atividade de relevante interesse público.
art. 30º - consideram-se partes integrantes deste regimento interno, as 
demais condições, critérios, objetivos e atribuições previstos na legislação 
vigente para os Monumentos Naturais e Plano de Gerenciamento costeiro.
art. 31º – Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 14 de setembro de 2022
dielson Nascimento
Gerente de Unidade de conservação
Presidente do conselho Gestor
GrNE/dGMUc
Karla Bengtson
Presidente idEflor-Bio

Protocolo: 852897

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº. 670 de 13 de setembro de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – cargo: cintia da cunha Soares - 57201159 - Técni-
co em Gestão ambiental
PTrES: 798689
fonte: 0316008810
Elemento: 33.90.39.. r$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)
ação: 258436
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 852671

.

.

diÁria
.

Portaria nº. 658 de 09 de outubro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Vitória do Xingu e Senador José Porfírio-Pa, de 08 a 10/09/2022:

servidor objetivo
Jaime Wanderley correa Nonato, matrícula nº 5413214, 

ocupante do cargo de Motorista.
conduzir veículo com a Guarnição do Batalhão de Polícia am-

biental (BPA) que iniciará missão oficial por este Instituto.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1097021 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 852806

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo No doe N° 35.114 do dia 14/09/2022 
- Protocolo nº 852113
onde se lê:
PrEGÃo ElETrÔNico nº 024/2022/SrP/cBMPa.
Lê-se:
PrEGÃo ElETrÔNico nº 024/2022-SEGUP/Pa.

Protocolo: 852839

aViso de LicitaÇÃo
.

reaViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de computadores, para atualização e modernização do 
Parque computacional da Polícia civil do Estado do Pará, com garantia on-
site, com recurso oriundo do Convênio nº 921532/2021 firmados entre a 
SEGUP/Pa e SEGEN- MJ, de acordo com as condições e especificações do 
Termo de referência, anexo i do edital.
daTa da aBErTUra: 27/09/2022.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 14 de setembro de 2022.
aldenor coelho da Silva
Pregoeiro designado cPl SEGUP

Protocolo: 852784
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diÁria
.

Portaria Nº 1659/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1155401
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 19 à 23.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): 2° SGT PM aNToNio carloS SilVa do NaSciMENTo, Mf: 5731305-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor (ES): aNdrÉia SilVa MElo, Mf: 3453455
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1660/2022 –saGa
oBJETiVo: Para levar o gerador para a “ oPEraÇÃo rallY doS SErTÕES “.
ProcESSo: 2022/1159622
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 07.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): SGT BM carloS alBErTo oliVEira dE aQUiNo, Mf: 5634814-1
SGT BM fraNciSco fErrEira crUZ, Mf: 5610257-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 852837

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1502/22/di/dF, contida no doe 
nº 34.915 do dia 31/03/2022; onde Lê-se: Período: 26 a 
06/04/2022. Leia-se: Período: 26/03 a 06/04/2022. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 852713
errata da Portaria Nº 4848/22/di/dF, contida no doe nº 
35.108 do dia 08/09/2022; onde Lê-se: Quantidade de diárias: 01 
de alimentação e 01 de pousada. Leia-se: Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra.

Protocolo: 852951

diÁria
.

Portaria Nº4886/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-NoVEMBro/BPrV- SUPErViSÃo iii-dEa-2021); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: aurora do Pará-Pa; Período: 14/11 a 29/11/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN PM diogo cos-
ta dos Santos; cPf: 919.059.312-04; Valor: r$4.233,30. SGT PM arthur 
Souza de castro; cPf: 006.360.522-81; Valor: r$3.956,40. SGT PM david 
de Paiva carlos Junior; cPf: 825.635.782-72; Valor: r$3.956,40. cB PM 
diogo Mendes carlos; cPf: 888.766.242-87; Valor: r$3.798,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4887/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-dEZEMBro/BPrV-dEa-2021); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tai-
lândia-Pa; Período: 29/11 a 14/12/2021; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Jedson carvalho Silva; 
cPf: 487.124.772-49; Valor: r$3.956,40. SGT PM Habio cícero caldas 
Barbosa; cPf: 508.924.792-72; Valor: r$3.956,40. SGT PM José revelino 
de Maria oliveira; cPf: 755.715.102-00; Valor: r$3.956,40. SGT PM Milton 
cezar da Silva; cPf: 664.797.972-72 ; Valor: r$3.956,40. cB PM Jamyson 
Muniz Pinheiro; cPf: 792.425.962-72; Valor: r$3.798,00. cB PM Sávio Je-
sus de Sousa Maués; cPf: 010.558.072-41; Valor: r$3.798,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4888/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-NoVEMBro/BPrV-dEa-2021); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Pa-
rauapebas-Pa; Período: 14/11 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM carlos augusto Teixeira 
Moura; cPf: 564.247.872-91; Valor: r$3.956,40. cB PM Thiago de araújo 
dantas; cPf: 935.068.482-91; Valor: r$3.798,00. cB PM ronny Ewerton 
Santos da Silva; cPf: 922.276.942-20 ; Valor: r$3.798,00. cB PM cleison 
antonio de oliveira da Silva; cPf: 704.307.482-72; Valor: r$3.798,00. cB PM 
ronnyel de Sousa Matos; cPf: 014.078.453-57; Valor: r$3.798,00. cB PM 
Jack luis frança ramos; cPf: 918.102.992-68; Valor: r$3.798,00. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4889/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-dEZEMBro/BPrV- SUPErViSÃo i-dEa-2021); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 14/12 a 29/12/2021; Quantidade de di-
árias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: MaJ PM armando 
Jofre Souza de lima; cPf: 712.064.692-34; Valor: r$4.747,80. TEN PM 

adão Marcos Espirito Santo de lemos; cPf: 468.198.782-49; Valor: 
r$4.233,30. SGT PM João amancio Neves dos reis; cPf: 427.579.672-15; 
Valor: r$3.956,40. SGT PM rafael fernandes caxias; cPf: 799.007.982-
87; Valor: r$3.956,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4890/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-dEZEMBro/BPrV-dEa2021); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Moju-Pa; 
Período: 14 a 29/12/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidores: SGT PM carlos alexandre Teles dos Santos; cPf: 
489.461.412-04; Valor: r$3.956,40. SGT PM Eliezer dos Santos anselmo 
Junior; cPf: 611.202.602-30; Valor: r$3.956,40. SGT PM Manoel José Mo-
raes Pontes; cPf: 391.479.672-34 ; Valor: r$3.956,40. cB PM daniel fe-
lipe Portal lopes; cPf: 017.639.752-31; Valor: r$3.798,00. cB PM rober-
to Soares lobo Junior; cPf: 984.234.362-68; Valor: r$3.798,00. cB PM 
adriano campelo dias; cPf: 769.191.022-34; Valor: r$3.798,00. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4891/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-NoVEMBro/BPrV-dEa2021); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tomé-açu-
Pa; Período: 30/10 a 14/11/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM andré luis rodrigues da costa; 
cPf: 431.379.542-15; Valor: r$3.956,40. SGT PM Milton cezar da Silva; 
cPf: 664.797.972-72; Valor: r$3.956,40. SGT PM carlos alexandre Teles 
dos Santos; cPf: 489.461.412-04; Valor: r$3.956,40. cB PM Jamyson 
Muniz Pinheiro; cPf: 792.425.962-72; Valor: r$3.798,00. cB PM Sávio Je-
sus de Sousa Maués; cPf: 010.558.072-41; Valor: r$3.798,00. cB PM Na-
taliano de oliveira Vilhena; cPf: 100.714.597-82; Valor: r$3.798,00. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 853038
Portaria Nº 615/20/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; des-
tino: Santa luzia do Pará-Pa; Período: 22/10/2020; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: Sd PM cosmo Elder Pereira de Souza; cPf: 
059.526.494-83; Valor: r$126,60. ordenador: MarcElo roNald BoTE-
lHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 852828
Portaria Nº4900/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; desti-
no: curralinho-Pa; Período: 09 a 12/09/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM José Maria costa 
de azevedo; cPf: 380.200.762-04; Valor: r$923,16. Sd PM fayçal chaar 
dantas; cPf: 984.357.792-20; Valor: r$886,20. Sd PM José carlos da 
Silva; cPf: 007.553.732-00; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4901/22/di/dF – objetivo: atender a chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Muaná-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 12 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Jeremias Perei-
ra de Matos; cPf: 010.314.922-83 ; Valor: r$423,33. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4902/22/di/dF – objetivo: atender a chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Óbi-
dos-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 18 a 25/09/2022; Quantida-
de de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: MaJ PM 
deyvid Samaroni Melo do Nascimento; cPf: 725.072.922-53; Valor: 
r$2.057,38. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4903/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; desti-
no: curralinho-Pa; Período: 03 a 05/09/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM claudio romano da 
Silva; cPf: 303.121.912-00; Valor: r$659,40. cB PM Paulo renato Bispo 
Tubarão; cPf: 997.467.432-87; Valor: r$633,00. cB PM Marcos Eneas da 
luz Barroso; cPf: 869.273.882-49; Valor: r$633,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4904/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: concei-
ção do araguaia-Pa; destino: floresta do araguaia-Pa; Período: 02 a 
05/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: TEN PM rafael de campos oliveira; cPf: 795.519.472-15; 
Valor: r$846,66. SGT PM ronei alves Teles; cPf: 012.675.221-43; Valor: 
r$791,28. cB PM carlos cristiano Sousa de oliveira; cPf: 000.348.952-30; 
Valor: r$759,60. Sd PM douglas Henrique Neres da luz; cPf: 013.432.492-
79; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.  
Portaria Nº4905/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itupiran-
ga-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 19 a 21/07/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Welmyng-
ton Barros de castro; cPf: 009.345.193-82 ; Valor: r$428,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4906/22/di/dF – objetivo: curso de Superior de Polí-
cia e Bombeiro militar; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Breves-Pa; destino: Marituba-Pa; Período: 11 a 17/09/2022; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servido-
res: TEN cEl PM afonso Geomarcio alves dos Santos; cPf: 467.136.112-
49; Valor: r$1.582,56. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº4907/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; desti-
no: rondon do Pará-Pa; Período: 11 a 21/09/2022; Quantidade de diárias: 
10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Jose ancelio de 
Jesus Soares; cPf: 617.370.382-34; Valor: r$2.637,60. Sd PM dácio San-
tos Moraes; cPf: 046.491.731-08; Valor: r$2.532,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4908/22/di/dF – objetivo: atender a chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Guru-
pá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 09/09/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM Elias Nascimento Gonçalves; cPf: 
585.050.322-68; Valor: r$131,88. Sd PM Jamys igor ramos dos Santos; 
cPf: 013.403.062-12; Valor: r$126,60. Sd PM rodrigo Trindade de Brito; 
cPf: 941.215.242-68; Valor: r$126,60. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4909/22/di/dF – objetivo: atender a chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: casta-
nhal-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 08/09/2022; Quantidade de diá-
rias: 01 de alimentação; Servidores: TEN cEl PM ademir cesar Gomes da 
Silva; cPf: 394.150.152-68; Valor: r$158,26. MaJ PM Joás Souza Pereira; 
cPf: 680.654.932-20; Valor: r$158,26. SGT PM Marcelo Barbosa Sousa; 
cPf: 365.538.592-72; Valor: r$131,88. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 852811
Portaria Nº4897/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Tomé-açu-Pa; Período: 05/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação; Servidores: SGT PM ivan Souza da Silva; cPf: 595.454.702-59; 
Valor: r$131,88. cB PM rocilene Barbosa campos; cPf: 304.099.692-49; 
Valor: r$126,60. cB PM regilmar Nobre feitosa; cPf: 843.902.202-68; 
Valor: r$126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4898/22/di/dF – objetivo: atender a chamado de Jus-
tiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salva-
terra-Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 11 a 13/09/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Josi-
mar leão Queiroz; cPf: 440.367.362-72; Valor: r$395,64. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4899/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 15 a 18/07/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Eduardo Jorge Soares 
Habr Júnior; cPf: 882.974.972-91; Valor: r$791,28. cB PM Kaio fernando 
Jardim figueiredo; cPf: 007.048.132-62; Valor: r$759,60. Sd PM lorena 
ribeiro de abreu Tavares; cPf: 998.123.632-20; Valor: r$759,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 852924

torNar seM eFeito
.

TORNAR SEM EFEITO a publicação constante do diário oficial nº 
35.114 de 14/09/2022, referente às diárias de portarias nº 4886 a 
4891/22-di/df, que gerou o protocolo de publicação: 852391.

Protocolo: 853020
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas - cFP/PMPa/2020
editaL Nº 142-cFP/PMPa/sePLad, de 14 de seteMBro de 2022
a PolÍcia MiliTar do Pará (PMPa) e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso das suas atribuições 
legais e em cumprimento da decisão judicial proferida na ação ordinária, 
processo nº 0869855-07.2021.8.14.0301, TorNaM PÚBlica a alteração 
da condição de eliminadas para aprovadas e não classificadas no Resultado  
final da Prova objetiva – Sexo feminino do concurso público destinado à 
admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará - cfP/
PMPa/2020 das candidatas relacionadas, nos seguintes termos: 
1. conforme os subitens 11.3 e 11.3.1 do Edital nº01-cfP/PMPa/SEPlad, 
de 12 de novembro de 2020, as candidatas abaixo relacionadas são con-
sideradas aprovadas na Prova Objetiva, mas não classificadas à 2ª Fase 
– Exame de avaliação Psicológica, de acordo com o subitem 12.2.b) do 
referido Edital. 
cfP/PMPa (sexo feminino)

iNscriÇÃo NoMe ordeM de cLassiFicaÇÃo 
Na ProVa oBJetiVa

272133300 Maria raquel Neco dos Santos 373

272125573 Suzi carolina Moraes rodrigues 376

272140603 Kerollen Patricia rocha da costa 387

272120671 ruth Helena Miranda do Nascimento 388

272106522 Stefanie Quirino charchar 462

272202360 Viviane Tomaz alves 490

272113632 Samara do rosario Baia 492

272123528 Juliana Mandu alves costa 528

272108381 Yasmin Veras dos Santos 539

272122811 Nubia ohana Brito rocha 543

272177211 Marina Sousa Silva 556

272173774 Vanessa da costa ferreira 565

272144063 laine lima da Silva 590

272100609 Suelen do Socorro lima da Silva 596

272143996 Jessika de Nazare almeida Moraes 599

272105247 Stephanie Vitoria Salomao aleixo 610

272107594 Yandra Teixeira Silva 612

272102249 damares carneiro de almeida 623

272102695 liliane ferreira da Silva 673

272196185 Querica de Kassia ferreira ramos 737

272123040 Graciete Barbosa de Souza Marques 738

272122953 Gabriely Mendes cardoso 873

272163768 rafaela da Silva ferreira 944

272111299 Virginia augusta oliveira da Silveira 974

272139497 Kathllen raiol Siqueira 977

272110728 rafaela Santos araujo Silva 1088

272139002 Jessica Kemylla amazonas ferreira 1165

272188034 Simone Noleto da Silva 1208

272162287 Marisa Yasmin das Neves Neves 1428

272112994 lais Emilia delgado de Jesus oliveira 1454

272143342 Tiele dos Santos cardoso campelo 1537

272121449 railane Silva lopes 1589

272107905 Marcela rodrigues dos Prazeres 1610

272153158 Jamille layse Borges do lago 1634

272143805 Thaylane ravena Gomes de oliveira 1681

272120698 Tamires almeida Gomes dos Santos 2194

272100890 Maiara cavalcante Silva 2380

272189566 leticia Brenda Santos Sousa 3021

272167280 Karoline adriane Barbosa do Espirito Santo 3424

272106302 Marcelle caroline de Miranda de Barros 3442

272103417 Janiele de lima Silva 4034

272113253 laeny lourrany Pereira chaves 4157

272120203 Thais Nayane Brito Monteiro alves 4849

272116693 lucileny do Vale araujo 4908
272105008 Jaqueline romao dos Santos 5025

272180803 Priscila de oliveira lopes 6552

272100150 layani da Silva E Silva 7034

272106532 Sariane dos Santos rabelo 7259

272146318 Monique alexsandra de oliveira Monteiro 7849

272153908 amanda Evelly Tomaz alves 8837

2. Este edital destina-se à cumprir a decisão liminar proferida nos autos do 
processo judicial nº 0869855-07.2021.8.14.0301 e, nos termos da referi-
da decisão, a condição de “aprovadas, mas não classificadas”, não implica 
em classificação automática para a 2ª fase do concurso, sendo esta uma 
decisão de caráter precário, podendo vir a sofrer alterações até o trânsito 
em julgado do processo.
3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 14 de setembro de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 853105
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FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

diÁria
.

Portaria Nº 003/2022 - GaF - diÁrias, de 14 de setembro de 2022
oBJETiVo: realizar visita técnica em empresa credenciada pelo fUNSaU.
fUNdaMENTo lEGal: lei nº 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo: Paragominas - Pa
PErÍodo: 15 à 16 de setembro de 2022
QUaNTidadE: 02 (duas) diárias de alimentação e 01 (uma) diária de pousada
SErVidorES: TcEl PM raiMUNdo alEXaNdrE diaS dE aBrEU, 
cPf: 579.163.652 - 00, Valor: r$ 474,78
SGT  PM EMariValdo do roSário dE araÚJo, cPf: 574.864.762 - 
15, Valor: r$ 395,64
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) dias após o retorno
ordENador: cEl QoPM raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS
dirETor do fUNSaU

Protocolo: 853098

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato da Portaria N°26/sF/dF de 01 de seteMBro de 2022
conceder suprimento de fundos ao roSiValdo ValENTE dE Bri-
To, Mf: 5601290-1 no valor de r$8.800,00 que correrá a conta do Estado 
com a seguinte classificação. Funcional Programática: 06.122.1297.8338. 
Natureza: 339039. fonte: 0101. Prazo: 60 dias para aplicação, a contar da 
data da ordem Bancária e 15 dias para prestação de contas, após o prazo 
de aplicação. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°27/sF/dF de 09 de seteMBro de 2022
conceder suprimento de fundos ao MaJ QoBM MarcoS JoSÉ lEÃo da coS-
Ta, Mf: 57175162 no valor de r$7.000,00 que correrá a conta do Estado 
com a seguinte classificação. Funcional Programática: 06.122.1297.8338. 
Natureza: 339030. fonte: 0101. Prazo: 60 dias para aplicação, a contar da 
data da ordem Bancária e 15 dias para prestação de contas, após o prazo 
de aplicação. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°28/sF/dF de 12 de seteMBro de 2022
conceder suprimento de fundos ao SGT BM GraÇa iNÊZ TEiXEira dE 
HolaNda, Mf: 57189203 no valor de r$8.000,00 sendo r$4.000,00 que 
correrá na conta do estado com a seguinte classificação. Funcional Progra-
mática: 06.182.1502.7563. Natureza: 339030. fonte: 0101 e r$4.000,00 
Natureza: 339039. Prazo: 60 dias para aplicação, a contar da data da 
ordem Bancária e 15 dias para prestação de contas, após o prazo de apli-
cação. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 852629

.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria Nº 115/diÁria/dF 
de 18 de MarÇo de 2022

conceder aos militares: SGT BM EdENilSoN dE JESUS da SilVa, 
Mf: 57173992, cB BM raiMUNdo EliaS SoUZa VaScoNcEloS JUNior, 
Mf: 57218267, 01 (uma) diária de alimentação para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 258,48 (dUZENToS E ciNQUENTa E oiTo rEaiS E QUa-
rENTa E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de Santarém para alen-
quer - Pa, no 13 de Janeiro de 2022, a serviço do 4° GBM do cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 126/diÁria/dF 
de 23 de MarÇo de 2022

conceder aos militares: TEN BM SilVio lUiS liMa cHaVES, Mf: 5826691, 
SUBTEN BM BENilToN alVES roSario, Mf: 5607663, cB BM oMErio 
doS SaNToS SoUZa, Mf: 57190099 E cB BM dirlEi BiSPo BaSToS 
57218534, 05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (quatro) diárias de 
pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 4.735,41 (QUaTro 
Mil E SETEcENToS E TriNTa E ciNco rEaiS QUarENTa E UM cENTa-
VoS), para seguirem viagem de redenção - Pa para Xinguara - Pa, no 
período de 14 a 18 de fevereiro de 2022, a serviço da 10º GBM do cBM-
Pa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 289/diÁria/dF 
de 02 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM Marcio aUGUSTo BarBoSa BicHirao 
5421721/ 1, cB BM lEoNilSoN BEZErra roSa 57189136/ 1, Sd BM Jor-
GE EdSoN araUJo dE lEliS JUNior 5932364/ 1, Sd BM Joao PaUlo Pai-
Va coSTa 5932397/ 1, Sd BM alBErT aBUd GoMES da SilVa 5932387/ 
1, Sd BM WENdEll lUiZ lEMoS lira 5932336/ 1, 01 (UMa) diária de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$ 638,28 (SEiScENToS E 
TriNTa E oiTo rEaiS E ViNTE E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem 
de Vigia para colares – Pa e São caetano de odivelas - Pa, no período que 
inicia dia 13 a 15 de Maio de 2022, a serviço do 17°GBM do cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 290/diÁria/dF 
de 02 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: TcEl QoBM SHErdlEY roSSaS caNSaNcao No-
VaES 5817005/ 1, SGT BM GENESio doS SaNToS filHo 5823811/ 1, 01 
(UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 
290,14 (dUZENToS E NoVENTa rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS), para se-
guirem viagem de canaã dos carajás para Marabá – Pa, no dia 19 de Maio 
de 2022, a serviço do 16°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 291/diÁria/dF 
de 02 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: STEN rr BM roSENilSoN laVor da SilVa 
5421390/ 2, STEN rr BM JoSE dEliVal SoUSa dE carValHo 5005647/ 
2, 02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 791,28 (SETEcENToS E NoVEN-
Ta E UM rEaiS E ViNTE E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de 
Santarém para Belterra – Pa, no período de 21 a 22 de Maio de 2022, a 
serviço do 4°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 292/diÁria/dF 
de 02 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM UBiracY MoraES MEdEiroS 5422485/ 
1, SGT BM Marcio criSTiaNo riBEiro caldaS 5827108/ 1, 01 (UMa) 
diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 263,76 
(dUZENToS E SESSENTa E TrÊS rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS), 
para seguirem viagem de abaetetuba para capital do Estado, no dia 03 
de Maio de 2022, a serviço do 15ºGBM do cBMPa. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 298/diÁria/dF 
de 10 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: TcEl QoBM SHErdlEY roSSaS caNSaNcao No-
VaES 5817005/ 1, Sd BM JoNaTHaS aNToNio araUJo liMa 5932252/ 1, 
01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 284,86 (dUZENToS E oiTENTa E QUaTro rEaiS E oiTENTa E SEiS 
cENTaVoS), para seguirem viagem de canaã dos carajás para Parauape-
bas - Pa, no dia 18 de Maio de 2022, a serviço do 16ºGBM do cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 299/diÁria/dF 
de 10 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: STEN BM aNToNio JoSE MoUra lEiTE 5610478/ 
1, SGT BM HolliMar WaTaNaBE dE liMa 5209889/ 1, 02 (dUaS) diárias 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 527,52 (QUi-
NHENToS E ViNTE E SETE rEaiS E ciNQUENTa E doiS cENTaVoS), para 
seguirem viagem de capanema para Garrafão do Norte - Pa, no período de 
07 a 08 de Maio de 2022, a serviço do 19ºGBM do cBMPa. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 300/diÁria/dF 
de 10 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: caP QoBM MicaiaS rodriGUES dE SoUSa 
57216350/ 1, SGT BM JoSE Maria PiNTo doS SaNToS 5421780/ 1, SGT 
BM roNildo MoNTEiro TriNdadE 5427681/ 1, cB BM aNToNio TadEU 
PiNHEiro daS cHaGaS 57217913/ 1, cB BM fraNciSco cESar VENaN-
cio BEZErra 57217915/ 1, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 464,21 (QUaTrocENToS E SESSENTa E 
QUaTro rEaiS E ViNTE E UM cENTaVoS), para seguirem viagem de cas-
tanhal para curuçá - Pa, no dia 14 de Maio de 2022, a serviço do 2ºGBM do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 306/diÁria/dF 
de 14 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM JoNaS aUGUSTo MEllo riBEiro 
57173553/ 1, cB BM rildo crESSarY dE SoUSa E SoUSa 57190080/ 1, 
04 (QUaTro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 1.809,36 (UM Mil E oiTocENToS 
E NoVE rEaiS E TriNTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de 
itaituba para rurópolis - Pa, no período de 11 a 14 de Março de 2022, a 
serviço do 7ºGBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.



diário oficial Nº 35.115   47Quinta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2022

ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 307/diÁria/dF 
de 14 de JUNHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM GilSoN SilVa E SilVa 57173805/ 1, cB 
BM rildo crESSarY dE SoUSa E SoUSa 57190080/ 1, 03 (TrÊS) diárias 
de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 1.292,40 (UM Mil E dUZENToS E NoVENTa E doiS 
rEaiS E QUarENTa cENTaVoS), para seguirem viagem de itaituba para 
Novo Progresso - Pa, no período de 19 a 21 de Maio de 2022, a serviço do 
7ºGBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 106/diÁria/dF 
de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: TcEl QoBM SHErdlEY roSSaS caNSaNÇÃo No-
VaES, Mf: 5817005, SGT BM GENÉSio doS SaNToS filHo, Mf: 5823811, 
03 (TrÊS) diárias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 1.450,70 (UM Mil E QUaTrocEN-
ToS E ciNQUENTa rEaiS E SETENTa cENTaVoS), para seguirem viagem 
de canaã dos carajás para capital do Estado, no período de 26 a 28 de 
Janeiro de 2022, a serviço do 16° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 109/diÁria/dF 
de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: TEN QoBM PaUlo EMÍlio MENdES rodriGUES 
NETo, Mf: 5962600, SGT BM EriValdo PErEira BElÉM, Mf: 5404207, 
Sd BM fEliPE MarTiNS rEiS, Mf: 5932319, 03 (TrÊS) diárias de alimen-
tação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 1.997,95 (UM Mil E NoVEcENToS E NoVENTa E SETE rEaiS 
E NoVENTa E ciNco cENTaVoS), para seguirem viagem de Marabá para 
capital do Estado, no período de 07 a 10 de fevereiro de 2022, a serviço do 
5° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 128/diÁria/dF 
de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: STEN BM MaX roBErTo da crUZ SilVa, Mf: 
3389308, SGT BM JoSEilSoN crUZ do roSario, Mf: 5601509, SGT BM 
lUiZ PaUlo SilVa da cUNHa, Mf: 5601304, SGT rr BM EdSoN SiQUEi-
ra PalHETa, Mf: 5162149, SGT BM flaVio MicHEl fErNaNdES BaTiSTa, 
Mf: 5486904, SGT BM carloS rUBENS PiEdadE da SilVa, Mf: 5421683, 
SGT BM SErGio da SilVa oliVEira, Mf: 57189197, 01 (UMa) diária de 
alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 609,28 (SEiScEN-
ToS E NoVE rEaiS E ViNTE E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de 
castanhal para igarapé açu - Pa, no dia 14 de Janeiro de 2022, a serviço 
do 2°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 130/diÁria/dF 
de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: SGT BM GilMar dE SoUSa PiNHEiro, 
Mf: 5421918, cB BM raUl fHEliPE carValHo ZoTTolo, Mf: 57190084, 
cB BM dirlEi BiSPo BaSToS, Mf: 57218534, 05 (ciNco) diárias de ali-
mentação e 04 (QUaTro) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 3.465,72 (TrÊS Mil E QUaTrocENToS E SESSENTa E 
ciNco rEaiS E SETENTa E doiS cENTaVoS), para seguirem viagem de 
redenção para São félix do Xingu - Pa, no período de 18 a 22 de Janeiro 
de 2022, a serviço do 10° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 134/diÁria/dF 
de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: cB BM doriNalVa aUrEliaNo dE araÚJo, Mf: 
57190070, 05 (ciNco) diárias de alimentação e 05 (ciNco) diárias de 
pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.266,00 (UM Mil 
E dUZENToS E SESSENTa E SEiS rEaiS), para seguirem viagem de itai-
tuba para capital do Estado, no período de 14 a 19 de agosto de 2021, a 
serviço do 7° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 144/diÁria/dF 
de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: TcEl QoBM SHErdlEY roSSaS caNSaÇÃo No-
VaES, Mf: 5817005, SGT BM GENÉSio doS SaNToS filHo, Mf: 5823811, 
03 (TrÊS) diárias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 1.450,70 (UM Mil E QUaTrocEN-
ToS E ciNQUENTa rEaiS E SETENTa cENTaVoS), para seguirem viagem 
de canaã dos carajás para Marabá - Pa, no período de 06 a 08 de fevereiro 
de 2022, a serviço do 16° GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 158/diÁria/dF 
de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: SGT BM rEiNaldo SoUZa dE aSSiS, Mf: 
5601428, cB BM GEorGE WaSHiNGToN SilVa alMEida, Mf: 57189204, 
01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 258,48 (dUZENToS E ciNQUENTa E oiTo rEaiS E QUarENTa E oiTo 
cENTaVoS), para seguirem viagem de ananindeua para Tailândia - Pa, no 
dia 18 de Março de 2022, a serviço do 14°GBM do cBMPa. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 260/diÁria/dF 
de 23 de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM EMErSoN lEao riBEiro 57174006/ 1, 
cB BM EdSoN doS PraZErES ViaNa 57217949/ 1, cB BM Joao rodri-
Go MEirElES dE frEiTaS 57217986/ 1, Sd BM daNilo fErrEira dE al-
MEida 5932541/ 1, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 344,20 (TrEZENToS E QUarENTa E QUaTro rEaiS 
E ViNTE cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém para Vigia de Naza-
ré - Pa, no dia 05 de abril de 2022, a serviço do 1°GMaf do cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 265/diÁria/dF 
de 24 de Maio de 2022

conceder aos militares: TEN BM MaTEUS HENriQUE BiTENcoUrT MacE-
do 5932603/ 1, SGT BM SilVio filGUEira GalVao 5209463/ 1, cB BM 
JociNaldo SilVio MaUES MoraES 57189333/ 1, Sd BM MadSoN Gar-
cia da SilVa 5932274/ 1, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 526,19 (QUiNHENToS E ViNTE E SEiS 
rEaiS E dEZENoVE cENTaVoS), para seguirem viagem de Tucuruí para 
Novo repartimento – Pa, no dia 26 de abril de 2022, a serviço do 8°GBM 
do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 266/diÁria/dF 
de 24 de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM faBio MoNTES dE araUJo 54185289/ 
1, cB BM oMErio doS SaNToS SoUZa 57190099/ 1, cB BM JoSiEl da 
SilVa liMa 55586756/ 2, cB BM VaNdErSoN doS SaNToS oliVEira 
57190096/ 1, 02 (dUaS) diária de alimentação e 01 (UMa) diária de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.535,04 (UM Mil E QUi-
NHENToS E TriNTa E ciNco rEaiS E QUaTro cENTaVoS), para seguirem 
viagem de redenção para rio Mario – Pa, no período de 15 a 16 de abril 
de 2022, a serviço do 10°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 267/diÁria/dF 
de 24 de Maio de 2022

conceder aos militares: cB BM oMErio doS SaNToS SoUZa 57190099/ 
1, cB BM ValTEir GoMES dE oliVEira 57218384/ 1, 03 (TrÊS) diárias de 
alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada, perfazendo um va-
lor total de r$ 1.266,00 (UM Mil E dUZENToS E SESSENTa E SEiS rEaiS), 
para seguirem viagem de redenção para conceição do araguaia – Pa, no 
período de 01 a 03 de abril de 2022, a serviço do 10°GBM do cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 268/diÁria/dF 
de 24 de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM fraNciSco EdUardo NUNES filHo 
5620651/ 1, SGT BM GEdEoN JoSE BiSPo da SilVa 5826675/ 1, SGT BM 
faBio MoNTES dE araUJo 54185289/ 1, diárias de alimentação e diárias 
de pousada para cada conforme planilha anexa, perfazendo um valor total 
de r$ 527,52 (QUiNHENToS E ViNTE E SETE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS), para seguirem viagem de redenção para rio Maria – Pa, no 
período de 28 a 29 de abril de 2022, a serviço do 10°GBM do cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 269/diÁria/dF 
de 25 de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM EldEr MaNoEl SoarES foNSEca 
57175591/ 1, cB BM ElSoN caNaViEira MoNTEiro 57189277/ 1, 01 
(UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 
258,48 (dUZENToS E ciNQUENTa E oiTo rEaiS E QUarENTa E oiTo 
cENTaVoS), para seguirem viagem de Barcarena para capital do Estado, 
no dia 17 de Março de 2022, a serviço do 6°GBM do cBMPa. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 271/diÁria/dF 
de 25 de Maio de 2022

conceder aos militares: STEN BM aNToNio MESSiaS PErEira laUrido 
5210135/ 2, SGT BM JoEl da SilVa VaZ 5823919/ 1, 02 (dUaS) diárias 
de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 791,28 (SETEcENToS E NoVENTa E UM rEaiS E ViNTE 
E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de ananindeua para cametá - 
Pa, no período de 25 a 26 de Maio de 2022, a serviço do 22°GBM do cBM-
Pa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
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eXtrato da Portaria Nº 272/diÁria/dF 
de 25 de Maio de 2022

conceder aos militares: STEN BM aNToNio MESSiaS PErEira laUrido 
5210135/ 2, cB BM THoMaS aNToNio SoUZa corrEa 57173502/ 3, 02 
(dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 775,44 (SETEcENToS E SETENTa E ciN-
co rEaiS E QUarENTa E QUaTro cENTaVoS), para seguirem viagem de 
ananindeua para Salinópolis - Pa, no período de 13 a 14 de Maio de 2022, 
a serviço do 13°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 274/diÁria/dF 
de 25 de Maio de 2022

conceder aos militares: STEN BM aNToNio MESSiaS PErEira laUri-
do 5210135/ 2, SGT BM laElSoN cardoSo da SilVa 5084415/ 2, 02 
(dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 791,28 (SETEcENToS E NoVENTa E UM 
rEaiS E ViNTE E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de ananindeua 
para Salvaterra - Pa, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, a serviço 
do 18°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
EXTraTo da PorTaria Nº 275/diária/df dE 25 dE Maio dE 2022
conceder aos militares: SGT BM EdGar SMiTH SaNToS 5211409/ 1, SGT 
BM aNToNio carloS SENa BaTiSTa 5452554/ 1, 01 (UMa) diária de ali-
mentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 263,76 (dUZENToS 
E SESSENTa E TrÊS rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem 
viagem de ananindeua para São Miguel do Guamá - Pa, no dia 29 de abril 
de 2022, a serviço do 28°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 191/diÁria/dF 
de 09 de Maio de 2022

conceder aos militares: cB BM fErNaNdo da SilVa dE caSTro 
57189355/ 1 e cB BM dElcio fErrEira da coSTa 57189199/ 1, 01 
(UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 
253,20 (dUZENToS E ciNQUENTa E TrÊS rEaiS E ViNTE cENTaVoS), 
para seguirem viagem de abaetetuba para capital do Estado, no dia 11 
de abril de 2022, a serviço do 15°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 192/diÁria/dF 
de 09 de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM fraNciSco EdUardo NUNES filHo 
5620651/ 1 e cB BM dirlEi BiSPo BaSToS 57218534/ 1, 04 (QUaTro) 
diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, per-
fazendo um valor total de r$ 1.809,36 (UM Mil E oiTocENToS E NoVE 
rEaiS E TriNTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de redenção 
para São félix do Xingu - Pa, no período de 14 a 17 de abril de 2022, a 
serviço do 10°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 193/diÁria/dF 
de 10 de Maio de 2022

conceder aos militares: cB BM ValNEi alVES SaMUEl 57217914/ 1, Sd 
BM WildElaN MoraES dE SoUZa 5932418/ 1, Sd BM aNa SiNTia da 
SilVa VaScoNcEloS 5932500/ 1, 02 (dUaS) diárias de alimentação para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 759,60 (SETEcENToS E ciNQUENTa 
E NoVE rEaiS E SESSENTa cENTaVoS), para seguirem viagem de casta-
nhal para São domingos do capim - Pa, no período de 17 a 18 de Março 
de 2022, a serviço do 2°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 195/diÁria/dF 
de 12 de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM GraciEl SoUZa coSTa 5428467, cB BM 
JEffErSoN clEiToN SaNToS liNHarES 57217879, cB BM flaVio rENaN 
doS SaNToS riBEiro 57217834, Sd BM BrENo WilliaN PadilHa BriTo 
5932298, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada conforme 
planilha anexa, perfazendo um valor total de r$ 896,76 (oiTocENToS E 
NoVENTa E SEiS rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem via-
gem de Bragança para Tracuateua - Pa, no período de 19 a 20 de Janeiro 
de 2022, a serviço do 24°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
EXTraTo da PorTaria Nº 200/diária/df dE 10 dE Maio dE 2022
conceder aos militares: STEN BM dailTo fariaS da SilVa 5598524/ 1, 
cB BM dicKSoN SilVa da SilVa 57218002/ 1, 01 (UMa) diária de ali-
mentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 258,48 (dUZENToS 
E ciNQUENTa E oiTo rEaiS E QUarENTa E oiTo cENTaVoS), para se-
guirem viagem de ananindeua para a abaetetuba - Pa, no dia 11 de abril 
de 2022, a serviço do 15°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 211/diÁria/dF 
de 11 de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM lEaNdro aUGUSTo ESTEVES dE SoUZa 
57173607/ 1, cB BM WElliNGToN EVaNGEliSTa fErrEira 57217773/ 
1, Sd BM claUcio da SilVa fErrEira 5932409/ 1, 01 (UMa) diária de 
alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 385,08 (TrEZEN-
ToS E oiTENTa E ciNco rEaiS E oiTo cENTaVoS), para seguir viagem de 
Belém para Tucuruí - Pa, no dia 20 de abril de 2022, a serviço da dal do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 212/diÁria/dF 
de 11 de Maio de 2022

conceder aos militares: TEN BM raiMUNdo fEliPE TaVarES MaciEl 
5932626/ 1, SGT BM oTHoNiEl alEXaNdriNo fErrEira 57218006/ 1, 
Sd BM WallaN criSTHiaN alMEida BraGa 5932484/ 1, 04 (QUaTro) 
diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, perfa-
zendo um valor total de r$ 2.797,13 (doiS Mil E SETEcENToS E NoVEN-
Ta E SETE rEaiS E TrEZE cENTaVoS), para seguir viagem de Belém para 
Salvaterra - Pa, no período de 05 a 08 de Maio de 2022, a serviço da dal 
do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 273/diÁria/dF 
de 25 de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM clElSoN fErrEira MoraES 57173895/ 
1, cB BM arTHUr NaSciMENTo da caMara 5932531/ 1, 01 (UMa) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 258,48 (dU-
ZENToS E ciNQUENTa E oiTo rEaiS E QUarENTa E oiTo cENTaVoS), 
para seguirem viagem de Belém para São Miguel do Guamá - Pa, no dia 05 
de Maio de 2022, a serviço da dal do cBMPa. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 270/diÁria/dF 
de 25 de Maio de 2022

conceder aos militares: TcEl QoBM MicHEl NUNES rEiS 5817064/ 1, 
STEN BM aNToNio SaNToS 5037689/ 7, SGT BM alEX alaN frEirE Ma-
cHado 5610397/ 1, 05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (QUaTro) 
diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 3.798,18 
(TrÊS Mil E SETEcENToS E NoVENTa E oiTo rEaiS E dEZoiTo cENTa-
VoS), para seguirem viagem de Belém para altamira - Pa, no período de 
24 a 28 de Maio de 2022, a serviço do cSMV/MoP do cBMPa. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 203/diÁria/dF 
de 04 de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM EdiMilSoN doS SaNToS rEZUENHo 
5601193/ 1, SGT BM aNdrE rENaTo BarBoSa dE liMa 5601002/ 1, cB 
BM TiaGo da coNcEicao SoBriNHo 57217820/ 1 E cB BM aNdrE oli-
VEira da SilVa 54186691/ 2, 09 (NoVE) diárias de alimentação para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 4.652,64 (QUaTro Mil E SEiScEN-
ToS E ciNQUENTa E doiS rEaiS E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS), 
para seguirem viagem de capanema para a Peixe-Boi – Pa e Nova Timbo-
teua - Pa, no período de 04 a 12 de abril de 2022, a serviço do 19°GBM. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 339/diÁria/dF 
de 07 de JULHo de 2022

conceder aos militares: STEN BM JoMar JardiM doS SaNToS 5427860/ 
2, STEN BM carloS alBErTo da SilVa BarroS 3389154/ 2, 02 (dUaS) 
diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazen-
do um valor total de r$ 791,28 (SETEcENToS E NoVENTa E UM rEaiS E 
ViNTE E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém para Santa 
izabel - Pa, capanema - Pa, Brangaça - Pa e Salinopolis - Pa , no período 
de 13 a 14 de Junho de 2022, a serviço do almoxarifado Geral do cBM-
Pa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 407/diÁria/dF 
de 18 de aGosto de 2022

conceder aos militares: SGT BM EMaNUEl loBaTo rodriGUES, 
Mf: 54185198/ 1 e SGT BM clElSoN fErrEira MoraES, Mf: 57173895/ 
1, 04 (QUaTro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.846,32 (UM Mil E oiTo-
cENToS E QUarENTa E SEiS rEaiS E TriNTa E doiS cENTaVoS), para 
seguirem viagem de Belém para Breves - Pa, no período de 09 a 12 de 
agosto de 2022, a serviço da dal do cBMPa. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 262/diÁria/dF 
de 24 de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM JoSE roBErTo NoGUEira MariNHo 
5399297/ 1, SGT BM aNToNio carloS SENa BaTiSTa 5452554/ 1, 04 
(QUaTro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 1.846,32 (UM Mil E oiTocENToS 
E QUarENTa E SEiS rEaiS E TriNTa E doiS cENTaVoS), para seguirem 
viagem de ananindeua para altamira - Pa, no período de 23 a 26 de Maio 
de 2022, a serviço do 9°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
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eXtrato da Portaria Nº 232/diÁria/dF 
de 17 de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM odENilSoN liSBoa corrEa 5610222/, 
SGT BM GlEYdSoN GoMES ViNENTE 57173888/, cB BM WaTSSoN PacHE-
co SoarES 57189414/, cB BM WElliNGToN SilVa da SilVa 57217960/, 
cB BM GUSTaVo HENriQUE dE aSSUNcao SilVa 57217701/, cB BM 
Marcilo MoNTEiro MarTiNS 57217724/, 08 (oiTo) diárias de alimenta-
ção e 07 (SETE) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total 
de r$ 11.552,40 (oNZE Mil E QUiNHENToS E ciNQUENTa E doiS rEaiS 
E QUarENTa cENTaVoS), para seguir viagem de Belém para chaves - Pa, 
no período de 30 de Março a 06 de abril de 2022, a serviço do 1°GMaf do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 160/diÁria/dF 
de 06 de aBriL de 2022

conceder aos militares: cB BM alUiZio PoMPEU da coSTa 57218013, 
cB BM iGor JUiaNo PaNToJa fErrEira 57218004, 01 (UMa) diária de 
alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 506,40 (QUiNHENToS E SEiS rEaiS E QUarENTa cENTaVoS), 
para seguirem viagem de ananindeua para Tailândia - Pa, no período de 24 
a 25 de Março de 2022, a serviço do cSMV/MoP do cBMPa. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 171/diÁria/dF 
de 19 de aBriL de 2022

conceder aos militares: STEN BM aNToNio MarcoS doS PaSSoS al-
VES 5602254, cB BM faBio WaGNEr coSTa SoarES 57217988, cB BM 
dicKSoN SilVa da SilVa 57218002, 05 (ciNco) diárias de alimentação 
e 04 (QUaTro) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total 
de r$ 3.465,72 (TrÊS Mil E QUaTrocENToS E SESSENTa E ciNco rEaiS 
E SETENTa E doiS cENTaVoS), para seguir viagem de ananindeua para Pa-
rauapebas - Pa, no período de 18 a 22 de abril de 2022, a serviço do 23°GBM 
do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 175/diÁria/dF 
de 19 de aBriL de 2022

conceder aos militares: STEN rr BM aNToNio MESSiaS PErEira laUri-
do 5210135, cB BM MaicoN faBricio MorEira TEiXEira 57217816, 
04 (QUaTro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 1.809,36 (UM Mil E oiTocENToS 
E NoVE rEaiS E TriNTa E SEiS cENTaVoS), para seguirem viagem de ana-
nindeua para Marabá - Pa, no período de 04 a 07 de abril de 2022, a serviço 
do 5°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 330/diÁria/dF 
de 07 de JULHo de 2022

conceder aos militares: STEN BM aNToNio MESSiaS PErEira laUri-
do 5210135/ 2, cB BM alUiZio PoMPEU da coSTa 57218013/ 1, 01 
(UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 
258,48 (dUZENToS E ciNQUENTa E oiTo rEaiS E QUarENTa E oiTo 
cENTaVoS), para seguirem viagem de ananindeua para Salinópolis - Pa, 
no dia 06 de Junho de 2022, a serviço do cSMV/MoP do cBMPa. Esta por-
taria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 331/diÁria/dF 
de 13 de JULHo de 2022

conceder aos militares: cB BM aNGElica riBEiro SilVa 57218528/ 1, 
cB BM daVid aUGUSTo fErNaNdES dE alMEida 57218539/ 1, 01 (UMa) 
diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 253,20 
(dUZENToS E ciNQUENTa E TrÊS rEaiS E ViNTE cENTaVoS), para segui-
rem viagem de Santarém para Belterra - Pa, no dia 19 de Maio de 2022, 
a serviço do 4º GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 332/diÁria/dF 
de 14 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM JoSE SaNToS 5607280/ 1, SGT 
BM oSaiaS liMa diaS 5397740/ 1, SGT BM aUriNo dE SoUSa dE al-
MEida 5421993/ 1, SGT BM EriValdo PErEira BElEM 5404207/ 2, cB 
BM JUVENal alVES MoNTES 57190648/ 1, Sd BM adriaNo liNdoN 
lEiTE cardoSo 5932300/ 1, diárias de alimentação para cada conforme 
planilha anexa, perfazendo um valor total de r$ 907,32 (NoVEcENToS 
E SETE rEaiS E TriNTa E doiS cENTaVoS), para seguirem viagem de 
Marabá para São João do araguaia - Pa, no período de 14 a 15 de abril de 
2022, a serviço do 5º GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 336/diÁria/dF 
de 14 de JULHo de 2022

conceder aos militares: TcEl QoBM MarcElo Horacio alfaro 5749069/ 
1, cB BM lUiZ aUGUSTo dE BriTo TaVarES 57189332/ 1, 01 (UMa) di-
ária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 284,86 
(dUZENToS E oiTENTa E QUaTro rEaiS E oiTENTa E SEiS cENTaVoS), 
para seguirem viagem de Tucuruí para Pacajá - Pa, no dia 30 de Maio de 

2022, a serviço do 8º GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 337/diÁria/dF 
de 14 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM Marcio lUiZ araUJo BoTElHo 5210577/ 
1, SGT BM JoEl da SilVa VaZ 5823919/ 1, 02 (dUaS) diária de alimenta-
ção e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 791,28 (SETEcENToS E NoVENTa E UM rEaiS E ViNTE E oiTo cENTa-
VoS), para seguirem viagem de ananindeua para Tucuruí - Pa, no período 
de 30 a 31 de Maio de 2022, a serviço do 8º GBM do cBMPa. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 338/diÁria/dF 
de 14 de JULHo de 2022

conceder aos militares: Sd BM MarcElo MaGalHaES rEiS 5932281/ 1, 01 
(UMa) diária de alimentação, perfazendo um valor total de r$ 126,60 (cENTo 
E ViNTE E SEiS rEaiS E SESSENTa cENTaVoS), para seguir viagem de ana-
nindeua para Barcarena - Pa, no dia 31 de Maio de 2022, a serviço do 6º GBM 
do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 343/diÁria/dF 
de 14 de JULHo de 2022

conceder aos militares: STEN BM aNToNio MESSiaS PErEira laUri-
do 5210135/ 2, 01 (UMa) diárias de alimentação, perfazendo um valor 
total de r$ 87,04 (oiTENTa E SETE rEaiS E QUaTro cENTaVoS), para 
seguir viagem de suas ananindeua para Vigia - Pa, no dia 20 de Maio de 
2022, a serviço do 17º GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 344/diÁria/dF 
de 14 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM STaliN dE alMEida BElo 57175158/ 1, 
cB BM raiMUNdo EliaS SoUSa VaScoNcEloS JUNior 57218267/ 1, 01 
(UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 
258,48 (dUZENToS E ciNQUENTa E oiTo rEaiS E QUarENTa E oiTo 
cENTaVoS), para seguirem viagem de Santarém para alenquer - Pa, no 
dia 23 de Maio de 2022, a serviço do 4º GBM do cBMPa. Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 345/diÁria/dF 
de 19 de JULHo de 2022

conceder aos militares: SGT BM JoSE SarMENTo da coSTa filHo, Mf: 
57173590/ 1, cB BM alEX BarBoSa doS SaNToS, Mf: 57189137/ 1, 05 
(ciNco) diárias de alimentação e 04 (QUaTro) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 2.373,84 (doiS Mil E TrEZENToS E 
SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS), para seguirem 
viagem de itaituba de rurópolis - Pa, no período de 16 a 20 de Maio de 
2022, a serviço do 7º GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 852993

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Belém-Pa, terça-feira, 14 de setembro de 2022.
Portaria N.º 115/2022-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 rEiNaldo aUGUS-
To coSTa SoarES, assistente administrativo, matrícula n° 3159264/1 , 
para acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 377/2022 – 
Pc/Pa, firmado com a EMPRESA NACIONAL CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS 
TÉcNicoS lTda, cNPJ N° 02.934.270/0001-03, cujo objeto é a coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para rEforMa E adEQUaÇÃo do 
PrÉdio QUE aBriGoU a dElEGacia dE TUcUMÃ, e no seu impedimento o 
servidor fErNaNdo lUiS MoraES da cÂMara, Técnico em Gestao de in-
fra-Estrutura, matrícula n° 55590300/ 1 , que assistirá o referido contrato 
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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: 852752
Portaria Nº 3334/2022-GaB/dGPc/reVoGaÇÃo
Belém, 12 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 da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo o teor do PaE Nº 2022/1079833, oriundo da SEfa, em 
que devolve a Servidora iPc SUZaNE criSTiNa ViaNa aBrEU,
r E S o l V E:
i- rEVoGar, a pedido, os termos da PorTaria Nº 882/2022, de 
30/05/2022, que cEdEU a servidora iPc SUZaNE criSTiNa ViaNa 
aBrEU, Matrícula nº 57231516, da dElEGacia dE SaliNÓPoliS, para 
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda do Pará, retornando para a 
dirEToria dE PolÍcia do iNTErior, a contar de 05/09/2022;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 852942

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n° 378/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: inexigibilidade de 
licitação nº 295/2022-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ 
nº 00.368.105/0001-06 e coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo 
lTda. cNPJ nº 36.003.671/0001-53. data da assinatura: 14/09/2022. Vi-
gência: 20/09/2022 à 23/09/2022. Valor: r$= 3.990,00 objeto: Participa-
ção em curso de Execução orçamentária, financeira e contábil. Processo 
nº 2022/1163497. orçamento: função Programática: UNidadE orÇa-
MENTária: 40101 - Polícia civil do Estado do Pará
ProGraMa: 1502 – Segurança Pública;
aTiVidadE: 8832 – capacitação dos agentes de Segurança Pública;
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
ProGraMa dE TraBalHo: 06.303.1502.8832
Plano interno: 1050008832c
ação 220210 - Participação em curso
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 – recursos ordinários.
contratada: coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda.
Endereço do contratado: avenida champagnat, Sl 502, Ed.Palmares - cen-
tro, município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, cEP nº 29.100-011.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 853075

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 295/2022-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 coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNa-
MENTo lTda. cNPJ nº 36.003.671/0001-53.
oBJETo: Participação em curso de Execução orçamentária, financeira e 
contábil.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art.13, 
inciso iV, da lei nº 8.666/93.
Valor ESTiMado: r$=3.990,00 (três mil, novecentos e noventa reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: UNidadE orÇaMENTária: 40101 - Polícia 
civil do Estado do Pará
ProGraMa: 1502 – Segurança Pública;

aTiVidadE: 8832 – capacitação dos agentes de Segurança Pública;
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica;
ProGraMa dE TraBalHo: 06.303.1502.8832
Plano interno: 1050008832c
ação 220210 - Participação em curso
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 – recursos ordinários.
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: 14/09 /2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 853078

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. 
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 295/2022-PC/
Pa para contratação de coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda.
Valor: r$=r$=3.990,00 (três mil, novecentos e noventa reais).
Belém (Pa) 14 de setembro de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 853084

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 02491/2022 - dGPc/od/drF 
de 09 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1154372, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 08/09/2022 a 
11/09/2022;

1. EPc alciNEY ModESTo BraGa - MaT: 54183800
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. dPc GlaUco ValENTiM carValHo do NaSciMENTo - MaT: 5826250
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc aNToNio SoBral JUNior - MaT: 5886864
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc lUilSoN QUEiroZ rodriGUES - MaT: 5412005
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02492/2022 - dGPc/od/drF 
de 09 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1154979, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 09/09/2022 
a 11/09/2022;

1. daS MarcElo aUGUSTo da SilVa GUEdES - MaT: 5900390
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02493/2022 - dGPc/od/drF 
de 09 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1154970, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 09/09/2022 
a 11/09/2022;

1. dPc lUiS GUilHErME NaVarro XaViEr - MaT: 5808065
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. EPc Maria criSTiNa cardoSo dE aNdradE - MaT: 54184106
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc rUi PErEira doS SaNToS - MaT: 5411866
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

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

Portaria Nº: 02494/2022 - dGPc/od/drF 
de 09 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 09/09/2022 a 09/09/2022;

1. iPc dJalMa carSoN rodriGUES GoES - MaT: 57202206
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02495/2022 - dGPc/od/drF 
de 09 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OEIRAS DO PARÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 09/09/2022 a 12/09/2022;

1. iPc YdarMES riBEiro cordoVil - MaT: 57225411
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. EPc daYaNa dE NaZarÉ aNTUNES fErNaNdES - MaT: 5966264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02496/2022 - dGPc/od/drF 
de 09 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 09/09/2022 a 11/09/2022;

1. dPc THaiSoN PaSSoS BraSil - MaT: 5966513
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc GaBriEl SoarES cardoSo - MaT: 5966932
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc caYQUE doS SaNToS liMa - MaT: 5966496
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

4. iPc roGErio EVaNGEliSTa liMa oliVEira - MaT: 5940193
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02497/2022 - dGPc/od/drF 
de 09 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 09/09/2022 a 09/09/2022;

1. iPc BrUNo foNSEca da SilVa - MaT: 4219463
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. dPc aMaNda dE SoUZa SilVa - MaT: 55209637
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02498/2022 - dGPc/od/drF 
de 09 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1156342, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoU-
RE, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 09/09/2022 a 
10/09/2022;

1. iPc SUaMY NEli MEdEiroS da SilVa - MaT: 5859174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc roBErTo carloS PiMENTa dE SoUZa - MaT: 5692920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc fraNKlEY dE SoUZa MoTa - MaT: 8400707
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

5. EPc roSilENE SoUSa da rocHa - MaT: 54186966
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

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

Portaria Nº: 02499/2022 - dGPc/od/drF 
de 09 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1156115, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo 
REPARTIMENTO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
09/09/2022 a 12/09/2022;

1. iPc rENaN MiraNda arrUda dE carValHo BarroS - MaT: 5940354
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02500/2022 - dGPc/od/drF 
de 09 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1140837, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no 
período de 11/09/2022 a 18/09/2022;

1. dPc aNdrEZa SoUZa alVES - MaT: 57192696
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
PorTaria Nº: 02501/2022 - dGPc/od/drf dE 09 de Setembro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1160755, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aNaPU, 
a fim de realizar diliGENcia Policial, no período de 09/09/2022 a 
16/09/2022;

1. EPc rEJaNE Maria oliVEira da SilVa - MaT: 5940248
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. iPc MicHElE fErNaNda HENriQUES PadilHa - MaT: 5940079
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

3. dPc lUcaS PiMENTEl GoMES lUZ - MaT: 5940537
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

4. iPc liVio BrUNo ciriNo colarES - MaT: 5940257
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

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

Portaria Nº: 02502/2022 - dGPc/od/drF 
de 09 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221150794, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa iPi-
XUNA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 09/09/2022 
a 12/09/2022;

1. dPc MarcElo dElGado diaS - MaT: 57233522
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. dPc Marcio BraSil Maio - MaT: 5914032
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

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

Portaria Nº: 02503/2022 - dGPc/od/drF 
de 09 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221150794, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa iPi-
XUNA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 09/09/2022 
a 11/09/2022;

1. iPc aNToNio WaSHiNGToN PorTEla JUNior - MaT: 5913835
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02504/2022 - dGPc/od/drF 
de 12 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221129224, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de coNcEi-
ÇÃO DO ARAGUAIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
12/09/2022 a 14/09/2022;

1. dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - MaT: 57233564
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. EPc EdValdo MaUricio dE aNdradE - MaT: 5940125
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. EPc alEXSaNdro raMoS daNTaS - MaT: 5940137
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

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

Portaria Nº: 02505/2022 - dGPc/od/drF 
de 13 de seteMBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1165645, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rEdEN-
ÇÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 13/09/2022 
a 18/09/2022;

1. iPc roBErTo carloS PiMENTa dE SoUZa - MaT: 5692920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. dPc HENNiSoN JoSE JacoB aZEVEdo - MaT: 5836727
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Protocolo: 852600

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 582/2022-GaB/cGPc/diVersos de 02/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 324/2020-GaB/cGPc de 
23/09/2020, que apurou a conduta do servidor r.N.c.S., mat. n. 5710600, 
o qual, em tese, teria cometido atos de indisciplina e arbitrários, sendo que 
no segundo caso as denúncias foram feitas pela senhora P.c.c., em sede 
policial e ratificadas em audiência de custódia, conforme portaria instau-
radora;
coNSidEraNdo: não haver elementos que comprove a prática de trans-
gressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 324/2020-
GaB/corrEGEPol de 23/09/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 583/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 127/2021-GaB/corrEGEPol de 
31/03/2021, onde apurou as responsabilidades pelo atraso, em tese, da 
conclusão e remessa do iPl n 00247/2010.000852-2 (Proc. n. 0003964-
68.2018.814.0401), tombado em 2010 na SU Marambaia, conforme por-
taria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apu-
rado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 127/2021-
GaB/corrEGEPol de 31/03/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 584/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 120/2021-GaB/corrEGEPol de 
23/03/2021, onde apurou as responsabilidades pelo atraso, em tese, da 
conclusão e remessa do iPl n. 247/2010.000443-6 - SU Marambaia, que 
segundo of. 012/2021/MPPa-1PJcEaP de 17/02/2021, o iPl somente foi 
remetido à justiça em 2019, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 120/2021-
GaB/corrEGEPol de 23/03/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 585/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 301/2021-GaB/corrEGEPol 
de 22/07/2021, que apurou a conduta do policial civil que teria deixa-
do, em tese, de encaminhar à justiça no prazo legal, os autos do iPl n. 
0002/2019.100651-3, de 14/07/2019, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apu-
rado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 301/2021-
GaB/corrEGEPol de 27/07/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 586/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 226/2022-GaB/corrEGEPol de 
24/05/2022, onde apurou os fatos apresentados pelo Parquet no ofício 
nº 026/2022-MP/PJB de 25/03/2022, ref. a supostas atitudes arbitrárias 
que, em tese, envolviam policiais civis do município de Bagre-Pa, conforme 
portaria instauradora;
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coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão dis-
ciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 226/2022-
GaB/corrEGEPol de 24/05/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 587/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 161/2022-GaB/corrEGEPol de 
27/04/2022, que apurou os fatos relatados durante audiência de custódia, 
nos autos do Proc. 0800051-02.2022.8.14.0079, onde o preso f.S.o., re-
latou ter sido vítima de atitudes arbitrárias praticadas por um policial civil 
e policiais militares, durante sua prisão em flagrante, conforme portaria 
instauradora;
CONSIDERANDO: a falta de provas suficientes da prática de transgressão 
disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 161/2022-
GaB/corrEGEPol de 27/04/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 588/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 293/2020-GaB/corrEGEPol de 
20/08/2020, onde apurou as circunstâncias do desaparecimento, em tese, 
do veículo motocicleta HoNda PoP, cor preta, placa QdZ-6592, chassi 
9c2JB00Gr111865 apreendida na UiPP de Quatro Bocas, conforme por-
taria instauradora;
CONSIDERANDO: não haver provas suficientes da autoria da transgressão;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 293/2020-
GaB/corrEGEPol de 20/08/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 589/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 84/2022-GaB/corrEGEPol de 
08/03/2022, onde apurou responsabilidades, referente a negligência, 
em tese, na instauração do Procedimento Policial ref. a N.f. nº 001236-
146/2021, fato ocorrido em ourilândia do Norte/Pa, conforme portaria 
instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apu-
rado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 84/2022-
GaB/corrEGEPol de 08/03/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 590/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 67/2019-GaB/corrEGEPol de 
11/04/2022, onde apurou as circunstâncias do baleamento e óbito de f.f.S., 
em tese, por oposição a intervenção policial, fato ocorrido em 10/12/18, no 
município de São félix do Xingu, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apu-
rado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 67/2019-
GaB/corrEGEPol de 11/04/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 591/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 64/2021-GaB/corrEGE-
Pol de 08/02/2021, onde apurou condutas, face a não instauração, 
em tese, de procedimento policial no prazo legal do registro do BoP 
n..00018/2019.100091-2, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão dis-
ciplinar;

rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 64/2021-
GaB/corrEGEPol de 08/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 592/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 425/2021-GaB/corrEGEPol de 
26/10/2021, onde apurou as circunstâncias em que ocorreu a morte do 
nacional Y.J.r.S., ocorrida na 19ª SU de itaituba no dia 12/09/2021, quan-
do encontrava-se custodiado naquela Unidade Policial, conforme portaria 
instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apu-
rado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 425/2021-
GaB/corrEGEPol de 26/10/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 593/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 509/2021-GaB/corrEGEPol de 
27/12/2021, onde apurou apurar a conduta do servidor c.E.c.B., mat. nº 
5940472, o qual teria, em tese, agido de forma negligente ao deixar de 
adotar as medidas legais cabíveis, referente a apresentação feita pela Po-
lícia Militar do nacional J.o.d., o qual era suspeito de crime envolvendo 
menor, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pelo 
servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 509/2021-
GaB/corrEGEPol de 27/12/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 594/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 13/2021-GaB/corrEGE-
Pol de 06/01/2021, onde apurou as circunstâncias do óbito decorren-
te de intervenção policial do nacional l.d.S.d., conforme consta do BoP 
n. 053/2020.100347-3, fato ocorrido no município de Breves/Pa no dia 
16/12/2020, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão dis-
ciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 13/2021-
GaB/corrEGEPol de 06/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 595/2022-GaB/cGPc/diVersos de 08/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 252/2021-GaB/corrEGEPol de 
30/06/2021, onde apurou as circunstâncias em que ocorreu o furto da mo-
tocicleta, marca HoNda cG 125 faN ESd, placa oTU-4410, cor vermelha, 
da SU São Brás, apreendida no iPl/flG nº 00002/2021.100366-7, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão dis-
ciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 252/2021-
GaB/corrEGEPol de 30/06/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 596/2022-GaB/cGPc/diVersos de 09/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 0133/2022-GaB/cGPc de 
11/04/2022, que apurou as circunstâncias em que ocorreu o furto da arma 
de fogo tipo Pistola TaUrUS, .40SW, PaT.: nº 7041, Série nº SUa19600 e da 
algema roSSi, Série nº 3398, fato ocorrido nesta capital em 04/03/2022, 
conforme portaria instauradora;
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coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada por 
parte do servidor envolvido;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 0133/2022-
GaB/cGPc de 11/04/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 e alterações posteriores, devendo ser providen-
ciada a baixa da cautela da arma de fogo, em nome do servidor M.c.T.r., 
matrícula nº 5412390.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Portaria Nº 597/2022-GaB/cGPc/diVersos de 09/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 285/2021-GaB/corrEGEPol de 
15/07/2021, instaurada para apurar o teor da Nf n. 000407-121/2021, 
oriunda da Promotoria de Mosqueiro, sobre ação negligente imputada, em 
tese, ao servidor J.r.M.a., mat. n. 5423821, conforme portaria instaura-
dora.
CONSIDERANDO: haver configurado transgressão disciplinar por parte do 
servidor;
rESolVE: aplicar de acordo com o artigo 90, inciso ii (segunda parte) 
da lei complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 04 (quatro) dias 
de SUSPENSÃo ao servidor José ronaldo Machado de almeida, mat. nº 
5423821, por infringência ao artigo 74, inciso XVii, da lei complementar 
nº 022/94, com as alterações posteriores, a qual deverá, em razão de con-
veniência para o serviço público, ser convertida em multa conforme prevê 
o artigo 79 § 1º do mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Protocolo: 852988

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 271/22-GaB/dGPcP de 14 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.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o conteúdo do processo: 2022/1181175.
r E S o l V E:
i - ENcErrar a cessão, à Secretaria de Segurança Pública - SEGUP, da 
servidora aNGEla VaScoNcEloS MorEira, matrícula n° 57195312/1, 
por ter cessado os motivos de sua permanência naquela Secretaria.
ii- Está portaria entrar em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 14 de Setembro de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 852965

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 068/2022 – PcePa
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de software 
aUTocad 2d em atendimento as necessidades da Gerência de fonética 
Forense desta Polícia Científica do Pará – PCEPA.
daTa da aSSiNaTUra: 14/09/2022.
Valor: r$ 19.236,00 (dezenove mil, duzentos e trinta e seis reais)
ViGÊNcia: 14/09/2022 a 13/09/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 061/2022 – 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 MaPdaTa-TEcNoloGia, iNforMaTica E co-
MErcio lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 66.582.784/0001-11, esta-
belecida à av. Geraldo Gobbo, nº 278, Santa cruz – americana/SP. cEP: 
13.477-414.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 853083

coNtrato Nº 067/2022 – PcePa
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de software 
de aplicação 3dS MaX em atendimento as necessidades da Gerência de 
Fonética Forense desta Polícia Científica do Pará – PCEPA.
daTa da aSSiNaTUra: 14/09/2022.
Valor: r$ 45.400,00 (Quarenta e cinco mil e quatrocentos reais)
ViGÊNcia: 14/09/2022 a 13/09/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 060/2022 – 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 MaPdaTa-TEcNoloGia, iNforMaTica E co-
MErcio lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 66.582.784/0001-11, esta-
belecida à av. Geraldo Gobbo, nº 278, Santa cruz – americana/SP. cEP: 
13.477-414.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 853076

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 066/2022 – PcePa - Pae nº 2022/796349
objeto: contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços conti-
nuados de limpeza, conservação e desinfecção, com fornecimento de mão 
de obra uniformizada, material de limpeza nos bens móveis e imóveis dos 
prédios da Polícia Científica do Pará (PCEPA), Sede, Unidades Regionais e 
Núcleos avançados.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.
policiacientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 27 de setembro de 2022, às 9h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 852884

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3947/2022-dG/cGP, de 13/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
coNSidEraNdo, a solicitação da coordenadoria de Habilitação de con-
dutores, através do Memº 572/2022, de 25/08/2022, no Processo nº 
2022/1091208,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora raiMUNda aNToNia da SilVa, assistente de Trân-
sito, matrícula 5455383/2, como membro da comissão de Examinadores 
de Trânsito, a fim de desenvolver atividades junto à bancas itinerantes, no 
período de 15/09/2022 a 01/11/2023, realizando os exames necessários 
à obtenção da carteira Nacional de Habilitação, junto à coordenadoria de 
Habilitação de condutores deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 15/09/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 852764
Portaria Nº 3935/2022-daF/cGP, Belém, em 13/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação constante no Processo nº 2022/1019144;
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 3698/2022-daf/cGP, de 29/08/2022, pu-
blicado no doE 35.102, dE 02/09/2022, que concedeu suprimento de fun-
dos a servidora amélia rodrigues Bispo, matrícula nº 57196680/1, e desti-
na-se suprir despesas de pronto pagamento de transporte rodoviário para 
servidora da banca itinerante de habilitação ao municipio de Picarra/Pa.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 853087
Portaria Nº 3952/2022 – ccecV/dG/detraN, de 14/09/2022.
a dirETora GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro – cTB;
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coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da PorTaria Nº 024/2020-dG/dETraN, 
de 10 de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e 
procedimentos para o credenciamento de empresas prestadoras de 
serviços de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa E. M alBUQUErQUE rodri-
GUES EirElE, cNPJ nº 36.630.004/0004-43, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa E. M alBUQUErQUE rodriGUES EirE-
lE, cNPJ nº: 36.630.004/0004-43, Nome fantasia iNPlacar VEicUloS, 
situada no Endereço: TV lEoPoldo SilVa nº28 - Bairro: Morro, cEP: 
68.600-000, no município de BraGaNÇa-Pa, para exercer a atividade de 
Empresa credenciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 852888

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3909/2022-daF/cgp, de 12 de setembro de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1092823;
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 os municípios de irituia – 12 à 15/09/2022, São domingos do capim/
Belém – 16 e 19/09/2022, a fim realizar levantamentos dos polos gerado-
res nas rodovias estaduais e condições de trafegabilidade da rodovia na Pa 
253 (trecho de irituia e garrafão do norte) e Pa 253 e Pa 127 (trecho São 
domingos do capim a irituia.

nome matricula

daniel Botelho Xavier 57196026 /1

lorena da Silva Bahia 80845536 /1

amiraldo corrêa Seabra Júnior 54194721/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3919/2022-daF/cGP, de 12 de setembro de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1157770;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
izabelle cristina figueiredo ribeiro Pantoja, matrícula nº 5956565/1, no 
cargo de Gerente, lotada na daf/ciM/GoSENG.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de 
pequeno vulto, emergenciais, e de pronto pagamento que possam vir a 
ocorrer nas áreas de responsabilidade da coordenadoria de infraestrutura 
e Manutenção (ciM) e da Gerência de obras e Serviços de Engenharia 
(GEoSE) e de suas gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 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 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 3903/2022-daF/cgp, de 12 de setembro de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1073055;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Redenção no período de 24/08 à 30/08/2022, a fim 
de realizar exames práticos de trânsito junto a equipe da cirETraN no 
referido municipio.

nome matricula

Nelson Jair costa de Brito 54191585 /3

Valdir de Sousa Moura Júnior 57189512 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3908/2022-daF/cgp, de 12 de setembro de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1145682;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Itaituba para o município de Altamira no período de 12 à 27/09/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização 
de trânsito, em cumprimento ao cronograma de ações da dTo.

nome matricula

antonio dima lima 57201219 /1

José de arimatéia corrêa fernandes Júnior 57208444 /2

Kátia da Silva Sá 57214238 /2

Vonildo Soares dos Santos 57227326 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3918/2022-daF/cgp, de 12 de setembro de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1146621;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de São 
Félix do Xingu para os municípios de BELÉM – 19/09 a 23/09/2022, a fim de 
realizar troca de veículo da cirETraN do município de São félix do Xingu.

nome matricula

Maria Gabriela araújo da Silva 5964061 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 853008

Portaria Nº 3959/2022-dG/cGP, de 14/09/2022
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor arlei costa Gonçalves, assessor, matrícula 
57228981/1, para responder pela diretoria de Habilitação de conduto-
res e registro de Veículos deste departamento, no período de 05/09 a 
04/10/2022, durante as férias da titular.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 05/09/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 853107
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 267/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 13 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 do Presídio Estadual Me-
tropolitano ii- PEM ii.
PrESidENTE: EdValdo dE araUJo SoUZa – diretor
MEMBro: SilVia MiraNda cHaVES fiGUEirEdo- assistente social
MEMBro: Erica faBricia SilVa PiNHEiro- assistente social
MEMBro: GlaUcY lUaNa PiNTo frEiTaS- Psicóloga
MEMBro: THiliaNE MElo da SilVa alVES fErrEira- Psicóloga
MEMBro: Marcio PiNHEiro GoNZaGa- coordenador administrativo
MEMBro: SaBiNo PiMENTEl E SilVa- coordenador de segurança
MEMBro: MarcoS PaUlo GoNÇalVES NoroNHa- Terapia ocupacional
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
Portaria Nº 267/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 13 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 do Presídio Estadual Me-
tropolitano ii- PEM ii.
PrESidENTE: EdValdo dE araUJo SoUZa – diretor
MEMBro: SilVia MiraNda cHaVES fiGUEirEdo- assistente social
MEMBro: Erica faBricia SilVa PiNHEiro- assistente social
MEMBro: GlaUcY lUaNa PiNTo frEiTaS- Psicóloga
MEMBro: THiliaNE MElo da SilVa alVES fErrEira- Psicóloga
MEMBro: Marcio PiNHEiro GoNZaGa- coordenador administrativo
MEMBro: SaBiNo PiMENTEl E SilVa- coordenador de segurança
MEMBro: MarcoS PaUlo GoNÇalVES NoroNHa- Terapia ocupacional
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
Portaria Nº 267/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 13 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 do Presídio Estadual Me-
tropolitano ii- PEM ii.
PrESidENTE: EdValdo dE araUJo SoUZa – diretor
MEMBro: SilVia MiraNda cHaVES fiGUEirEdo- assistente social
MEMBro: Erica faBricia SilVa PiNHEiro- assistente social
MEMBro: GlaUcY lUaNa PiNTo frEiTaS- Psicóloga
MEMBro: THiliaNE MElo da SilVa alVES fErrEira- Psicóloga
MEMBro: Marcio PiNHEiro GoNZaGa- coordenador administrativo
MEMBro: SaBiNo PiMENTEl E SilVa- coordenador de segurança
MEMBro: MarcoS PaUlo GoNÇalVES NoroNHa- Terapia ocupacional
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: 852688
Portaria Nº 265/2022 – eaP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 12 de setembro de 2022.
constitui a comissão de avaliação de desempenho e comportamento do 
Curso de Formação Profissional do Concurso C-208.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais, e

coNSidEraNdo o art. 3º, iii, da resolução Nº06/2021 – GaB/SEaP de 
14 de maio de 2021 a qual dispõe sobre a constituição da comissão de 
avaliação de desempenho e comportamento.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores, abaixo relacionados, para integrar a co-
missão de avaliação de desempenho e comportamento do curso de for-
mação Profissional do Concurso C-208:
i – Paulo rocha cunha – Matricula: 57205509;
ii – fádua Jorbelha caldas ferreira antônio - Matricula: 57209700;
iii – Elisoneide Nazaré freitas rodrigues – Matricula: 5535034;
iV – Thainan azevedo de oliveira – Matricula: 5954405
V – Silvia cristina Pinheiro Siqueira – Matricula: 57191284;
Vi – Eriko costa crispino – Matricula: 57219464;
Vii – Júlio cesar Venceslau Néris – Matricula: 5939048
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 852788

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: terMo de distrato
- término de Vínculo: 09/09/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Servidor Temporário: WaNdEr JoSE dE SoUZa
Matrícula: 55209329/1 – aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 852712

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2546/2022 – dGP.seaP BeLÉM/Pa, 14 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: aNGEla MalaTo dE araUJo MarQUES, Matrícula funcional n.º 
5062870/1, cargo: Téc. em Gestão Penitenciária - Psicologia
assunto: licença prêmio
Período aquisitivo: 2017 a 2020
Período de Gozo: 08/09/2022 a 07/10/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 852716

.

.

errata
.

errata
errata de publicação do doe Nº 34.854, de 03.02.22, Protoco-
lo: 756436, referente à Portaria Nº 133/22/dGP/seaP, de 
02/02/22:
onde se lê: 11- Vitor ramos Eduardo-5902749-2021-07.03.22 a 
21.03.22//13.10.22 a 27.10.22.
Leia-se: 11- Vitor ramos Eduardo-5902749-2021-07.03.22 a 
21.03.22//01.10.22 a 15.10.22.

Protocolo: 852920
.

coNtrato
.

coNtrato: 095/2022/seaP
eXercÍcio: 2022
OBJETO: Contratação de serviço de ônibus, fixa, com motorista e com-
bustível.
Valor ToTal: r$ 2.444.009,88 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e 
quatro mil, nove reais e oitenta e oito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de Trabalho: 97.101 
03.421.1502.8283, natureza de despesa 339033, fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 14/09/2022
ViGÊNcia: 14/09/2022 a 14/09/2023
coNTraTado: TraNSKallEdY locaÇÕES E SErViÇoS lTda
cNPJ: 21.110.488/ 0001- 80
ENdErEÇo: rua ruth Passarinho, nº 100, Jamilandia, Bonito/Pa.
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 852801
.

diÁria
.

Portaria Nº. 2387.2022 - 144165 - crr tUcUrUi
objetivo: EScolTar iNTErNo a caraTEr dE TraNSfErENcia Para a 
coMarca dE SaNTa iZaBEl.
origem:TUcUrUi
destino:SaNTa iZaBEl
Servidor (es) JorGE doUGlaS alfaia GoMES, MaT.57220861,aGENTE 
PriSioNal, daNiEl PErEira BarBoSa, MaT.58687771, MoToriSTa, Eli-
ToN GoNÇalVES liMa, MaT. 5933744, aGENTE PriSioNal, alESSaNdro 
SErEJo da SilVa, MaT.5954177, aGENTE PriSioNal.
Período: 01 a 02/02/2022- diária (S) 1 1/2  (UMa E MEia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 852689
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Portaria Nº. 2389.2022 - 144998 - crr tUcUrUi
objetivo: EScolTar iNTErNo a caraTEr dE TraNSfErENcia Para a 
coMarca dE SaNTa iZaBEl.
origem:TUcUrUi
destino:SaNTa iZaBEl
Servidor (es) HEliZaN  doS SaNToS liMa, MaT.5915782, dirETor, Jo-
EldEr fraNciSco VENcESlaU dE SoUSa, MaT. 54194912, aGENTE Pri-
SioNal, daNiEl PErEira BarBoSa, MaT.85687771, MoToriSTa, cUY 
farNEY SilVa rUiZ, MaT.57216285,aGENTE PriSioNal.
Período: 30 a 31/01/2022- diária (S) 1 1/2  (UMa E MEia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 852691
Portaria Nº. 2390.2022 - 150435 - crrcaM
objetivo: dESlocar - SE aTE BElÉM Para TraZEr MaloTE Para a SEdE 
adMiNiSTraTiVa.
origem:crr caMETa
destino:BElEM
Servidor (es) aNToNio ViriaTo Moia Gaia
Período: 04 a 05/02/2022 diária (S) 1 1/2  (UMa E MEia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 852693
diÁria
Portaria Nº: 00592/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar a PPl, Para SEr aPrESENTada Na PolÍcia ciENTi-
fica Na coMarca, Para fiNS dE coNSUlTa PSiQUiáTrica.
origem: SaNTarÉM
destino: BElÉM
Servidor(es):
5954408 - NaTalia SEMiraMiS SaNToS da coNcEicao - Policial PENal
Período: 25/08/2022 a 26/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
5954235 - odiGlEiSSoN fEiToSa cardoSo - Policial PENal
Período: 25/08/2022 a 26/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 853048
diÁria
Portaria Nº: 00593/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: acoMPaNHaMENTo ENQUaNTo SEcrETária EXEcUTiVa do 
coNSElHo ESTadUal dE PolÍTica criMiNal, da coMiSSÃo dE iNSPE-
ÇÃo dESTE coNSElHo, a QUal oBTÉM coMo aTriBUiÇÃo a iNSPEÇÃo 
doS ESTaBElEciMENToS E SErViÇoS PENiTENciárioS.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
5952487 - JUlia MaGalHaES dE oliVEira - TEcNico EM GESTao PENi-
TENciaria/PSicoloGia
Período: 20/09/2022 a 30/09/2022
diária(s): 11 (onze diárias)
5963137 - Nara NEiVa WaTriN - GErENTE
Período: 20/09/2022 a 30/09/2022
diária(s): 10 e ½ (dez diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 853053
diÁria
Portaria Nº: 00597/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: aPoio oPEracioNal aS diliGENciaS da coMiSSÃo dE iNSPE-
ÇÃo do coNSElHo ESTadUal dE PolÍTica criMiNal E PENiTENciária.
origem: BElÉM
destino: SaNTarÉM
Servidor(es):
5954176 - fraNciSco WalTEr dE araUJo raMoS - Policial PENal
Período: 20/09/2022 a 30/09/2022
diária(s): 10 e ½ (dez diárias e meia)
5950055 - lUiS carloS PaZ da SilVa - Policial PENal
Período: 20/09/2022 a 30/09/2022
diária(s): 10 e ½ (dez diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 853054
diÁria
Portaria Nº: 00601/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: acoMPaNHaMENTo, ENQUaNTo SEcrETaria EXEcUTiVa do 
coNSElHo PENiTENciário, da coMiSSÃo EXTraordiNária dE iNSPE-
ÇÃo dESTE coNSElHo dE iNSPEÇÃo.
origem: BElÉM
destino: ParaUaPEBaS
Servidor(es):
5952487 - JUlia MaGalHaES dE oliVEira - TEcNico EM GESTao PENi-
TENciaria/PSicoloGia
Período: 18/09/2022 a 19/09/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 853055
..

FÉrias
.

Portaria Nº 2536/22/dGP/seaP, de 09/09/22
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pela PorTaria de nº 595/2021-GaB.SEaP, de 08/06/2021.
rESolVE: coNcEdEr aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a 
serem gozadas no período conforme informações abaixo:

Nº; NoME; MaTrÍcUla; EXErcÍcio; GoZo
1; aNa lUcia ViEira SaNToS; 57203585; 2021; 03.10.22 a 01.11.22 
/ 2; aNdrE dE oliVEira liMa; 5902032; 2022; 03.10.22 a 01.11.22 
/ 3; GaBriEl MorEira PaNToJa MaMEdi; 5949718; 2022; 03.10.22 a 
01.11.22 / 4; JUaN fEliPE dE oliVEira lEdo; 5889052; 2022; 03.10.22 
a 01.11.22 / 5; MarcElo criSTiaNo SilVa aMoriM; 5950127; 2022; 
03.10.22 a 01.11.22 / 6; PaTricia rodriGUES GUiMaraES; 57220644; 
2022; 03.10.22 a 01.11.22 / 7; SEBaSTiao dE NaZarE fErrEira; 
5950157; 2022; 03.10.22 a 01.11.22 / 8; THiaGo NoBrE GoNcalVES; 
5950182; 2022; 03.10.22 a 01.11.22 / 9; ValBEr cEZar rodriGUES 
Maria; 5950154; 2022; 03.10.22 a 01.11.22 / 10; ViViaN Marilia da 
SilVa oliVEira; 5949915; 2022; 03.10.22 a 01.11.22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 852792
t..

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
tornar sem efeito a Portaria N° 232/2022 - GaB/seaP e a pu-
blicação de protocolo nº 842743, publicada no d.o.e. Nº 35.086 de 
23/08/2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 852709
torNar seM eFeito
tornar sem efeito a Portaria N° 234/2022 - GaB/seaP e a pu-
blicação de protocolo nº 842746, publicada no d.o.e. Nº 35.086 de 
23/08/2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 852711

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 623 de 13 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso Vi, da 
PorTaria de n° 160/2022; do artigo 35 do decreto de n° 1.434, de 13 de 
dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
o artigo 98, da lei nº 5.810, de 24.01.1994; e ainda, os termos do Proces-
so nº 2022/1148664 de 06/09/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor rodolfo doMiNGoS E SilVa cErVEira, matrícu-
la nº 33391/1 ocupante do cargo de Técnico em Gestão cultural/arquiteto, 
480 (quatrocentos e oitenta) dias de licENÇa PrÊMio, para usufruto no 
período de 01.11.2022 a 22.02.2024, referente aos seguintes triênios:
-01.05.1998 a 30.04.2001 = 60 dias;
-01.05.2001 a 30.04.2004 = 60 dias;
-01.05.2004 a 30.04.2007 = 60 dias;
-01.05.2007 a 30.04.2010 = 60 dias;
-01.05.2010 a 30.04.2013 = 60 dias;
-01.05.2013 a 30.04.2016 = 60 dias;
-01.05.2016 a 30.04.2019 = 60 dias;
-01.05.2019 a 30.04.2022 = 60 dias: Para que o servidor tenha direito ao 
usufruto deste triênio, foi necessário  complementar  703 dias, no período 
de 01.01.2022 a 05.12.2023, por força da lei complementar federal nº 
173 de 27.05.2020 (inciso iX do art. 8º) cuja vigência foi de 27.05.2020 
a 31.12.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 13 de setembro de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior.
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 852887

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 622 de  13 de seteMBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, 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 2022/1101208 - SiMM, de 29.08.2022,
rESolVE:
aUToriZar, a concessão de 04 e 1/2 (Quatro e meia) diárias aos co-
laboradores eventuais aNdrÉ Marcio MardocK dEMÓSTHENES/cPf: 
476.672.732-00; JoSÉ Maria BraGa corrEa JUNior/cPf: 208.280.802-
59, e WaldEcir NaZarENo M dE SoUZa/cPf: 218.874.972-34, para a 
cidade de CACHOEIRA DO ARARI/PA, no período de 09 a 13.09.2022, a fim 
de atender ao Projeto de realização do documentário audiovisual sobre o 
Museu do Marajó, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 13 de Setembro de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 852873
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.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº621 de 13 de seteMBro 2022.
 o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando os termos do Processo nº. 2022/1111108, de 
30.08.2022 e,
coNSidEraNdo, o Poder dever da administração em convalidar os atos 
que não possuam vícios insanáveis, como de objeto, motivo e finalidade, 
nem prejuízo a terceiros.
rESolVE:
 i – TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 594/22, de 31.08.2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.100, de 01.09.2022, que 
regularizou a admissão do servidor, daGoBErTo fariaS da coSTa, 
matrícula nº 5093953/2, na condição de prestador de serviços, a contar 
de 02.01.1989, conforme ordem Saque nº 900033 de 26.01.1989. 
admitido posteriormente, para exercer o cargo de Auxiliar de Fotografia, na 
qualidade de Servidor Temporário, no período de 24(vinte e quatro) meses, 
a contar de 14.01.1991, sob o regime da lei nº 5.389 de 16.09.1987, 
situação funcional que permanece até a presente data, enquadrando-
se na categoria denominada “estatutário não estável”, sendo seu cargo 
posteriormente reorganizado em aUXiliar dE SErViÇoS oPEracioNaiS, 
através da lei 6.680, de 10.08.2004, estando regido atualmente nos 
termos da Lei nº 5.810/94, com suas modificações posteriores.
ii – Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos à data de 02.01.1989.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, 13 de setembro de 2022.
 BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 852627

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 620 de 09 de seteMBro de 2022
 o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado do Pará, c/c o art. 
34, do regimento interno da Secretaria de Estado de cultura, aprovado 
pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004,
 r E S o l V E:
EloGiar e agradecer aos servidores, estagiários e colabores terceirizados, 
relacionados em anexo, pelo empenho, dedicação e total compromisso na 
realização da 25ª feira Pan amazônica do livro e das Multivozes, contri-
buindo desta forma para o pleno êxito desse grande evento cultural do 
Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 09 de setembro de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT
aNeXo da Portaria Nº 620/22, de 09.09.2022
eM esPeciaL:

NoMe MatrÍcULa
aBÍlio aUGUSTo BaSToS fraNco filHo 5891119/1

adMa dE caMPoS JordY dE alMEida 32654/1
adriaNo BarroSo doS SaNToS 54186746/2
allaN PiNHEiro dE carValHo 57188175/4

aNTÔNio lUciaNo GoMES do roSário 54185955/2
diEGo TaVarES da SilVa TriNdadE 5933792/3

BrUNo MaTEUS PErEira liMa 5945720/1
ElVira aParEcida BUENo rPoSa dE SoUZa 51192034/1

faGNEr MoNTEiro SilVa 57196665-1
fErNaNdo VilHENa JÚNior 5933317/2

fraNciSco rodolfo caSTro rEiS 5964072/1
GaBriEl PiNHEiro MarQUES 5949820-1

iEGo alEXSSaNdEr rocHa alEXaNdrE 5945722/1
laÍS irENE ViGGiaNo SoarES 5964077-1
lEoNardo cardoSo SaNToS 5634202/5
lEoNardo cardoSo SaNToS 5634202/5

lorENa SaraiVa da SilVa 5960041/1
lUiZ fErNaNdo dE oliVEira alVES 57194906/1

lUiZ Maria dE JESUS SoarES JÚNior 5002087/9
Maria do cÉU BraGa MarTiNS 322801/1

Mario alBErTo da SilVa QUadroS 33103/1
MilENa carValHo caValcaNTE 5940603/2

MUrilo rEiS do carMo 5910853/2
NEUSa cardoSo BiTTaNcoUrT 6008960/2
PaUlo MaUrÍcio S. coUTiNHo 5904803/3
PaTricia GoNÇalVES da SilVa 5948153/3

raiMUNda lUciNETE f. dE carValHo TaBoSa 80845883/1
rEGiNa ViTÓria dE aNdradE alVES 30635/1
roBErTa fErrEira da coSTa PiNHo 54191826/2

SÔNia MarGarETH SaNTiaGo 715832/1
THaÍS cHriSTiNa coElHo SiQUEira 5953350/1
ViTor HUGo aMParo doS SaNToS 5957408/1

ViViaNNE MiraNda MaciEl da SilVa 5945713/1
YVENS GUErrEiro PENNa 5946497/1

estaGiÁrios

NoMe MatrÍcULa

adrYa SilVa PorTal MariNHo 55207897/1
alEX lUcaS liMa BarroS: 55207921/1

faBiaNE do roSario fErrEira 5964673/1
caroliNa Baia dE SoUZa 5962230/1

clEBEr loPES oliVEira coSTa 5965188/1
HaNNa GUiMarÃES diaS 5960498/2

lUcaS MacHado BarBoSa MENdoNÇa 5958893-1
MaTHEUS ValE dE MoUra 5959416/1

iSaBEla BorGES dE SoUSa 5967412-1
ViTor cESar PirES SoarES 5967178/1

deMais serVidores eNVoLVidos

NoME MaTrÍcUla
aNdErSoN lUiZ lEMoS GoNÇalVES MaTrÍcUla: 57190768/1

aNGEla rEGiaNE Maia MacHado 57191533/1
aNToNio WilliaMS BENJaMiM MacEdo 55208614/1

ariNaldo doS SaNToS BElo 5957408/1
carloS MaGNo GoMES coElHo 5964071/1

EdNo alEX Mafra riBEiro 5964068/1
EliVaNda dE JESUS alEiXo fErrEira 5940598/4

EricK carloS liSBoa da SilVa 5965769/1
fraNciSco JoSÉ foNTENElE dE caSTro JÚNior 57190477/1

iGor HENriQUE TaVarES dE frEiTaS 5937149/3
JacilENE dE oliVEira MENdoNÇa 57207436/1

KarEN laNE aQUiNo PoNTES 5946434/1
lUiS fErNaNdo dE oliVEira alVES 57194906/1

Márcio SaNToS da crUZ 80845353-3
Maria do Socorro MarTiNS doS S. oliVEira 57190414/1

MarilENa riBEiro diaS 57211266/1
MiciclÉia cUNHa doS PaSSoS GoNÇalVES 55588560/3

PaUlo HENriQUE GUEdES do aMaral MaTricUla: 55208622/1
rEGiNa coEli aroUcK SalES 57190444/1

rEGiNa oliVia TorrES da SilVa 32581/1
roBErTa NUBia coElHo da SilVa 5964067/1
rodriGo liMa araÚJo fErrEira 5943130/1

TErÊSa caTariNa alMEida da coSTa 57207095/1
ValEria NaZarE do Socorro rocHa foNSEca 5942904/1

WEldoM diEGo da SilVa cardoSo 8042961/1

coLaBoradores terceiriZados

NoMe

aMaNda da rocHa MacHado

aNa GaBriEla riBEiro fErrEira

faBio MElo SiQUEira

JoYcE frEiTaS da SilVa 

MarcElo dE SoUSa rodriGUES

NaNdrESSa faBiaNE fraNco NUNES

QUEZia dE JESUS da SilVa diaS

Protocolo: 852610
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01851
Processo Nº: 2022/973802
Valor: r$ 10.000,00 (dez mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 30/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada para participar de Encon-
tro literário sob o título “ENcontro com cristina Serra e daniel Mundurucu”, 
a ser realizado no dia 04 de Setembro de 2022, às 19hrs, evento integran-
te da 25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes 202.
oriGEM: inexigibilidade de licitação Nº 48/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 – oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
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233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNTraTada: dM ProJEToS ESPEciaiS EirEli – cPf º 04354934-0001/82.
ENdErEÇo: rUa BororoS, 81, Vila HEPacarE, cEP: 12.608-200, lorENa - SP.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira 

Protocolo: 852677

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1786 – cGP/daF/FcP de 12 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e o decreto n°9573 de 03/05/2022, doE n°34959 de 05/05/2022 
e ainda os termos do PaE 2022/1126036–fcP de 01/09/2022.
rESolVE:
aUToriZar 90 (noventa) dias de licença Prêmio ao servidor Joao da 
MaTTa calaNdriNi dE aZEVEdo MiraNda, matrícula nº 32832/1, 
ocupante do cargo de aGENTE dE PorTaria, lotado(a) no(a) 
coordENadoria do TEaTro MarGarida ScHiVaSaPPa - cTMS, a gozar 
no período de 11/11/2022 à 09/01/2023 e de 10/01/2023 à 08/02/2023, 
referente ao Triênio 01/06/2012 à 31/05/2015 e a 1ª parcela triênio de 
01/06/2015 à 31/05/2018, respectivamente.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 852793

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1785 - cGP/FcP de 12 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo: 2022/276362.
forMaliZar: licença para Tratamento de Saúde à servidora na tabela 
abaixo:

dias Periodo NoMe MatricULa carGo LaU-
do

07 15/02/2022 a 
21/02/2022

MElBa loiS SilVa dE frEi-
TaS BorJa 57193490/ 1 aSSiSTENTE 

cUlTUral 93952

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 852797

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Pe 011/2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais. considerando, os termos do PaE 2022/669613– fcP, cujo 
objeto é a aquisição de peça de reposição recondicionada para projetor da 
marca Barco, modelo dP2K-20c, instalado na sala de projeção do cine 
líbero luxardo para atender a fundação cultural do Estado do Pará (fcP). 
resolve HoMoloGar a adJUdicaÇÃo referente ao PE 011/2022 – fcP, 
em favor da empresa: ciNEVoX comércio de equipamentos e Serviços ci-
nematográficos EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.973.403/0001-76, 
com o valor de r$ 113.000,00(cento e treze mil reais).
Guilherme relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 852296

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1784 - cGP/FcP de 12 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, 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, publi-
cados no doE nº 33782 de 16 de janeiro de 2019; e ainda o processo nº 
2019/36193 de 29/01/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo: 2022/1161450;
forMaliZar: licença assistência à servidora abaixo: 

dias Periodo NoMe MatricULa carGo LaUdo

24
13/04/2022 

a 
06/05/2022

aNa carla MoraES 
da SilVa 5786169/ 3 QUiMico iNdUSTrial 93254

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 852802

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°. 190/2022 - FcG de 13.09.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei nº. 5.939/96 e pelo decreto nº. 1.338/96;
coNSidEraNdo os autos do processo nº. 2022/1000188.
rESolVE:
coNcEdEr a GraTificaÇÃo dE TEMPo iNTEGral no percentual de 60% 
(Sessenta por cento) ao servidor icaro SaraiVa laUriNHo, matrícula nº. 
5909098/1 – auxiliar operacional desta fundação, a contar de 15.08.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo -Superintendente – fcG.

Protocolo: 852842

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 001/2022
coNtrato Nº 030/2021
Processo Nº 2021/813507
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 019/2021
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original nº 030/2021 pelo período de 12 (doze) meses, 
sendo de 01 de novembro de 2022 à 01 de novembro de 2023.
fundamento legal: art. 57, ii, da lei federal nº 8.666/93
Valor Global: r$ 10.920,00 (dez mil novecentos e vinte reais).
data de assinatura: 30/08/2022
Vigência: 01/11/2022 à 01/11/2023
funcional: 24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 4120008338c
contratada: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola - ciEE
cNPJ: 61.600.839/0001-55
Endereço: rua Tabapuã, n° 540, itaim Bibi.
São Paulo/SP – cEP 04533-001
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 852669
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..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

coNtrato
.

contrato: 175/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 2, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total: de r$ 1.828.401,22 (um milhão, oitocentos e vinte e oito 
mil, quatrocentos e um reais e vinte dois centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139- 
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509 Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa agropecuária de Produtores de Belém do Pará - 
coPaBEl , cNPJ: 19.718.729/0001-26, com sede na rua Magalhães Bara-
ta, 664, ilha de cotijuba, cEP: 66.010-000.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 853041
contrato: 180/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações - lote 3, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total: de r$ 1.665.415,04 (um milhão, seiscentos e sessenta e 
cinco mil, quatrocentos e quinze reais e quatro centavos)).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139- 
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509 Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa Mista de Produção e comercialização camponesa 
do Estado do Pará- cMPa, cNPJ:15.486.914/0001-81, com sede na r
Quarta da Horta, lote Nova aliança, 200, cEP: 67.146-228, curuçamba, 
ananindeua/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 853049
contrato: 179/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações - lote 3, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total: 1.248.873,34 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, 
oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139- 
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509 Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.

contratado: central de Extravistas. e agricultores das regiões Metropolitana, 
Marajó e Nordeste do Estado do Pará. - cEarEPa, cNPJ:18.725.004/0001-
00, com sede a r rosa Moreira, 668, cEP: 66.113-115.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 853043
contrato: 168/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações - lote 1, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municípios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total: de r$ 1.178.479,91 (um milhão, cento e setenta e oito mil, 
quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139- 
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509 Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa dos agricultores familiares de Marituba, 
cNPJ:43.683.105/0001-03, com sede á rua do fio, 31 a, cEP: 67.208-
130, Novo Horizonte ii, Marituba/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 853026
contrato: 169/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 1, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total: de r$ 755.137,02 (setecentos e cinquenta e cinco mil, cento 
e trinta e sete reais e dois centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139- 
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509 Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa Mista de Produção e comercialização camponesa 
do Estado do Pará- cMPa, cNPJ:15.486.914/0001-81, com sede na r
Quarta da Horta, lote Nova aliança, 200, cEP: 67.146-228, curuçamba, 
ananindeua/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 853029
contrato: 174/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 2, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total: de r$ 446.095,63 (quatrocentos e quarenta e seis mil, no-
vecentos e cinco reais e sessenta e três centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139- 
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509 Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa Mista de Produção e comercialização camponesa 
do Estado do Pará- cMPa, cNPJ:15.486.914/0001-81, com sede na r
Quarta da Horta, lote Nova aliança, 200, cEP: 67.146-228, curuçamba, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 853034
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contrato: 182/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 4, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total: de r$ 357.985.50(trezentos e cinquenta e sete mil, novecen-
tos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139- 
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509 Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: associação de Produtores e Hortifrutigranjeiros da Gleba Gua-
jara (aPHa), cNPJ:22.980.536/0001-53, com sede á Est. do curuçamba, 
nº 14 cEP: 67.033-009, curuçamba, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 853088
contrato: 183/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 5, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total: de r$ 86.616,60 (oitenta e seis mil, seiscentos e dezesseis 
reais e sessenta centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139- 
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509 Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: associação de Produtores e Hortifrutigranjeiros da Gleba Gua-
jara (aPHa), cNPJ:22.980.536/0001-53, com sede á Est. do curuçamba, 
nº 14 cEP: 67.033-009, curuçamba, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 853089
contrato: 185/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 6, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total: de r$ 313.233,01(trezentos e treze mil, duzentos e trinta e 
três reais e um centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139- 
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509 Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: associação de Produtores rurais da comunidade do cariamba, 
cNPJ: 05.031.035/0001-01, com sede á localidade do cariamba, s/n, cEP: 
68.600-000, interior, Bragança/Pá.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 853094
contrato: 181/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações - lote 4, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-

zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total: de r$ 2.826.406,26 (dois milhões, oitocentos e vinte e seis 
mil, quatrocentos e seis reais e vinte e seis centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139- 
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509 Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa Mista de Produção e comercialização camponesa 
do Estado do Pará- cMPa, cNPJ:15.486.914/0001-81, com sede na r
Quarta da Horta, lote Nova aliança, 200, cEP: 67.146-228, curuçamba, 
ananindeua/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 853072
contrato: 187/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 7, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total: de r$ 451.282,00(quatrocentos e cinquenta e um mil, du-
zentos e oitenta e dois reais).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139- 
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509 Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa de Extração e desenvolvimento agrícola de Bar-
carena, cNPJ: 05.737.344/0001-00, com sede na rod. Moura carvalho, 
Km,01, cEP: 68.445-000 , Vila São Sebastião, Barcarena/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 853099

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54615/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oBidoS / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
oBidoS / SaNTarEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria HElENa BarBoSa MoraES
MaTrÍcUla: 57214266
cPf: 04174348200
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 852635
Portaria de diarias No. 54689/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 19/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 4
BrEVES / BElEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KlEVErSoN JoSE PErEira alVES
MaTrÍcUla: 5963091
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cPf: 29901871204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 852631
Portaria de diarias No. 54688/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 19/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 4
BrEVES / BElEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria HElENa BarBoSa MoraES
MaTrÍcUla: 57214266
cPf: 04174348200
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 852633
Portaria de diarias No. 54680/2022
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo da ENTrEGa, iNSTalaÇÃo ToMBa-
MENTo aSSiNaTUra No TErMo dE MoViMENTaÇÃo dE BENS MÓVEiS 
E rEcEBiMENTo ElETrÔNico No SiSTEMa dE PaTriMÔNio -SiSPaT/
WEB da iNSTalaÇÃo dE loUSaS dE Vidro rEfErENTE ao coNTraTo 
(097/2020ffN forNaZari) E ToMBaMENTo dE MaTEriaiS PErMaNEN-
TES ENTrEGUES Na EEEM dr. dioNÍSio BENTES dE carValHo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / roNdoN do Para / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
roNdoN do Para / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852558
Portaria de diarias No. 54681/2022
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo da ENTrEGa, iNSTalaÇÃo ToMBa-
MENTo aSSiNaTUra No TErMo dE MoViMENTaÇÃo dE BENS MÓVEiS 
E rEcEBiMENTo ElETrÔNico No SiSTEMa dE PaTriMÔNio -SiSPaT/
WEB da iNSTalaÇÃo dE loUSaS dE Vidro rEfErENTE ao coNTraTo 
(097/2020ffN forNaZari) E ToMBaMENTo dE MaTEriaiS PErMaNEN-
TES ENTrEGUES Na EEEM dr. dioNÍSio BENTES dE carValHo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / roNdoN do Para / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
roNdoN do Para / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio JoSE dE SoUZa rodriGUES
MaTrÍcUla: 57212349
cPf: 60843721200
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852559
Portaria de diarias No. 54682/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE 19 coMPUTadorES coMPlEToS (cPU, 
MoUSE, TEclado E MoNiTor) Ma EEEfM JoSÉ WilSoN PErEira lEiTE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSilENE da MoTa MoraES
MaTrÍcUla: 57224233
cPf: 63054590291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852560
Portaria de diarias No. 54683/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE 19 coMPUTadorES coMPlEToS (cPU, 
MoUSE, TEclado E MoNiTor) Ma EEEfM JoSÉ WilSoN PErEira lEiTE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: TiZa cardoSo PiNHEiro JacoB
MaTrÍcUla: 57196431
cPf: 53056132215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852561
Portaria de diarias No. 54684/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidoraS Para rEaliZar ENTrEGa dE 19 
coMPUTadorES coMPlEToS (cPU, MoUSE, TEclado E MoNiTor) Ma 
EEEfM JoSÉ WilSoN PErEira lEiTE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5

NoME: dElToN da roSa BorGES
MaTrÍcUla: 57216733
cPf: 68026129253
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852562
Portaria de diarias No. 54751/2022
OBJETIVO: Serviços de fiscalização da obra de Reforma na EE Prof. Osval-
dina Muniz - convênio n. 030/2022, localizada no Município de cametá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
caMETa / BElEM / 12/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: KaTia alrElHia do roSario coSTa
MaTrÍcUla: 54188132
cPf: 73850799204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852563
Portaria de diarias No. 54728/2022
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS da GPrEc Para rEaliZar oriENTa-
ÇÃo/TrEiNaMENTo SoBrE PrESTaÇÃo dE coNTaS dE rEcUrSoS ESTa-
dUaiS E fEdEraiS JUNToS aS EScolaS JUriSdicioNadaS PEla UrE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
MaE do rio / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GilSoN da SilVa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5073944
cPf: 05696402291
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852564
Portaria de diarias No. 54742/2022
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS Para aTENdEr o croNoGraMa Para 
a EXEcUÇÃo do ProJETo dE MaPEaMENTo da aGricUlTUra do Pro-
GraMa dE aliMENTaÇÃo EScolar daS EScolaS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 12/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 2
BraGaNca / BElEM / 14/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: coSME EliZEU dE oliVEira
MaTrÍcUla: 240036
cPf: 14562421215
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852571
Portaria de diarias No. 54834/2022
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizarem serviços de fis-
calização da obra de reforma na EE Prof. osvaldina Muniz - convênio n. 
030/2022, localizada no Município de cametá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
caMETa / BElEM / 12/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: Mario aldENor oliVEira BarroSo
MaTrÍcUla: 448460
cPf: 26865920287
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852572
Portaria de diarias No. 54780/2022
oBJETiVo: colHEr aSSiNaTUra iN loco EM NoTaS dE ENTrEGa dE 
MaTEriaiS PErMaNENTE ENTrEGUES EM caráTEr dE UrGÊNcia NaS 
EEEM aGoSTiNHo GUErra E EEEM frEi coNSTÂNcio.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MoNTE doUrado / 12/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 2
MoNTE doUrado / alMEiriM / 14/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 2
alMEiriM / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli
MaTrÍcUla: 57211396
cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852573
Portaria de diarias No. 54781/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iN-
VENTário NaS EE cElSo rodriGUES, EE iNácio MoUra, UTE Profa. 
Marli alMEida foNTENElE dE caSTro, EE dESEMB. oSValdo BriTo 
dE fariaS E EE roSa alMEida. rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa 
diNHEiro dirETo Na EScola (PddE 2019/2020/2021) fiScaliZar E 
rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE 
Por ESTa SEdUc. BEM coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTo aNToNio do TaUa / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTo aNToNio do TaUa / Sao caETaNo dE odiVElaS / 12/09/2022 - 
14/09/2022 Nº diárias: 2
Sao caETaNo dE odiVElaS / BElEM / 14/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo BErGMaN fiEl MacHado
MaTrÍcUla: 941921
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cPf: 21869162234
carGo/fUNÇÃo:
EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852574
Portaria de diarias No. 54729/2022
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES coM rEMESSa dE iNforMaÇÕES ao 
fNdE, rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo E ViSiTa NaS EScolaS do MUNi-
cÍPio dE liMoEiro do aJUrU SUBordiNada a 2ª UrE caMETá cENTro 
iNTEGrado dE EdUcaÇÃo do BaiXo TocaNTiNS E EEEM aBrÃo SiMÃo 
JaTENE EEEfM JEroNiMo MilHoMEN TaVarES EEEEfM JoÃo lUdiVico.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 12/09/2022 - 13/09/2022 Nº diárias: 1
caMETa / liMoEiro do aJUrU / 13/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 3
liMoEiro do aJUrU / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVia criSTiNa dE aNdradE PaES dE lira
MaTrÍcUla: 5053196
cPf: 23430273234
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852566
Portaria de diarias No. 54730/2022
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES coM rEMESSa dE iNforMaÇÕES ao 
fNdE, rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo E ViSiTa NaS EScolaS do MUNi-
cÍPio dE liMoEiro do aJUrU SUBordiNada a 2ª UrE caMETá cENTro 
iNTEGrado dE EdUcaÇÃo do BaiXo TocaNTiNS E EEEM aBrÃo SiMÃo 
JaTENE EEEfM JEroNiMo MilHoMEN TaVarES EEEEfM JoÃo lUdiVico.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 12/09/2022 - 13/09/2022 Nº diárias: 1
caMETa / liMoEiro do aJUrU / 13/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 3
liMoEiro do aJUrU / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BENEdETE MoraES SaNTiaGo
MaTrÍcUla: 305600
cPf: 09264167234
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852567
Portaria de diarias No. 54731/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar aTiVidadES coM 
rEMESSa dE iNforMaÇÕES ao fNdE, rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo 
E ViSiTa NaS EScolaS do MUNicÍPio dE liMoEiro do aJUrU SUBor-
diNada a 2ª UrE caMETá cENTro iNTEGrado dE EdUcaÇÃo do BaiXo 
TocaNTiNS E EEEM aBrÃo SiMÃo JaTENE EEEfM JEroNiMo MilHoMEN 
TaVarES EEEEfM JoÃo lUdiVico.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 12/09/2022 - 13/09/2022 Nº diárias: 1
caMETa / liMoEiro do aJUrU / 13/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 3
liMoEiro do aJUrU / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSco SalES da SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 557811
cPf: 04541839253
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852568
Portaria de diarias No. 54759/2022
OBJETIVO: Serviços de fiscalização da obra de Reforma na EE Prof. Osval-
dina Muniz - convênio n. 030/2022, localizada no Município de cametá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
caMETa / BElEM / 12/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: JoSE carloS SaNToS SoUSa
MaTrÍcUla: 57221037
cPf: 81104421291
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852569
Portaria de diarias No. 54782/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iN-
VENTário NaS EE cElSo rodriGUES, EE iNácio MoUra, UTE Profa. 
Marli alMEida foNTENElE dE caSTro, EE dESEMB. oSValdo BriTo 
dE fariaS E EE roSa alMEida. rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa 
diNHEiro dirETo Na EScola (PddE 2019/2020/2021) fiScaliZar E 
rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE 
Por ESTa SEdUc. BEM coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTo aNToNio do TaUa / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTo aNToNio do TaUa / Sao caETaNo dE odiVElaS / 12/09/2022 - 
14/09/2022 Nº diárias: 2
Sao caETaNo dE odiVElaS / BElEM / 14/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSca fErrEira SENa
MaTrÍcUla: 449083
cPf: 42795699249
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852576

Portaria de diarias No. 54783/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iN-
VENTário NaS EE cElSo rodriGUES, EE iNácio MoUra, UTE Profa. 
Marli alMEida foNTENElE dE caSTro, EE dESEMB. oSValdo BriTo 
dE fariaS E EE roSa alMEida. rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa 
diNHEiro dirETo Na EScola (PddE 2019/2020/2021) fiScaliZar E 
rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE 
Por ESTa SEdUc. BEM coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTo aNToNio do TaUa / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTo aNToNio do TaUa / Sao caETaNo dE odiVElaS / 12/09/2022 - 
14/09/2022 Nº diárias: 2
Sao caETaNo dE odiVElaS / BElEM / 14/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNda araUJo TaVarES
MaTrÍcUla: 761052
cPf: 55921493287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852577
Portaria de diarias No. 54785/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iN-
VENTário NaS EE Maria daS MErcES dE oliVEira coNor, EE Maria 
Pia doS SaNToS aMaral, EE Profa. dEUSariNa da SilVa rodriGUES, 
EE cloTildE PErEira, EE caSTilHo fraNÇa, EE aTaTEUa da BarrETa, 
EE cENTro dE TrEiNaMENTo ProfiSSioNal GEoVaNNi EMMi. rEali-
Zar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola (PddE 
2019/2020) fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS 
PaTriMoNiaiS ENTrEGUE Por ESTa SEdUc. BEM coMo aTUaliZar aS 
SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / ViGia / 12/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 2
ViGia / SaNTa iSaBEl do Para / 14/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo SErGio alcaNTara fraNco
MaTrÍcUla: 303712
cPf: 25946374249
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852578
Portaria de diarias No. 54786/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iN-
VENTário NaS EE Maria daS MErcES dE oliVEira coNor, EE Maria 
Pia doS SaNToS aMaral, EE Profa. dEUSariNa da SilVa rodriGUES, 
EE cloTildE PErEira, EE caSTilHo fraNÇa, EE aTaTEUada BarrETa, 
EE cENTro dE TrEiNaMENTo ProfiSSioNal GEoVaNNi EMMi. rEali-
Zar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola (PddE 
2019/2020) fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS 
PaTriMoNiaiS ENTrEGUE Por ESTa SEdUc. BEM coMo aTUaliZar aS 
SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / ViGia / 12/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 2
ViGia / SaNTa iSaBEl do Para / 14/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EVaNildo BarBoSa BaHia
MaTrÍcUla: 6012345
cPf: 16982983234
carGo/fUNÇÃo:
EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 852579
Portaria de diarias No. 54614/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oBidoS / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
oBidoS / SaNTarEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KlEVErSoN JoSE PErEira alVES
MaTrÍcUla: 5963091
cPf: 29901871204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 852624
Portaria de diarias No. 54940/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
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rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 19/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 4
BrEVES / BElEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: dENiSE lUZia NErY da cUNHa BElTrao
MaTrÍcUla: 5897132
cPf: 28100883220
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 852621
Portaria de diarias No. 54616/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oBidoS / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
oBidoS / SaNTarEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JEHU riBEiro da SilVEira NETo
MaTrÍcUla: 54187014
cPf: 63592649272
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 852616
Portaria de diarias No. 54613/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
MaE do rio / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JEHU riBEiro da SilVEira NETo
MaTrÍcUla: 54187014
cPf: 63592649272
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 852618
Portaria de diarias No. 54923/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BENEVidES / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaNoEl fraNciSco dE arGolo corrEa
MaTrÍcUla: 57210752
cPf: 23556420287
carGo/fUNÇÃo:
VicE-dir.dE UNid.EScolar / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853006
Portaria de diarias No. 54875/2022
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: JoSE MiGUEl NUNES alVES
MaTrÍcUla: 5721156
cPf: 31915434220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 852998
Portaria de diarias No. 54861/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa iSaBEl do Para / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTa iSaBEl do Para / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Joao VicENTE fariaS do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5951392
cPf: 53023676291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853002

Portaria de diarias No. 54876/2022
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: lia BarilE carValHo da SilVa
MaTrÍcUla: 57203231
cPf: 63414090287
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853000

.

.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria nº.:7951/2022 de 12/09/2022
de acordo com o Processo nº 1029095/2022
designar Maria SolaNGE dE SaNTaNa MorEira, Matrícula nº 5454859/2, 
Especialista em Educação, para responder interinamente pela função de 
diretor i(GEd-3) do centro de Educação de Jovens e adultos Prof.Tereza 
donato de araujo/Marabá, a contar de 14/09/2022.
Portaria nº.:7873/2022 de 09/09/2022
de acordo com o Processo nº 812797/2022
designar coNcEiÇÃo dE Maria da SilVa PiNHEiro, Matrícula nº 
6400868/2, Especialista em Educação, para responder interinamente pela 
função de diretor i(GEd-3) da EEEfM. reunida Germano Garcia/Bragança, 
a contar de 19/09/2022.
Portaria nº.:7871/2022 de 09/09/2022
de acordo com o Processo nº 1091388/2022
designar aldENicE SilVa doS aNJoS, Matrícula nº 5901080/1, Especia-
lista em Educação, para responder interinamente pela função de diretor 
i(GEd-3) do centro de referencia de Educação infantil Prof. orlando Bitar/
Belém, a contar de 15/09/2022.
Portaria nº.:7872/2022 de 09/09/2022
de acordo com o Processo nº 998568/2022
designar Mara rUBia GiBSoN diaS, Matrícula nº 57219029/2, Especialista em 
Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor(GEd-2) da 
EEEf. Gregório de almeida Brito/ananindeua, a contar de 15/09/2022.
Portaria nº.:7870/2022 de 09/09/2022
de acordo com o Processo nº 1054270/2022
designar EliENE SEaBra aGUiar dE BriTo, Matrícula nº 57208550/1, 
Especialista em Educação, para responder pela função de diretor i(GEd-3) 
da EEEfM. Madre celeste/ananindeua,durante o impedimento do titular, no 
período de 30/09/2022 a 13/11/2022
Portaria Nº.:7869/2022 de 09/09/2022
de acordo com o Processo nº 251387/2022
designar aNa carla doS SaNToS TEiXEira, Matrícula nº 5761050/2, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) da 
Unidade SEdUc na Escola/USE 02, durante o impedimento do titular, no 
período de 12/09/2022 a 26/10/2022.
diSPENSa dE fUNÇÃo
Portaria nº.:7949/2022 de 12/09/2022
de acordo com o Processo nº 1029095/2022
dispensar Maria SolaNGE dE SaNTaNa MorEira, Matrícula nº 
5454859/2, Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) 
do centro de Educação de Jovens e adultos Prof.Tereza donato de araujo/
Marabá, a contar de 14/09/2022.
Portaria nº.:7950/2022 de 12/09/2022
de acordo com o Processo nº 1029095/2022
dispensar roSiMEirE NaSciMENTo SilVa, Matrícula nº 5479282/2, Es-
pecialista em Educação, da função de diretor i (GEd-3) do centro de Edu-
cação de Jovens e adultos Prof.Tereza donato de araujo/Marabá, a contar 
de 14/09/2022.
Portaria Nº.: 7980/2022 de 13/09/2022
de acordo com o Processo nº 793588/2022
dispensar, a pedido, Maria liZaBETE PESSoa PiNHEiro, Matrícula nº 
57190406/1, Professor, da função de diretor (GEd-4) da EEEM. lina Sef-
fer/Sede/Nova Esperança do Piriá, a contar de 15/09/2022.
Portaria Nº.:7874/2022 de 09/09/2022
de acordo com o Processo nº 813678/2022
dispensar, a pedido, JorGE coUTiNHo BaSToS, Matrícula nº 5189314/5, 
Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf. Marilda 
Nunes/Belém, a contar de 15/09/2022.
aProVaÇÃo EScala dE fÉriaS
Portaria nº.:7998/2022 de 13/09/2022
Nome:iEda Maria rEiS lira
Matrícula:8022534/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:Gabinete do Secretário/Belém
Portaria nº.:8003/2022 de 13/09/2022
Nome:GErMaNa PiNTo MaNco
Matrícula:5908121/4Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:Gabinete do Secretário/Belém
Portaria nº.:8004/2022 de 13/09/2022
Nome:TaNia Maria doS SaNToS dE SoUZa
Matrícula:305278/1Período:07/11/22 à 06/12/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Suporte administrativo/Belém
Portaria nº.:7988/2022 de 13/09/2022
Nome:roSiNEi dE liMa BraGa
Matrícula:315516/1Período:17/11/22 à 16/12/22Exercício:2022
Unidade:depto de administração de Pessoal/Belém
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Portaria nº.:7996/2022 de 13/09/2022
Nome:alESSaNdra coNcEiÇÃo rodriGUES
Matrícula:5419654/2Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria nº.:7991/2022 de 13/09/2022
Nome:iVoNE MacHado SilViNo
Matrícula:5902365/1Período:07/11/22 à 06/12/22Exercício:2022
Unidade:depto de Educaçãi Especial/Belém
Portaria nº.:7989/2022 de 13/09/2022
Nome:roSEaNNE fiGUEira da SilVa
Matrícula:5945900/1Período:24/11/22 à 23/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Patrimonio imobiliário/Belém
Portaria nº.:7997/2022 de 13/09/2022
Nome:liNdalVa SilVa dE oliVEira
Matrícula:756377/1Período:07/11/22 à 06/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Patrimonio imobiliário/Belém
Portaria Nº.:8013/2022 de 13/09/2022
Nome:raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro MaciEl
Matrícula:25879/1Período:15/09/22 à 14/10/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Patrimonio imobiliário/Belém
Portaria nº.:7985/2022 de 13/09/2022
Nome:PaUlo GUilHErME cardoSo fErrEira
Matrícula:468746/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:7990/2022 de 13/09/2022
Nome:PEdro HENriQUE loPES filGUEira
Matrícula:5960113/2Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:8002/2022 de 13/09/2022
Nome:dEUZariNa dE oliVEira liMa
Matrícula:198218/1Período:07/11/22 à 06/12/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:8009/2022 de 13/09/2022
Nome:fraNcYlENNa liMa ValENTE
Matrícula:5889412/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:8006/2022 de 13/09/2022
Nome:EdilENa loUrdES BarroS da SilVa
Matrícula:315630/1Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:8008/2022 de 13/09/2022
Nome:ViViaNE doS SaNToS BarrEira riBEiro
Matrícula:5936909/2Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:8010/2022 de 13/09/2022
Nome:allaN dE oliVEira PaNToJa
Matrícula:5902675/1Período:10/11/22 à 09/12/22Exercício:2022
Unidade:conselho Estadual de Educação/Belém
Portaria nº.:8011/2022 de 13/09/2022
Nome:Maria JoSÉ rodriGUES BarBoSa
Matrícula:194077/3Período:30/11/22 à 13/01/23Exercício:2022
Unidade:conselho Estadual de Educação/Belém
Portaria nº.:8013/2022 de 13/09/2022
Nome:SolaNGE ViTÓria SaNTaNa dE oliVEira
Matrícula:57228975/4Período:09/11/22 à 08/12/22Exercício:2022
Unidade:conselho Estadual de Educação/Belém
Portaria nº.:7992/2022 de 13/09/2022
Nome:daNiEl doS SaNToS liMa
Matrícula:5901120/1Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:7995/2022 de 13/09/2022
Nome:MilToN ara JUNior
Matrícula:57209280/1Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:8000/2022 de 13/09/2022
Nome:JoSÉ aUGUSTo da SilVa
Matrícula:5183391/2Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:8001/2022 de 13/09/2022
Nome:MEliSSa da coSTa alENcar
Matrícula:57204009/1Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Protocolo: 853090
reVoGar
Portaria n.º:006972 de 12/09/2022
de acordo com o Processo nº 2022/894295
revogar, a Port. nº 6954/2022 de 05/08/2022, que tornou sem efeito a 
Port. nº 851/2021 de 22/02/2021, que concedeu (60) dias de licença Es-
pecial, correspondente ao triênio de 20/07/2014 a 19/07/2017, no período 
de 01/02/2021 a 01/04/2021, a BETHaNia NaHoN fErrEira, matricula 
nº 5890748/1,agente administrativo, lotada na Erc centro integrado de 
Educação Especial/Belém
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.008018/2022 de 13/09/2022
Nome:aNGEla Maria dE SoUZa fialHo
Matrícula:566128/1:cargo:Professor
lotação:EEEfM. Pitágoras/ananindeua
Período:01/09/22 a 30/10/22 – 31/10/22 a 29/12/22
Triênios:02/05/95 a 01/05/98 – 02/05/98 a 01/05/01

Portaria nº.007815/2022 de 12/09/2022
Nome:carloS aNdrÉ SilVa rEiS
Matrícula:57212117/1cargo:ass. administrativo
lotação:EE. Profª clotilde Pereira/castanhal
Período:17/09/22 a 15/11/22
Triênios:27/01/12 a 26/01/15
Portaria nº.007970/2022 de 13/09/2022
Nome:EdNa Maria lEMoS E SilVa GUalBErTo
Matrícula:5863244/2cargo:Professor
lotação:EE. augusto Meira/Belém
Período:08/03/22 a 06/05/22 – 07/05/22 a 05/07/22
Triênios:11/02/04 a 10/02/07 – 11/02/07 a 10/02/10
Portaria nº.008020/2022 de 13/09/2022
Nome:lUciMar JaQUES da SilVa
Matrícula:6388450/1cargo:Merendeira
lotação:EE. ruth Passarinho/Belém
Período:02/09/22 a 31/10/22
Triênios:01/09/93 a 31/08/96
Portaria nº.008019/2022 de 13/09/2022
Nome:VaNESSa criSTiNa fraNco SilVa araÚJo
Matrícula:5891402/1cargo:ass. administrativo
lotação:divisão de informação e documentação/Belém
Período:09/09/22 a 08/10/22
Triênios:10/12/11 a 09/12/14
Portaria nº.007906/2022 de 12/09/2022
Nome:aNTÔNio lUiZ SilVa SoarES
Matrícula:5449073/2cargo:Esp. em Educação
lotação:EEEM. o Pequeno Príncipe/Marabá
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:17/11/08 a 16/11/11
Portaria nº.007904/2022 de 12/09/2022
Nome:cEcilia dE fáTiMa do rEGo BarroS PoNTES
Matrícula:239410/1cargo:Esp. em Educação
lotação:EE. Profº orlando Bitar/Belém
Período:01/11/22 a 30/12/22
Triênios:02/05/04 a 01/05/07
Portaria nº.006973/2022 de 12/09/2022
Nome:GlEiSSiaNNE MarTiNS da SilVa alEiXo
Matrícula:57224179/1cargo:ass. administrativo
lotação:EEEf. Moradores cristo rei/ananindeua
Período:03/10/22 a 01/11/22 – 15/12/22 a 13/01/23
Triênios:05/02/16 a 04/02/19
Portaria nº.007905/2022 de 12/09/2022
Nome:roBErTa NaTaliNa da PaiXÃo SoUSa
Matrícula:57208167/1cargo:Esp. em Educação
lotação:EE. lameira Bittencourt/castanhal
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:12/11/14 a 11/11/17
Portaria nº.007967/2022 de 13/09/2022
Nome:clEoNicE SilVa PErEira
Matrícula:5689082/1cargo:Esp. em Educação
lotação:16ª UrE/Tucuruí
Período:04/08/22 a 02/09/22
Triênios:24/05/15 a 23/05/18
Portaria nº.007919/2022 de 12/09/2022
Nome:daNiElli dE MEdEiroS PiNHEiro
Matrícula:54194683/2cargo:Professor
lotação:EE. Profº José assis ribeiro/ananindeua
Período:06/10/22 a 04/12/22
Triênios:28/08/08 a 27/08/11
Portaria nº.007920/2022 de 12/09/2022
Nome:daNiElli dE MEdEiroS PiNHEiro
Matrícula:54194683/3cargo:Esp. em Educação
lotação:EE. luiz Nunes direito/ananindeua
Período:06/10/22 a 04/12/22
Triênios:21/11/08 a 20/11/11
Portaria nº.007914/2022 de 12/09/2022
Nome:lUiZ Maria dE alMEida rEiS
Matrícula:6331254/1cargo:Professor
lotação:EE. Valdemar Soares da Silva/Tracuateua
Período:15/09/22 a 13/11/22 – 14/11/22 a 12/01/23
Triênios:01/04/90 a 31/03/93 – 01/04/93 a 31/03/96
Portaria nº.008021/2022 de 13/09/2022
Nome:criSTiNa Maria liMa GUiMarÃES
Matrícula:5639069/2cargo:Professor
lotação:centro Ed. de Jovens adult. Profª Tereza donato arau./Marabá
Período:26/09/22 a 24/11/22
Triênios:01/10/06 a 30/09/09
Portaria nº.008022/2022 de 13/09/2022
Nome:roSaNGEla do carMo riBEiro
Matrícula:57214282/1cargo:Servente
lotação:EE. dep. raimundo ribeiro de Souza/Tucuruí
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:09/02/09 a 08/02/12
Portaria nº.007961/2022 de 13/09/2022
Nome:alcY PErEira MoraES
Matrícula:5891979/1cargo:Servente
lotação:EEEfM. cristo Trabalhador/abaetetuba
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:13/07/11 a 12/07/14
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Portaria nº.007958/2022 de 13/09/2022
Nome:JaNE Márcia carValHo VilHENa
Matrícula:5239648/2cargo:Professor
lotação:EEEfM. São francisco Xavier/abaetetuba
Período:01/10/22 a 29/11/22 – 30/11/22 a 28/01/23
Triênios:23/10/03 a 22/10/06 – 23/10/06 a 22/10/09
Portaria nº.007962/2022 de 13/09/2022
Nome:HoSaNa dE MElo MoTa
Matrícula:5891176/1cargo:Merendeira
lotação:EE. antônio lemos/St[ izabel do Pará
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:18/07/14 a 17/07/17
Portaria nº.007960/2022 de 13/09/2022
Nome:JoSÉ MaUro TriNdadE raMoS
Matrícula:54191389/3cargo:Professor
lotação:EE. frei daniel/Belém
Período:01/08/22 a 29/09/22 – 30/09/22 a 28/11/22
Triênios:19/08/05 a 18/08/08 – 19/08/08 a 18/08/11
Portaria nº.007957/2022 de 13/09/2022
Nome:Márcia HElENa cordEiro BENTES
Matrícula:57204633/2cargo:aux. operacional
lotação:EEEf. Padre Josimo Tavares/Benevides
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:28/01/15 a 27/01/18
Portaria nº.007959/2022 de 13/09/2022
Nome:Maria JoSÉ da SilVa frEiTaS
Matrícula:57209839/1cargo:Servente
lotação:EE Padre Vitalino Mª Vari Sede/capitão Poço
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:22/12/14 a 21/12/17
Portaria nº.007784/2022 de 12/09/2022
Nome:Mª do PErPETUo Socorro SarMENTo PErEira
Matrícula:54180434/1cargo:Professor
lotação:EE. dep. raimundo ribeiro de Souza/Tucuruí
Período:30/09/22 a 28/11/ 22
Triênios:05/05/12 a 04/05/15
Portaria nº.006977/2022 de 12/09/2022
Nome:lidiaNE aNdradE SoUSa da SilVa
Matrícula:57209609/1cargo:Esp. em Educação
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período:07/08/22 a 05/10/22
Triênios:25/11/17 a 29/06/22
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:007883/2022 de 13/09/2022
conceder licença Maternidade, a SUElEN arcaNJa dE MoUra da SilVa, 
matricula nº 6403166/1, Professor, lotada na EEEM. adelia carvalho Sodré 
(anexo i),ipixuna do Pará, no período de 16/05/2022 a 11/11/2022.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria nº.:007882/2022 de 13/09/2022
conceder licença Paternidade, a aNdrÉ lUÍS corrÊa , matricula nº 
5942067/1, Vigia, lotado na EEEfM. rui Barbosa/Belém, no período de 
18/08/2022 a 06/09/2022.
LiceNÇa casaMeNto
Portaria nº.:007838/2022 de 12/09/2022
conceder licença casamento, a EdMilSoN dE SoUZa PirES,matricula nº 
51855844/1, Professor, lotado na EE. Santa Maria de Belém do Grão Pará/
Belém, no período de 09/05/2022 a 16/05/2022.
Portaria nº.:007903/2022 de 12/09/2022
conceder licença casamento, a THiaGo dE caSTro BarBoSa, matricula 
nº57200334/2 , Professor, lotado na EEEM. Lina Seffer Sede/Nova Espe-
rança do Piria, no período de 17/08/2022 a 24/08/2022.
torNar seM eFeito
Portaria nº.:7965 /2022 de 13/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 007757/2022 de 01/09/2022, que 
concedeu 60 dias de licença Especial, nos períodos de 31/08/2022 a 
29/09/2022 e de 01/12/2022 a 30/12/2022,referente ao triênio de 
01/05/2015 a 30/04/2018, a servidora fEliSMiNa TErEZa SaNToS da 
SilVa , matricula nº 6013031/1, Escrevente datilógrafo, lotada na divisão 
de assistência ao Servidor/Belém.
Portaria nº.:008017/2022 de 13/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 007878/2022 de 09/09/2022, que 
concedeu 90 dias de licença Especial, nos períodos de 01/09/2022 a 
30/10/2022 e de 31/10/2022 a 29/11/2022, referente aos triênios de 
02/05/1995 a 01/05/1998 e de 02/05/1998 a 01/05/2001 a servidora 
aNGEla Maria dE SoUZa fialHo , matricula nº 566128/1, Professor, 
lotada na EEEfM. Pitágoras/ananindeua.
Portaria nº.:007972 /2022 de 13/092022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 006752 de 25/07/2022, que designou a 
servidora Midori oNo oKada, matrícula nº 57208233/1, Especialista em 
Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf. Murinin/
Benevides, durante o impedimento do titular, no período de 08/08/2022 a 
21/09/2022, em virtude de concomitância com a licença saúde.
retiFicar
Portaria Nº.:007966/2022 de 13/09/2022
considerando o parecer Jurídico nº 1559/2018, constante no Processo nº 
1167452/2017.
Retificar na PORTARIA Nº 005778/2017 de 24/05/2017, que concedeu 
90 dias de licença Especial, o quinquênio de 24/05/2012 a 23/05/2017 
para os triênios de 24/05/2012 a 23/05/2015 (60) dias e de 24/05/2015 
a 23/05/2018 (30) dias a servidora clEoNicE SilVa PErEira, matrícula 
nº 5689082/1, Especialista em Educação, lotada na 16ª UrE/Tucuruí, para 
fins de regularização funcional.

aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria nº.:658/2022 de 10/09/2022
Nome:JoSÉ da coSTa SoarES
Matrícula:6303889/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. inácio Passarinho/Terra alta
Portaria nº.:152/2022 de 13/09/2022
Nome:dEUZENir dE Mª da coNcEiÇÃo rEiS MoraiS
Matrícula:57214190/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Braulia Gurjão/conceição do araguaia
Portaria nº.:8024/2022 de 14/09/2022
Nome:aNa EliSa BarBoSa dE SoUZa
Matrícula:5569036/3 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2019
Unidade:EEEf. Nossa Senhora do rosário/Marituba
Portaria nº.:8025/2022 de 14/09/2022
Nome:dalVa GoNÇalVES dE araÚJo
Matrícula:55588469/3 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2020
Unidade:EE. artur Porto/Belém
Portaria nº.:7993/2022 de 13/09/2022
Nome:raiMUNdo NaZarENo SoarES da SilVa
Matrícula:57213107/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profª ruth Guimarães ferreira/Benevides
Portaria nº.:7994/2022 de 13/09/2022
Nome:MarcilENE araÚJo do NaSciMENTo
Matrícula:57219976/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EE. João B de M carvalho/Benevides
Portaria nº.:8007/2022 de 13/09/2022
Nome:aNTÔNio iriNEU TEiXEira da crUZ
Matrícula:5901743/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. João B de M carvalho/Benevides
Portaria nº.:7999/2022 de 13/09/2022
Nome:JoSÉ da rocHa cordoVil
Matrícula:6004741/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2020
Unidade:EEEM. Santa Tereza d’ avila/Marituba
Portaria nº.:8005/2022 de 13/09/2022
Nome:SÔNia rodriGUES
Matrícula:57210184/1 Período:29/11/22 à 12/01/22Exercício:2023
Unidade:EE. fernando ferrari/Marituba
errata
errata na Portaria nº.: 7837 de 05/09/2022
Nome:KaSSiaNa rENE GoMES
onde se lê:Exercício:2022
Leia-se:Exercício:2021
Publicada no Diário Oficial nº. 35108 de 08/09/2022

Protocolo: 853091
cedeNcia
Portaria n.º:7864/2022 de 08/09/2022
de acordo com o processo nº 2022/143492
ceder à fUNdaÇÃo PUBlica ESTadUal HoSPiTal dE cliNicaS GaSPar 
ViaNNa, a servidora aNdrEia GoNÇalVES dE carValHo, matricula nº 
54185973/5, Tecnico em Educação, lotada nesta Secretaria, sem ônus para 
o Órgão de origem, no período de 14/02/2022 a 12/02/2026.
Portaria n.º:7865/2022 de 08/09/2022
de acordo com o processo nº 751468/2022
ceder à aSSaEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, a servidora 
lENa coNcEiÇÃo riBEiro fErrEira, matricula nº 5704782/1, adminis-
trador Escolar EE-2, lotada nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de 
origem, no período de 01/06/2022 a 30/05/2024.
Portaria n.º:7866/2022 de 08/09/2022
de acordo com o processo nº 791500/2022
ceder à aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, a servidora 
SoNia rEGiNa doS SaNToS coSTa, matricula nº 489450/1, Professor, 
lotada nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no período de 
31/08/2022 a 29/08/2024.
Portaria n.º:7964/2022 de 13/09/2022
de acordo com o processo nº 962250/2022
ceder ao TriBUNal dE JUSTiÇa doESTado do Pará, a servidora riaNE 
coNcEiÇÃo fErrEira frEiTaS, matricula nº 41920/1, Professor, lotada 
nesta Secretaria, com ônus para o Órgão cedente, Mediante reembolso 
do orgão cessionário, pelo periodo de 12 meses, a contar da data de 
publicação desta PorTaria.
Portaria n.º:7956/2022 de 13/09/2022
de acordo com o processo nº 2021/1359770
ceder ao MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, a servidora Maria 
da coNcEiÇÃo riBEiro TriTiNHo, matricula nº 57210326/1, Especialista 
em Educação, lotada nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, 
pelo periodo de 02 anos, a contar da data de publicação desta PorTaria.
desiGNar
Portaria nº.:7979/2022 de 13/09/2022
de acordo com o Processo Nº 947072/2022
designar JoaQUiM coSTa alEiXo, Matrícula nº 331740/1, assistente 
administrativo, para responder interinamente pela função de Secretario 
(GEd-1) da EEEfM Prof Manoel Joaquim Monteiro sede/Magalhaes Barata, 
a contar de 19/09/2022.
Portaria nº.:7978/2022 de 13/09/2022
de acordo com o Processo nº 1091451/2022
designar roSaNGEla Maria PaES dE liMa cardoSo, Matrícula nº 
446769/1, Professor, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEf Bento XV/Belém, a contar de 19/09/2022.
Portaria nº.:7862/2022 de 08/09/2022
de acordo com o Processo nº 775295/2022
designar NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior, Matrícula nº 
57213450/1, assistente administrativo, para responder pela Secretaria 
adjunta de Gestão de Pessoas, durante o impedimento do titular, no perio-
do de 12/09/2022 a 11/10/2022.
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Portaria nº.:7974/2022 de 13/09/2022
de acordo com o Processo nº 967669/2022
designar SElMa do Socorro dE oliVEira GoMES, Matrícula nº 
5393051/1, assistente administrativo, para responder pela função de di-
retor i (GEd-3) da EEEf Emiliana Sarmento ferreira/Belém, durante o im-
pedimento do titular, no periodo de 01/09/2022 a 15/10/2022..
Portaria nº.:7976/2022 de 13/09/2022
de acordo com o Processo nº 482246/2022
designar JorGE coUTiNHo BaSToS, Matrícula nº 5189314/5, Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf 
Marilda Nunes/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 
01/07/2022 a 30/07/2022.
Portaria nº.:7977/2022 de 13/09/2022
de acordo com o Processo nº 759240/2022
designar raQUEl NaTiVidadE dE oliVEira, Matrícula nº 405418/2, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf Profª ruth rosita de Nazare Gonzales/Belém, durante o impedimento 
do titular, no periodo de 02/09/2022 a 16/10/2022.
Portaria nº.:7975/2022 de 13/09/2022
de acordo com o Processo nº 980830/2022
designar MaNoEl criSTiNo do rEGo, Matrícula nº 5495369/2, Professor, para 
responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEfM rodrigues Pinage/Belém, 
durante o impedimento do titular, no periodo de 19/09/2022 a 15/10/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 7973/2022 de 13/09/2022
de acordo com o Processo Nº 1091451/2022
dispensar lUciaNa GoMES MoUra, Matrícula nº 5901640/1, Espec. em 
Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf Bento XV/Belém, a 
contar de 19/09/2022.
Portaria Nº.: 7814/2022 de 05/09/2022
de acordo com o Processo Nº 1091445/2022
dispensar BETcE BaSilE dE oliVEira, Matrícula nº 471402/1, Espec. em 
Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM Paes de carvalho/
Belém, a contar de 08/09/2022.
LiceNÇa carGo eLetiVo
Portaria nº.:7910/2022 de 12/09/2022
autorizar o afastamento da servidora aNa KaroliNa BUlHoES PiNHEi-
ro, matricula nº 57202810/1, Professor, lotada na EE luiz Nunes direito/
ananindeua, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado federal, no 
período de 31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:7909/2022 de 12/09/2022
autorizar o afastamento do servidor diEGo HENriQUE MoNTEiro Maia, 
matricula nº 5890077/1, Professor, lotada na diretoria de Ensino/Belém, 
para concorrer ao cargo de eletivo de deputado federal, no período de 
31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:7868/2022 de 12/09/2022
autorizar o afastamento do servidor VladiMir MENdES GoMES, matricula 
nº 5054915/1, Professor, lotado na EEEfM Prof antonio carlos Gomes da 
costa/ananindeua, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado Esta-
dual, no período de 31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:7908/2022 de 12/09/2022
autorizar o afastamento do servidor alEXaNdro XaViEr NUNES, matri-
cula nº 6045508/2, Professor, lotado na EEEM faruk Salmen/Parauapebas, 
para concorrer ao cargo de eletivo de deputado Estadual, no período de 
31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:7912/2022 de 12/09/2022
autorizar o afastamento da servidora SilVia dE BriTo BarBoSa, matri-
cula nº 5805031/2, Professor, lotada na EE alexandre Zacarias assunção/
Belém, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado Estadual, no perí-
odo de 31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:7911/2022 de 12/09/2022
autorizar o afastamento do servidor alBErTo fErrEira dE aNdradE JU-
Nior, matricula Nº 57174575/1, Professor, lotada no departamento de 
administração de Pessoal, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado 
Estadual no período de 31/07/2022 a 02/10/2022.
reVoGar
Portaria n.º:7863/2022 de 08/09/2022
revogar, a contar de 14/02/2022, a cessão para a EScola dE GoVErNaNÇa 
PUBlica do ESTado do Pará, da servidora aNdrEia GoNÇalVES dE 
carValHo, matricula nº 54185973/5, Tecnico em Educação, concedida 
através da PorTaria Nº 000308/2021 de 19/01/2021, sem ônus para o 
Órgão de origem.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.7948/2022 de 12/09/2022
Nome:EliENE laMEira dE araUJo
Matrícula:5621148/1cargo:Professor
lotação:EE dr otavio Meira sede vinc/Benedides
Período:10/09/22 a 08/11/22 – 09/11/22 a 07/01/23
Triênios:22/03/09 a 21/03/12 – 22/03/12 a 21/03/15
Portaria nº.7924/2022 de 12/09/2022
Nome:EliSE NEliS PiNTo dE BriTo
Matrícula:57213532/1cargo:Servente
lotação:EE inacio Passarinho sede/Terra alta
Período:12/09/22 a 10/11/22 – 11/11/22 a 09/01/23
Triênios:27/02/26/02/12 – 15/11/13 a 14/11/16
Portaria nº.7925/2022 de 12/09/2022
Nome:claUdETE NEVES GUiMaraES
Matrícula:314315/1cargo:agente de PorTaria
lotação:depto de apoio operacional/Belém
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:01/10/08 a 30/09/11

Portaria nº.7886/2022 de 12/09/2022
Nome:JoSE lUiS fiGUEira laUrido
Matrícula:57201131/1cargo:Professor
lotação:centro de Educação de Jovens e adultos/Santarem
Período:12/09/22 a 10/11/22
Triênios:19/09/11 a 18/09/14
Portaria nº.7983/2022 de 13/09/2022
Nome:HEriaNa doS SaNToS BarroSo
Matrícula:5791855/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:EEEf Nossa Senhora da Saude/Juruti
Período:01/07/22 a 29/08/22
Triênios:24/11/08 a 23/11/11
licENÇa caSaMENTo
Portaria nº.:7946/2022 de 12/09/2022
conceder licença casamento, a Socorro SilVa dE oliVEira , Matricula 
n 5434262/2, Especialista em Educação, lotada na EE Mario Queiroz do 
rosario/Bragança, no período de 26/08/22 a 02/09/22.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:7968/2022 de 13/09/2022
Nome: roBSoN cHriSTiE lacErda SiQUEira
Matrícula:57198415/2 Período:15/09/22 à 29/10/22Exercício:2021
Unidade:17 UrE/capitao Poço
Portaria nº.:7981/2022 de 13/09/2022
Nome: claUdia Marcia diaS SilVa
Matrícula:5838371/2 Período:23/09/22 à 22/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Marechal cordeiro de farias/Belém
Portaria nº.:7984/2022 de 13/09/2022
Nome: iZaBEl criSTiNa loPES da coSTa
Matrícula:5800137/3 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEE Tecnico de N Medio dr celso Malcher/Belém
Portaria nº.:8014/2022 de 13/09/2022
Nome: Maria doS aNJoS PalHETa da lUZ
Matrícula:386448/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf associação crista do Bengui/icoaraci
Portaria nº.:8015/2022 de 13/09/2022
Nome: VaNESSa Maria loBaTo SaNToS
Matrícula:5901093/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Brig fontenelle/Belém
Portaria nº.:8023/2022 de 13/09/2022
Nome: carloS alBErTo da SilVa adriÃo
Matrícula:5901240/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM almirante Joao faria de lima/Belém
Portaria nº.:30/2022 de 24/06/2022
Nome: alaiN EdSoN coNcEiÇÃo BarBoSa
Matrícula:5890627/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEM dr Sergio Mota/Muana
Portaria nº.:44/2022 de 12/09/2022
Nome: ElBa Maia MarTiNS
Matrícula:57229419/2 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr Sergio Mota/Muana
Portaria nº.:112/2022 de 25/08/2022
Nome: MarTa Socorro coSTa riBEiro
Matrícula:5902649/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM antonio candido Machado/Terra Santa
Portaria nº.:113/2022 de 26/08/2022
Nome: alEXaNdrE fErrEira dE araUJo
Matrícula:5893673/2 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof Mauricio Hamoy/obidos
Portaria nº.:114/2022 de 31/08/2022
Nome: JoSE PErEira SENa JUNior
Matrícula:57220023/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Soraya Marques chayb/
Portaria nº.:115/2022 de 31/08/2022
Nome: aNToNio GoNÇalVES liMa
Matrícula:5902634/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE de Educação Profis. e Tecnologica-EETEPA/Oriximina
Portaria nº.:117/2022 de 01/09/2022
Nome: HEriaNa doS SaNToS BarroSo
Matrícula:5791855/2 Período:25/11/22 à 08/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Nossa Senhora da Saude/Juruti
Portaria nº.:118/2022 de 08/09/2022
Nome: doUGlaS cardoSo raMoS
Matrícula:5894751/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Soraya Marques chayb/curua
Portaria nº.:119/2022 de 08/09/2022
Nome: iSaac loPES raMoS
Matrícula:8035644/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM dep americo Pereira lima/Juruti
Portaria nº.:120/2022 de 09/09/2022
Nome: ValdiK SENa rodriGUES
Matrícula:57208845/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM dep americo Pereira lima/Juruti
Portaria nº.:122/2022 de 13/09/2022
Nome: liliaN BrUcE da SilVa
Matrícula:5902201/18035644/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Emanuel Salgado Vieira/Juruti
torNar seM eFeito
Portaria nº.:7952/2022 de 13/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 7845/2022 de 06/09/2022, que concedeu 
férias, no período de 01/09/2022 à 15/10/2022, o servidor TEVEr alMEida 
caBral,matricula 103535/2,Professor,lotado na EEEf Nossa Senhora do 
rosario/Marituba, referente ao exercício de 2022.
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Portaria nº.:7963/2022 de 13/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 000144/2022 de 15/06/2022, que concedeu 
férias, no período de 16/08/2022 a 29/09/2022, a servidora daJaS diaS da 
aNUNciaÇÃo,matricula 57208270/1,Especialista em Educação,lotada na EE 
Polivalente/altamira, referente ao exercício de 2021.
Portaria nº.:7987/2022 de 13/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 419/2022 de 13/06/2022, que concedeu 
férias, no período de 06/07/2022 à 04/08/2022, a servidora carMEM 
raMoS PErEira,matricula 57197242/2,Professor,lotada na EE alvaro 
adolfo da Silveira/Santarem, referente ao exercício de 2021.

Protocolo: 853086
editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a  SEcrETaria  adJUNTa  dE  GESTÃo  dE  PESSoaS-SaGEP/
S E d U c  N oT i f i c a  a  s e r v i d o r a  d E r E N i c E  c a S T r o  f E i To -
Sa,  matr i cu la  de n° 326593/1,  no cargo de agente de Por-
T a r i a ,  l o t a d a  n a  S e c r e t a r i a  E s t a d u a l  d e  E d u c a -
ç ã o ,  o u  s e u  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l ,  a  c o m p a r e c e r  a  c c M P /
SaGEP/SEdUc, na Sede da SEdUc, sito na rodovia augusto Montene-
gro, Km 10, Belém, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a con-
tar da data de publicação deste Edital, a fim de tratar assunto re-
ferente ao processo de aposentadoria 2021/1223236, que se en-
contra com pendencia de documentos necessários para anal i-
se, e para que não alegue desconhecimento este edital está sen-
do publicado obedecendo aos Princípios constitucionais do contraditó-
rio e de ampla defesa, conforme o que preceitua a lei nº 5.810/94.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas/SaGEP

Protocolo: 852882
contrato: 168/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações - lote 1, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municípios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 1.178.479,91 (um milhão, cento e setenta e oito mil, 
quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa dos agricultores familiares de Marituba, 
cNPJ:43.683.105/0001-03, com sede á rua do fio, 31 a, cEP: 67.208-
130, Novo Horizonte ii, Marituba/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação
contrato: 169/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 1, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica,  de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 755.137,02 (setecentos e cinquenta e cinco mil, cento 
e trinta e sete reais e dois centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa Mista de Produção e comercialização camponesa  
do  Estado do Pará- cMPa, cNPJ:15.486.914/0001-81, com sede na r
Quarta da Horta, lote Nova aliança, 200, cEP: 67.146-228, curuçamba, 
ananindeua/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação
contrato: 174/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 2, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.

chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 446.095,63 (quatrocentos e quarenta e seis mil,   no-
vecentos e cinco reais e sessenta  e três centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa Mista de Produção e comercialização camponesa  
do  Estado do Pará- cMPa, cNPJ:15.486.914/0001-81, com sede na r
Quarta da Horta, lote Nova aliança, 200, cEP: 67.146-228, curuçamba, 
ananindeua/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação
contrato: 175/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 2, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica,  de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 1.828.401,22 (um milhão, oitocentos e vinte e oito 
mil, quatrocentos e um reais e vinte  dois centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa agropecuária  de Produtores  de Belém do Pará 
- coPaBEl , cNPJ: 19.718.729/0001-26, com sede na rua Magalhães Ba-
rata, 664, ilha de cotijuba, cEP: 66.010-000.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação
contrato: 179/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações - lote 3, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica,  de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  1.248.873,34 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, 
oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: central de Extravistas. e agricultores das regiões Metropolitana, 
Marajó e  Nordeste do Estado do Pará. - cEarEPa, cNPJ:18.725.004/0001-
00, com sede a r rosa Moreira, 668, cEP: 66.113-115.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
contrato: 180/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações - lote 3, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica,  de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 1.665.415,04 (um milhão, seiscentos e sessenta e 
cinco mil, quatrocentos e quinze reais e quatro centavos)).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
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0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa Mista de Produção e comercialização camponesa  
do  Estado do Pará- cMPa, cNPJ:15.486.914/0001-81, com sede na r
Quarta da Horta, lote Nova aliança, 200, cEP: 67.146-228, curuçamba, 
ananindeua/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
contrato: 181/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações - lote 4, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 2.826.406,26 (dois milhões, oitocentos e vinte e seis 
mil, quatrocentos e seis reais e vinte e seis centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa Mista de Produção e comercialização camponesa 
do Estado do Pará- cMPa, cNPJ:15.486.914/0001-81, com sede na r
Quarta da Horta, lote Nova aliança, 200, cEP: 67.146-228, curuçamba, 
ananindeua/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
contrato: 182/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 4, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica,  de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 357.985.50(trezentos e cinquenta e sete mil, nove-
centos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: associação de Produtores e Hortifrutigranjeiros da Gleba Gua-
jara (aPHa), cNPJ:22.980.536/0001-53, com sede á Est. do curuçamba,  
nº 14 cEP: 67.033-009, curuçamba, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
contrato: 183/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 5, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica,  de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 86.616,60 (oitenta e seis mil, seiscentos e dezesseis 
reais e sessenta  centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.

 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: associação de Produtores e Hortifrutigranjeiros da Gleba Gua-
jara (aPHa), cNPJ:22.980.536/0001-53, com sede á Est. do curuçamba,  
nº 14 cEP: 67.033-009, curuçamba, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
contrato: 185/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 6, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica,  de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 313.233,01(trezentos e treze mil, duzentos e trinta e 
três reais e um centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: associação de Produtores  rurais da comunidade do cariam-
ba, cNPJ: 05.031.035/0001-01, com sede  á localidade do cariamba, s/n, 
cEP: 68.600-000, interior, Bragança/Pá.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
contrato: 187/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 7, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica,  de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 451.282,00(quatrocentos e   cinquenta e um mil,  
duzentos e oitenta e dois reais).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa de Extração e desenvolvimento agrícola de Bar-
carena, cNPJ: 05.737.344/0001-00, com sede na rod. Moura carvalho, 
Km,01, cEP: 68.445-000 , Vila São Sebastião, Barcarena/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
contrato: 202/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 5, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica,  de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 306.557,18 (trezentos e seis reais, quinhentos e cin-
quenta e sete reais e dezoito centavos.
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
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000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa Mista de Produção e comercialização camponesa  
do  Estado do Pará- cMPa, cNPJ:15.486.914/0001-81, com sede na r
Quarta da Horta, lote Nova aliança, 200, cEP: 67.146-228, curuçamba, 
ananindeua/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
contrato: 209/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações- lote 16, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica,  de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 19.487,00 ( dezenove mil, quatrocentos e oitenta e 
sete reais)
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa agricola Mista de Produtores do oeste do Pará,(c-
caMPo),  cNPJ: 10.575.783/0001-95, com sede na TV. dalia, nº03, cEP: 
68.020-260, aeroporto Velho, Santarém/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
contrato: 210/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações- lote 17, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica,  de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 25.604,00 ( vinte e cinco mil, seiscentos e quatro 
reias)
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa agricola Mista de Produtores do oeste do Pará,(c-
caMPo),  cNPJ: 10.575.783/0001-95, com sede na TV. dalia, nº03, cEP: 
68.020-260, aeroporto Velho, Santarém/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
contrato: 212/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações- lote 18, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica,  de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 83.748,24 ( oitenta e três mil, setecentos e quarenta 
e oito reais e vinte e quatro centavos)
fonte:0106001671 - 0106001672- 0106001995- 0106002139 – 
0106002324 - 0106002326 – 0106002613 – 0106002614 - 0106002882- 
0106003317 – 0106006782 - 0106003296.
0306001671 – 0306007672 – 0306001995 – 0306002139 – 0306002324 
– 0306002326 – 0306002613 – 0306002614 – 0306002882 – 0306003317 
– 0306006782 - 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: cooperativa de Produção e comercialização da agricultura fa-
miliar do Nordeste Paraense, cNPJ: 15.232.790/0001-08, com sede  á rod. 
Pa 252, s/n, KM 16 comunidade São Pedro,  cEP: 68.658-000, Zona rural, 

aurora do Pará/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 13/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
contrato: 170/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 4, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica,  de 16 (de-
zesseis) municipios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 343.252,98 (trezentos e quarenta e três mil, duzentos 
e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos).
fonte:0106001671- 0106001672- 0106001995- 0106002139-  
0106002324- 0106002326- 0106002613- 0106002614- 0106002882- 
0106003317- 0106006782- 0106003296.
0306001671- 0306007672- 0306001995- 0306002139- 0306002324- 
0306002326- 0306002613- 0306002614- 0306002882- 0306003317- 
0306006782- 0306003296.
 ação: 232131  função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477    Produto: 2227   Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: associação do Projeto  de assentamento Estadual agroextrativis-
ta Velasco do Município de igarapé-Miri/Pa, cNPJ:09.605.451/0001-27,  com 
sede á col. Velasco, s/n, cEP: 68.430-000, Zona rural, igarapé-Miri/Pa.
data de assinatura: 14/09/2022
Vigência: 14/09/2022 a 14/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 319/2018– cooperativa de 
Transporte rodoviário do Produtor rural do Estado do Pará.
Pregão Eletrônico nº 060/2018- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 
785.1509 . Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 118/2022– cooperativa de 
Transporte rodoviário do Produtor rural do Estado do Pará.
dispensa de licitação: nº 013/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 
785.1509 . Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 119/2022– cooperativa de 
Transporte rodoviário do Produtor rural do Estado do Pará.
dispensa de licitação: nº 010/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 
785.1509 . Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 121/2022– cooperativa de 
Transporte rodoviário do Produtor rural do Estado do Pará.
dispensa de licitação: nº 011/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 785.1509 
. Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 339033.
assinatura: 14/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 147/2022– cooperativa de 
Transporte rodoviário de Vigia.
dispensa de licitação: nº 034/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 785.1509 
. Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 339033.
assinatura: 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira
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termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 134/2022– Soeiro rabelo & cia ltda
dispensa de licitação: nº 019/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 
785.1509 . Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 127/2022– Soeiro rabelo & cia ltda
dispensa de licitação: nº 018/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 
785.1509 . Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 120/2022– Soeiro rabelo & cia ltda
dispensa de licitação: nº 012/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 
785.1509 . Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 122/2022– Soeiro rabelo & cia ltda
dispensa de licitação: nº 014/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 
785.1509 . Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 123/2022– Soeiro rabelo & cia ltda
dispensa de licitação: nº 015/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 
785.1509 . Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 125/2022– Paranã construções e 
Transportes Eireli.
dispensa de licitação: nº 023/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 
785.1509 . Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 129/2022– cNiT-Serviços de 
Transportes ltda.
dispensa de licitação: nº 020/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 785.1509 
. Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 339033.
assinatura: 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 132/2022– cNiT-Serviços de 
Transportes ltda.
dispensa de licitação: nº 021/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 
785.1509 . Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 133/2022– cNiT-Serviços de 
Transportes ltda.
dispensa de licitação: nº 026/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091  funcional Programática: 16101.12 
785.1509 . Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 13/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira
Termo aditivo: 7
contrato: 009/2018
objeto do contrato: construção de escola com 12 (doze) salas em Mirititu-
ba no município de itaituba/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Quinta - da Vigência do contrato 
original, prorrogando sua vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.
concorrência Pública nº 04/2017 – Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: contap construtora ltda, cNPJ. n° 83.773.804/0001-50, com 
sede na av alvaro adolfo, nº 497, cEP: 68.005-150, Prainha, Santarém/Pa.
data de assinatura: 12/09/2022
Vigência: 13/09/2022 a 12/03/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação
contrato: 234/2022
objeto do contrato: aquisição de Equipamentos de informática, Eletrô-
nicos e Materiais diversos para atender as demandas da Secretária de 
Estado de Educação, de acordo com as experiências, especificações, quan-
titativos e condições constantes no Termo de referências e no Edital de 
Pregão Eletrônico Nº 002/2021
Pregão Eletrônico: nº002/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Global  para  contratação: é de r$ 79.412,82 (setenta e nove mil, 
quatrocentos e doze reais e oitenta e dois centavos).
fonte:0102 ação: ** função Programática: 16101.12 122.1416 Projeto/
atividade: 7607 Produto: 3008  Natureza de despesa: 449052
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: H l P comércio Eletro fonia Eireli, cNPJ:16.866.828/0001-
67, com sede a Est. Senador Salgado filho, 726, cEP: 26510-111 , olinda 
Nilopolis/rJ .
data de assinatura: 14/09/2022
Vigência: 14/09/2022 a 14/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
termo aditivo: 1
contrato: 125/2022
objeto do contrato: Prestação de Transporte escolar terrestre, com vistas 
á condução/locomoção de alunos matriculados na rede estadual de ensino, 
residentes na zona rural, em assentamentos e/ou em acampamentos no 
Municípo de igarapé-açu/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Segunda-do valor e da dotação or-
çamentária do Contrato Original,  justificado pelo acréscimo financeiro no 
valor de r$ 69.852,64 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois 
reais e sessenta  e quatro centavos), em razão a inclusão de 10 (dez) 
novas rotas, convertendo o valor mensal para r$ 356.979,48 (trezentos e 
cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta  e oito 
centavos) e perfazendo o valor global de r$ 2.141.876,88 (dois milhões, 
cento e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito 
centavos) que passa \a integrar o presente.
dispensa de licitação: 023/2022 Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n; cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Paranã construções e Transportes Eireli., com cNPJ: Nº 
31.594.541/0001-19, com sede á r Quarta, s/n, Quadra 1- lote 4, cEP: 
68.725-000, Quarenta/loteamento Santo antônio, igarapé açu/Pa.
data de assinatura: 14/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
termo aditivo: 13
contrato: 039/2010
objeto do contrato: locação de prédio para funcionamento  da  EEEf  Pra-
tinha ii, Pratinha – Belém/Pa
objeto do aditivo: alterar a cláusula Segunda– do Prazo locatício, prorro-
gando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 051/2010 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 231789 - funcional Programática: 
16101.12.361.1509 - Projeto/atividade: 8904
Natureza da despesa: 339039
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
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locadora: c.M Santos dos reis, cNPJ: 83.872.804/0001-08,com sede na 
passagem John Engelhard. conjunto duas irmãs, Quadra 12, nº40, bairro 
Pratinha, no município de Belém/Pa cEP: 66.816-030
data de assinatura: 12/09/2022
Vigência: 25/10/2022 a 24/10/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.
termo aditivo: 13
contrato: 007/2010
objeto do contrato: locação do imóvel localizado, na rua Presidente cas-
telo Branco, s/n , bairro Tapanã, no municipio de Belém/Pa,  para funcio-
namento  da  EEEfM  Nossa Senhora do carmo.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Quinta– do Prazo locatício, prorro-
gando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 005/2010 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 231789 - funcional Programática: 
16101.12.361.1509 - Projeto/atividade: 8904
Natureza da despesa: 339036
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locadora: Enoque costa do Nascimento, cPf: 039.190.642-91,, residente 
e domiciliado na rua Presidente costa e Silva, nº 01,, bairro Tapanã.
data de assinatura: 13/09/2022
Vigência: 21/09/2022 a 20/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.
contrato: 242/2022
objeto do contrato: aquisição de Equipamentos de informática, Eletrô-
nicos e Materiais diversos para atender as demandas da Secretária de 
Estado de Educação, de acordo com as experiências, especificações, quan-
titativos e condições constantes no Termo de referências e no Edital de 
Pregão Eletrônico Nº 002/2021
Pregão Eletrônico: nº002/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Global  para  contratação: é de r$ 1.053.930,00 (um milhão cin-
quenta e três mil, novecentos  e trinta reais).
fonte:0102 ação: ** função Programática: 16101.12 122.1416 Projeto/
atividade: 7607 Produto: 3008  Natureza de despesa: 449052
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: Power Tecnologia e Telecomunicações ltda., 
cNPJ:35.316.374/0001-03, com sede a  r Joaquim ferreira coelho, 11, 
cEP: 14.470-000, centro, Pedregulho/SP
data de assinatura: 14/09/2022
Vigência: 14/09/2022 a 14/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação
termo aditivo: 10
contrato: 332/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas 
das unidades escolares com o fornecimento de materiais e equipamentos, 
bem como para manipulação, preparo e distribuição de alimentos escolar, 
visando a atender as necessidades da SEdUc.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula décima – da vigência do  con-
trato original, prorrogando sua vigência por mais 12(doze) meses
Pregão Eletrônico SrP Nº 011/2018-Nlic/SEdUc.
fonte:0102006360  ação: 232118 funcional Programática: 16101.12 361.1509 
Projeto/atividade: 8904. Produto: 2227 Natureza da despesa: 339037
fonte:0102006360  ação: 232325 funcional Programática: 16101.12 362.1509 
Projeto/atividade: 8906. Produto: 2227 Natureza da despesa: 3390.37.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro - Km 10, s/n, cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém-Pa.
contratada: Kapa capital facilites ltda., com cNPJ: nº 13.279.768/0001-
98 com sede na rodovia Mario covas nº01, loteamento Park dos coquei-
ros, altos, coqueiros, ananindeua/Pa., cEP: 67.115-000
data as assinatura: 14/09/2022.
Vigência: 17/12/2022 a 16/12/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

termo aditivo: 1
contrato: 052/2021
objeto do contrato: reforma adequada e ampliação da Escola Estadual 
de Ensino de fundamental e Médio dom João Vi com 25 salas de aula, no 
Município de capanema.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Terceira - da vigência do con-
trato original, que passa a integrar o presente.
rdc: 001/2021-cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n; cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.

contratada: Estrutural construções  e Serviços  Eireli , com cNPJ: Nº 
08.928.777/0001-22, com sede na av. Perimetral, , nº 1630. Bairro: Mar-
co, Belém-Pará,  cEP: 66.095-780.
data de assinatura: 09/09/2022
Vigência: 10/09/2022 a 09/12/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 853115
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LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/704821
Portaria N° 3771/22, de 13 de setembro de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) rafaEl lUiZ MoraiS da SilVa, id. 
funcional nº 54190261/ 2, 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 5347, de 
29.12.2014, referente ao triênio de 01.08.2011 a 31.07.2014, no período 
de 01.09.2022 a 30.09.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1045959
Portaria N° 3775/22, de 14 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria JoSE dE oliVEira VaScoNcEloS, 
id. funcional nº 5055989/ 1, na função de aUXiliar adMiNiSTraTiVo, 
lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 01.07.1988 a 
30.06.1991, no período de 26.09.2022 a 25.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 852719

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/1147893
Portaria N° 3773/22, de 14 de setembro de 2022
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para comporem a 
Comissões de Heteroidentificação para a Avaliação de Candidatos(as) Auto 
declarados(as)indígenas, Pretos(as)ou Pardos(as) ao ingresso nos cursos 
de Graduação da UEPa, conforme rESolUÇÃo Nº3882/22-coNSUN

caMPi  

caMPUS i – ccSE

coMissÃo LocaL de
HeteroideNtiFicaÇÃo sUPLeNtes

1  - creusa Barbosa dos Santos 
Trindade

2  - João Joaquim campos 
da  costa

3  - luciana de Nazaré farias

1 - Jorgete Maria Portal lago 2 - Emerson 
Batista Gomes

3 - Josué da conceição cordeiro

caMPUS ii - ccBS

1  - ivonete Vieira Pereira 
Peixoto, mat. 103640/ 5

2  - Margarete feio Boulhosa, 
mat. 117846/ 4

3  - Glenda ribeiro Melo de 
Barros, mat. 57201594/ 1

1  - lucivaldo da Silva araújo, mat. 
57188464/ 2

2  - Maria de fátima Pinheiro carrera, mat. 
5105323/4

3  - alessandra Nepomuceno raiol, mat. 
5799899/ 1

caMPUS iii - Educação física

1  - Maria francisca de Souza 
Bordalo, mat. 6038271
2  - José liberato Gomes 

Nogueira, mat. n. 5038189  
3 - Márcio riscik Maria, mat. 

55586863

1  - antônio Hugo Moreira Brito Júnior, mat. 
54190179

2  - Simone de la roque cardoso, mat. 
5312957

3  - Zaira Valeska dantas da fonseca, mat. 
51855786

caMPUS iV – Escola Enfer-
magem

1  - Maria do Perpetuo Socorro 
Medeiros

2  - Maridalva ramos leite
3  - odailma Maria de Queiroz 

Pinheiro

1  - Mary Elizabeth de Santana
2  - Jorge assis Presentino Silveira 3 - rafa-

ela Santos oliviera da Silva

caMPUS V – ccNT

1 - iêdo Souza Santos 
(docente) 2 - amanda Silva 

Santos (ass.
Pedagógica)

3 - deyverson Pantoja Soares 
(Téc. adm)

1  - Gustavo duarte cardoso (docente)
2  - aguilon rafael lourenço Barbosa 

(Téc. adm)
3  - Victor Hugo da Silva Moreira (Téc. 

adm)

caMPUS Vi - Paragominas

1  - Juciane Mendes de 
Queiroz

2  - renata Barbosa dias 
romeiro

3  - Madson allan rocha de 
Sousa

1  - Kleber Silva dos Santos
2  - Paulo Sergio araujo da Silva 3 - Paula 

freitas de almeida
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caMPUS Vii – conceição do 
araguaia

1  - Kamila ferreira da Silva, 
mat. 57200726

2  - Nathália Melo Mendes 
Espíndula, mat. 5956941

3  - ione Gonçalves de oliveira, 
mat. 57174733

1  - luiz Paulo rodrigues Soares, mat. 
5956939

2  - Elziane araujo lopes, mat. 5894418
3  - lígia Maria reis cavalcante, mat. 

5956934

caMPUS Viii – Marabá

1  - Bruno da conceição dos 
Santos, mat. 55208280/1
2  - loide Nunes dos Santos 

daudt Brito, mat. 5946045-2
3  - cilene aparecida de Souza 

Melo, mat. 5926665-2

1  - amanda da costa Silveira, mat. 
55588257-2

2  - ian carlos Gomes de lima, mat. 
5892635/4

3  - Elzonete Silva cunha, mat. 
57201593/1

caMPUS iX - altamira

1  - rubens Batista dos Santos 
Junior

2  - laíne rocha Moreira 3 - ana 
Karina Moreyra

1  – lucicleia Guedes Pinheiro freitas
2  – Solange Maria capato

3  – Pedro Henrique almeida de Brito

caMPUS X - igarapé-açu

1  - rodrigo rafael Souza de 
oliveira

2  - Maria do Socorro castro hage 
3 - João de Souza Barros filho

1  - denise Sena da Silva
2  - Maria claudene da Silva cruz 3 - 

Natalina dos Santos Medeiros

caMPUS Xi – São Miguel do 
Guamá

1  - Eliana ruth Silva Sousa
2  - Maria auxiliadora Maues de 

lima araujo
3  - osias Pantoja chaves

1 - ligia françoise lemos Pantoja 2 - 
carlos do Socorro Guerreiro Vaz

3 - Geiciane costa

caMPUS Xii - Santarém

1 - Pedro odimar dos Santos 2 - 
Joelson Nogueira ribeiro
3  -  alexandre  de  oliveira 

Magalhães

1  - Tatiane costa Quaresma
2  - Wanderson augusto oliveira de 

almeida
3  - Juarez de Sousa

caMPUS Xiii - Tucuruí

1  - Tatiane Bahia do Vale Silva, 
mat. 5924612-2

2  - leonardo Pereira rodrigues, 
mat. 5957117-1

3  - Maria da conceição Pereira 
Bugarim, mat. 5186978-3

1  - Natalia Karina Nascimento da 
Silva, mat. 5910717-2

2  - leandro de assis Santos da 
costa, mat. 55590177-3

3  - olavo raimundo de Macedo da
r. Junior, mat. 5782600-1

caMPUS XiV - Moju

1  - Marcio José Silva
2  - Jhonathan alexandre 

Gonçalves
3  - Keule da Silva farias

1  - armando Tadeu Quaresma de 
freitas

2  - Salatiel Julio Moraes dos Santos 
3 - claudia da costa fernandes

caMPUS XV - redenção

1  - rejane Goetten, mat. 
57201592/1

2  - Kellen regina fonseca de 
Sousa alves, mat. 5957121/1 3 - 
alison franco carvalho Pacheco, 

mat. 55208410/1

1  - Elinelson lisboa Miranda, mat. 
57199592/2

2  - Maria Natalia de andrade rodri-
gues, mat. 5925021/3

3  - renato ferreira carr, mat. 
5719100/2

caMPUS XVi – Barcarena

1  - raimundo Sérgio de farias 
Júnior

2  - roseanne Simões cardoso
3  - Elianay avelar do Nascimento

1  - lorena Michelle Sabino Gomes 
de oliveira

2  - dhúlia Souza Nunes 3 - izadora 
cardoso Baia

caMPUS XVii – Vigia de Nazaré

1  – Kátia Maria dos Santos Melo 
(docente), mat. 57193314/1

2  – Viviane correa Santos (docen-
te), mat. 5920089/1 3 – Ediane do 

rosário Gaia Modesto (Técnico
administrativo), mat. 57213091/1

1  – anderson Gurjão Barros (técnico 
administrativo), mat. 5957066/1
2  – Márcio andrey oliveira dos reis 

(técnico administrativo), mat.
57200922/1

3  – Telma Maria dos Santos 
ferreira (técnico administrativo), mat. 

57201329/1

caMPUS XViii – cametá

1  - francinete Batista de Souza, 
mat. 57200851/1

2  - Patrícia do carmo Pereira, 
mat. 57213414/1

3  - carla cristina franco de 
Souza, mat. 57202015/1

1  - rodrigo coutinho Monteiro, mat. 
5957051/1

2  - rafaela da Silva Valente, mat. 
5909443/3

3  - Silas Eduan Pompeu amorim, 
mat. 57200685/1

caMPUS XiX – Salvaterra

1  - carmelita de fátima amaral 
ribeiro

2  - felipe augusto dos Santos 
alves

3  - ruth Helena assis dos Santos

1 - lucas augusto Pamplona freire 
2 - renato da Silva lobato

3 - rafael Vitti Mota

caMPUS XX – castanhal

1  - adriano cesar calandrini 
Braga (docente), mat.

57189749/2
2  - Greiciane Maciel Miranda 
(Técnico), mat. 5957022/1

3  - Paula Mariana caldas rodri-
gues (Técnico), mat. 5956943/1

1  - Erick Elisson Hosana ribeiro 
(docente), mat. 5913707/1

2  - Thiago do Nascimento Monteiro 
(Técnico), mat. 5956966/1

3  - Maylane Karine da Silva Medeiros 
(Técnico), mat.

5927864/2

caMPUS XXi - Bragança

1 – anielson costa ferreira 
(docente), mat. 57196537-1 2 – 
Tylara Montelo auad (técnica) , 

mat. 5956968-1
3 – claudio da costa Trindade 
(docente), mat. 5433100-2

1  – Jessika rodrigues da Silva 
(docente), mat. 5922650-3

2  – Elielton Monteiro da Silva (técni-
co), mat. 5956936-1

3  – roberto Monteiro Moraes (técni-
co), mat. 5602530-1

caMPUS XXii – Parauapebas

1  - camila claide Souza do Vale 
Mat: 5905595

2  - Priscila cristina fernandes 
Santos

Mat: 57230915-3
3  - Marilia ferreira carvalho

1  - andrea ligori rodrigues rezende
2  - reginaldo conde de almeida 

Neto
3  - flávia Juliane de lima Sales

Núcleo de formação indígena 
(NUfi)

1 - Messias da Silva furtado 2 - 
aline da Silva lima

3 - antônia Zelina Negrão oliveira

1 - Eliete de Jesus Bararuá Solano 2 - 
ana lídia Nauar Pantoja

3- Petronio lauro Teixeira Potiguar
 Junior  

art. 2º – ficaM rEVoGadaS as demais disposições em contrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 852730

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 33/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material Permanente e Material de consumo para 
atender e equipar os campus de Parauapebas e campus de Tucuruí da 
Universidade do Estado do Pará. 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 15/09/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 27/09/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602 e 
74201.12.364.1506.8866
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0261008766 e 0661008766
NaTUrEZa da dESPESa: 449052 e 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 852681
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 37/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Equipamentos para os laboratórios de anatomia; 
Eletro e Mecanoterapia; Bioquímica e farmacologia; fisiologia e Biofísica; 
Ginástica e Práticas corporais; Habilidades clínicas; Histologia; Microbio-
logia e Parasitologia; Morfofuncional; Musculação; recursos Terapêuticos 
Manuais; Semiologia; ambulatório de fisioterapia para a realização das au-
las práticas nos laboratórios do campus Xii - Santarém da Universidade do 
Estado do Pará. 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 15/09/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 27/09/2022
Hora: 11h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.8870 e 
74201.12.364.1506.7602
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 339030 e 449052
NaTUrEZa da dESPESa: 0102
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 852682

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
Processo nº 2020/996640
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 34/2022-UEPa, cujo objeto é aquisição de material de 
consumo a serem utilizados na instrumentação das aulas práticas do curso 
de Biomedicina da Universidade do Estado do Pará ccSE/UEPa.
a empresa vencedora do certame foi:
1- 00.353.885/0001-02 - PHoNEUTria BioTEcNoloGia E SErVicoS 
lTda. itens 5 e 33. Valor da proposta r$ 1.660,00.
2- 01.151.850/0001-53 - lUdWiG BioTEcNoloGia lTda. itens 2, 3, 30 e 
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32. Valor da proposta r$ 3.288,96.
3- 06.153.182/0001-17 - liliaNE alarcao diaS corrEa raMaNZiNi. 
item 39. Valor da proposta r$ 257,40.
4- 13.545.241/0001-68 - SiNTESE BioTEcNoloGia lTda. itens 1, 31 e 
38. Valor da proposta r$ 22.660,26.
5- 15.562.934/0001-94 - MolEcUlar BioTEcNoloGia lTda. item 28. 
Valor da proposta r$ 624,00.
6- 71.443.667/0001-07 - orBiTal ProdUToS Para laBoraTorioS 
lTda. itens 27, 34 e 35. Valor da proposta r$ 9.714,20.
itens cancelados: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 36 e 37.
Belém, 14 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 852680
Processo nº 2022/78781
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico N° 20/2022-UEPa, cujo objeto é a aquisição de MaTE-
rial dE coNSUMo dE laBoraTÓrio (VidrariaS, rEaGENTES, HoSPi-
Talar E SEGUraNÇa) para atender o laboratório de Bioprodutos e Energia 
de Biomassa do curso de Engenharia florestal do campus Viii – MaraBá 
da Universidade do Estado do Pará - UEPa.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 05.323.167/0001-07 - cirUBEl coMErcio E rEPrESENTacoES dE 
ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalar EirEli, itens 50, 80 e 91. Valor da 
proposta r$ 8.045,00.
2- 11.301.724/0001-91 - QUalY coMErcial EirEli, itens 2, 8, 11, 12, 
13, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 32 e 38. Valor da proposta r$ 10.627,83.
3- 14.067.722/0001-78 - JoSE fErrEira da SilVa filHo, itens 68, 69, 
93, 97, 99, 108 e 112 Valor da proposta r$ 3.177,36.
4- 17.930.162/0001-21 - NaTiVa laB ProdUToS laBoraToriaiS EirEli, 
itens 5, 6, 7 ,15, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 
51, 52, 64, 92, 140, 163, 167, 168 e 175. Valor da proposta r$ 11.650,00.
5- 27.176.482/0001-91 - doUGlaS cordEiro EirEli itens 89 e 184. 
Valor da proposta r$ 5.040,00.
6- 35.257.760/0001-63 - laB ViSioN - coMErcio dE ProdUToS laBo-
raToriaiS lTda, itens 1, 4, 9, 10, 14, 29, 30, 37, 41, 42, 49, 53, 54, 56, 
57, 58, 59, 61, 62, 63 e 83. Valor da proposta r$ 14.540,90.
7- 36.813.448/0001-71 - Mdl SoUZa coMErcio lTda, itens 90, 100, 
101, 102, 103, 104, 106, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 
121, 123, 124, 127, 129, 131, 133, 136, 137, 143, 144, 146, 149, 150, 
151, 152, 153, 155, 156, 157, 161, 164, 165, 179 e 181. Valor da proposta 
r$ 5.871,88.
8- 45.854.747/0001-45 - MUlTilaB diSTriBUicao lTda, itens 105, 117, 
125, 126, 141, 148, 154, 173 e 177. Valor da proposta r$ 3.393,65.
itens cancelados: itens 3, 24, 27, 28, 48, 55, 60, 67, 70, 75, 76, 78, 79, 
80, 85, 87, 94, 95, 96, 107, 128, 130, 132, 134, 135, 139, 142, 158, 160, 
162, 166, 169, 170, 172, 176, 178, 180, 185, 186, 187 e 188.
itens desertos: itens 65, 66, 71, 72, 73, 74, 77, 81, 82, 84, 86, 98, 110, 
138, 145, 147, 159, 171, 174 e 182.
Belém, 14 de Setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 852781
..

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

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1271/2022 – 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/ 1122010
rESolVE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Jarimar dos santos ferreira,5596939/1,coordenador,camila Prazeres de 
Sousa,55209167/1 nutricionista que se deslocara para o Município de 
GUrUPá/Pa no período de 17/09 a 22/09/2022 com objetivo de EdUca-
ÇÃo EM SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal.
,
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8397 f:0101006357 247.170 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de setembro 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 853015

..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 791 de 12 de  setembro de 2022-
dESiGNar: renato Jânio ferreira Maia, cargo: agente administrativo, 
mat:54180595/2 para responder pelo Núcleo de Planejamento e Projetos-
NPP, na ausência da titular : catarina Jordana Braz carvalho,mat:5919471/1,  
função/assessor ii, por motivo de gravidez no período de 19.10.22 a 
18.11.22 com ônus para administração

Protocolo: 852827
Portaria Nº 804/2022-GP/PasePa de 14/09/2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de maio 
de 2021 e considerando a lei Estadual nº 7.794 de 14 de janeiro de 2014 
e no Decreto nº 1.047 de 05 de maio de 2014 que regulamenta a Gratifica-
ção de desempenho de atividade Socioeducativa – GdaS.
rESolVE:
art. 1º. Tornar público as Metas para avaliação institucional da faSEPa, 
previstas para o 3º Quadrimestre de 2022, compreendido no período de 
16 de setembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023, referente ao processo 
de avaliação de desempenho, conforme anexos i e ii que fazem parte 
integrante desta PorTaria.
art. 2º. o resultado das metas será apresentado à comissão através de 
Relatório sucinto e específico das atividades realizadas e/ou o produto in-
formado para o cumprimento das metas estabelecidas;
art. 3º. a comissão de avaliação de desempenho divulgará através do site 
da faSEPa (www.fasepa.pa.gov.br) ou por outro meio idôneo os esclareci-
mentos para desenvolvimento da avaliação pelos gestores.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVa do Pará-faSEPa
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

aNeXo i
Metas  - 3º cicLo - 16.09.2022 a 15.01.2023 - sede adMiNistratiVa

setores Metas PoNtos

PrESidÊNcia 

1- implantar o Projeto PErNoH com o Polo Produtivo na 
Unidade Benevides; 30

2 - formalizar/dialogar parcerias institucionais para atender 
Eixos do Sinase; 20

3- acompanhar e realizar reunião de gestão com o Gabinete e 
assessoria da Presidência quinzenalmente; 20

GaBiNETE da PrESidÊNcia

1 - Manutenção da agenda institucional de forma eletrônica 
para controle de demandas internas e externas da fundação; 35

2 - Capacitação e qualificação técnica dos servidores do 
Gabinete; 35

aSSESSoria da PrESidÊNcia

1 - acompanhar e apoiar tratativas para formalização e renova-
ção de parcerias institucionais; 35

2- contribuir e acompanhar as ações para elaboração do Plano 
estratégico de participação da faSEPa no programa governa-

mental territórios pela paz - TerPaz;
35

ProJUr 1 - digitalização de Pareceres Jurídicos dos anos 2013/2014 
e 2015; 70

ProTocolo 

1- realizar o controle de entrada e saída de processos admi-
nistrativos, oriundos de órgãos externos e encaminhamento das 

ordens bancárias via correios no período do quadrimestre;
35

2- atualização cadastral dos usuários dos setores que estão 
ativos e desativados no Sistema operacional do Processo admi-

nistrativo Eletrônico - PaE;
35

aSPad

1- conclusão de 14 (dez) Processos administrativos disciplina-
res no período do 3º quadrimestre; 45

2- realizar a padronização dos modelos de documentos utiliza-
dos nos processos administrativos; 25

aScoM

1 - Elaboração de “Mailing imprensa” de veículos de comunica-
ção e jornalistas que atuam na mídia e imprensa local, para fins 

de assessoramento da aScoM/faSEPa; 
40

2 - Ministrar “Oficina de Conceitos Básicos de Comunicação 
e fotografia na Socioeducação” com servidores estratégicos 

da Uase Benevides;
30

cci

1- apresentar relatório mensal das atividades executadas pela 
comissão de controle interno – cci á Presidência; 35

2- realizar reunião técnica com a Gerência financeira/GfiN 
para fortalecer os procedimentos exigidos na conformidade dos 

processos administrativos;
35
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cPl

1 – apresentar relatório mensal de ações da comissão de 
licitação; 40

2 – apresentar relatório de levantamento dos percentuais de 
economicidade aferidos nos certames licitatórios ocorridos no 

exercício de 2022;
30

daf 

1 – remeter à Presidência relatório mensal consolidado de 
ações executadas pela diretoria administrativa e financeira e 

setores vinculados;
40

2 – Coordenar a elaboração dos fluxogramas dos processos 
de termos aditivos de contratos e processos de reequilíbrio 

financeiro;
30

GErÊNcia dE PlaNEJaMENTo 
orÇaMENTário(NUPlaN)

1 – apresentar relatório mensal de ações da Gerência; 30
2 – apresentar relatório de avaliação dos recursos orçamentá-

rios do exercício de 2022; 20

3 – apresentar relatório de projeção da execução orçamentária 
por programa e ação para o exercício de 2023; 20

NÚclEo dE PlaNEJaMENTo E 
ProJEToS(NPP)

1 – Elaborar os relatórios situacionais e de diagnóstico do 
SiGPlaN; 20

2 – Apresentar Relatório das atividades do setor, do perfil 
socioeducativo do exercício 2022 e relatório de cumprimento dos 

indicadores do PPa 2022;
20

3 – aplicar o instrumental de monitoramento e avaliação nas 
UaSES: cesef, cseba internação, ciam Marabá internação e 

Semiliberdade de Santarém;
30

SETor dE diáriaS, PaSSaGENS E 
SUPriMENToS dE fUNdoS

1 – apresentar relatório mensal de ações da Gerência; 40

2 – realizar visitas técnicas nas UaSES da região Metropolina 
de Belém, para orientar os setores administrativos das normas, 
legislações e procedimentos para requisições de diárias, supri-

mento de fundos e passagens;

30

GErad

1 – apresentar relatório mensal de ações da GErad e Gerên-
cias vinculadas; 35

2 – Coordenar a elaboração dos fluxogramas dos processos 
de termos aditivos de contratos e processos de reequilíbrio 

financeiro;
35

GalMoX

1 – apresentar relatório mensal de ações da Gerência; 30
2 – realizar visitas técnicas nas UaSES da região Metropolita-
na de Belém, Marabá e Santarém, para emissão do inventário 

patrimonial de material de consumo da fundação;
20

3 – Participar, juntamente com a Gerência de convênios/GE-
CON, da elaboração dos fluxogramas dos processos de termos 
aditivos de contratos e processos de reequilíbrio financeiro;

20

GEcoN

1 – apresentar relatório mensal de ações da Gerência; 40
2 – Elaborar, juntamente com as Gerências vinculadas à 

Diretoria Administrativa e Financeira, fluxogramas dos processos 
de termos aditivos de contratos e processos de reequilíbrio 

financeiro;

30

GMaP

1 – apresentar relatório mensal de ações da Gerência; 40
2 – Participar, juntamente com a Gerência de convênios/GE-

CON, da elaboração dos fluxogramas dos processos de termos 
aditivos de contratos e processos de reequilíbrio financeiro;

30

GPaT

1 – apresentar relatório mensal de ações da Gerência; 30
2 – realizar visitas técnicas nas UaSES da região Metropolita-

na de Belém, Marabá e Santarém, para emissão do inventário de 
bens patrimoniais servíveis e inservíveis da fundação;

20

3 – Participar, juntamente com a  Gerência de convênios/GE-
CON, da elaboração dos fluxogramas dos processos de termos 
aditivos de contratos e processos de reequilíbrio financeiro;

20

GErEM

1 – apresentar relatório mensal de ações da Gerência; 40
2 – Participar, juntamente com a Gerência de convênios/GE-

CON, da elaboração dos fluxogramas dos processos de termos 
aditivos de contratos e processos de reequilíbrio financeiro;

30

GZET

1 – apresentar relatório mensal de ações da Gerência; 30
2- Elaborar o relatório de prospecção de combustível para o 

exercício 2023; 20

3 – Participar, juntamente com a Gerência de convênios/GE-
CON, da elaboração dos fluxogramas dos processos de termos 
aditivos de contratos e processos de reequilíbrio financeiro.

20

GiNfo

1 – apresentar relatório mensal de ações da Gerência; 30
2 – realizar visitas técnicas de manutenção e/ou correção em 

todas as UaSES da região Metropolitana de Belém; 20

3 – Participar, juntamente com a Gerência de convênios/GE-
CON, da elaboração dos fluxogramas dos processos de termos 
aditivos de contratos e processos de reequilíbrio financeiro;

20

arQUiVo PErMaNENTE 1 – apresentar relatório mensal de ações do setor. 70

GEfiN- SETorES ViNcUladoS 
GEo/GEf/GPc

1 – apresentar relatório mensal de ações da Gerência finan-
ceira/GEfiN e Gerências vinculadas; 30

2 – realizar reunião técnica com a equipe da comissão de 
controle interno para fortalecer os procedimentos exigidos na 

conformidade dos processos administrativos;
20

3 – Participar, juntamente com a Gerência de convênios/GE-
CON, da elaboração dos fluxogramas dos processos de termos 
aditivos de contratos e processos de reequilíbrio financeiro;

20

GErÊNcia dE rEcUrSoS HUMa-
NoS/GrH E SETorES ViNcUladoS 

GPaG/GEMPES

1 – apresentar relatório mensal de ações da Gerência de 
recursos Humanos/GrH e Gerências vinculadas; 30

2 – Planejar e executar atendimento dos agentes em funções 
administrativas referentes aos processos relacionados ao GrH; 20

3 – apresentar relatório de afastamentos de servidores moti-
vados por licença saúde; 20

NUclEo dE GESTÃo dE PESSoaS/
NGP 

1 – apresentar relatório mensal de ações do NGP; 20
2 – Promover 03 (três) capacitações para os servidores em  “ 

Procedimentos de Segurança, Gerenciamento de crise e defesa 
Pessoal”;

30

3 – realizar 03 (três) ações de saúde para os servidores que 
atuam nas UaSES; 20

dirEToria dE aTENdiMENTo 
SocioEdUcaTiVo/daS  E SETorES 
daS/caSE, daS/crEaM E daS/NPr

1-Realização de Oficinas para Orientações Técnicas à Elabo-
ração do Plano Municipal de atendimento Socioeducativo e as-

sessoramento Técnico nas regiões: Marajó (municípios Muaná e 
anajás), caeté (município de Bonito), Guamá (município de Ter-
ra alta) e o Baixo amazonas (municípios de faro e Juruti), com a 

participação dos atores do Sistema de garantia de direitos;

30

2- aprimorar o Banco de dados sobre Práticas restaurativas 
e comunicação Não Violenta, promovendo a atualização deste 

banco de dados junto as UaSES;
10

3-realizar o 9º Encontro avaliativo e Propositivo sobre práticas 
restaurativas da faSEPa; 10

4-apresentação do Projeto Politico Pedagógico – PPP, nas mo-
dalidades internação Provisória, Semiliberdade e internação. 20

aNeXo ii

Metas  - 3º cicLo - 16.09.2022 a 15.01.2023 - Uases 

setores Metas PoNtos

aPoENa 

1-assegurar a realização de 01 (um) Encontro, utilizando metodologia roda de Tera-
pia comunicativa integradora (Tci) e 01 (uma) atividade de Valorização do Servidor; 10

2-assesgurar 01 (uma) palestra de capacitação e orientação sobre cuidados com o 
corpo, a mente e o meio ambiente; 10

3-implementar e executar o projeto callejero no apoena e nas Unidades; 20
4-realizar visitas monitoradas concernentes ao eixo desevolvido pelo complexo 

Apoena, de forma a contemplar as oficinas executadas; 10

5-implementar e acompanhar a inclusão de estagiários (as) no Projeto ambiental. 20

aNaNiN-
dEUa

1-desenvolvimento semanal das atividades de grupo com os socioeducandos; 20
2-realizar 01 (um) Encontro com as familias e Socioeducandos; 20

3-formação no Eixo Segurança com 100% dos coordenadores de monitoria; 15

4-Palestra com os servidores com o tema: “fortalecimento Emocional diante dos 
Desafios Diários na Socioeducação”, em parceria com o NGP; 15

BENEVi-
dES

1-Promover 05 (cinco)Práticas restaurativas com as Equipes de Monitoria; 10
2-Promover 01 (um) Encontro com NGP e servidores da PorTaria; 10

3-Realizar Oficina junto a ASCOM de mídias com celular para os servidores; 20
4-Promover roda de conversa entre familiares dos Jovens e crEaS; 20

5-Promover 01 (uma) roda de conversa sobre gêneros com Jovens e SEJUdH; 10

caS icoa-
raci

1-asseguar 02 (dois) Eventos utilizando a metodologia das práticas restaurativas, 
envolvendo a comunidade Socioducativa de 01 (um) evento utilizando a metologia 
Maleta da Juventude 01 (uma)com Socioeducandos, 01 (uma) com familiares e 01 

(uma) com Servidores;

30

2-Realizar 01 (uma) Oficina sobre “Orientação para o Mundo do Trabalho”; 20
3-Garantir a participação da Equipe de Socioeducadores no planejamento e execução 

das atividades; 20

caSf

1-Inserir e acompanhar 100% das socioeducandas em atividades de qualificação 
(cursos/Projetos:Eads e Presencial); 20

2-realizar capacitação para os Servidores em parceria com o Nucleo de Práticas res-
taurativas - NPr, utilizando temas: comunicação não violenta, Motivação no ambiente 

de Trabalho e Práticas circulares;
20

3-Garantir o desenvolvimento de 01 (um) Trabalho de Grupo, semanalmente com as 
Socioeducandas, abrangendo mensalmente, as principais aéreas de desenvolvimento 

(pedagógico, social e psicológico);
30



76  diário oficial Nº 35.115 Quinta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2022

cEfiP

1-realizar 02 (dois) Encontros Pedagógicos com a família sobre a importância do 
processo de escolarização na vida da adolescente , como meio de melhoria da escola-

ridade e o mundo do trabalho;
30

2-realizar 02 (duas) rodas de conversa com Educadores, objetivando orientar 
e capacitar as equipes de Monitoria no recebimento de adolescentes no momento 

que adentram no centro fora do horário de expediente da secretaria (checagem dos 
documentos de custódia e anexos necessários);

20

3-circulo de acolhimento nos Moldes das Práticas restaurativas para 100% das 
adolescentes que adentrarem no cEfiP. 20

cESEf

1-relaizar 01 (um) Encontro com familiares das Socioeducandas de forma presencial 
ou online; 25

2-Realizar 01 (uma)Oficina com as Adolescentes, com foco no mundo do trabalho. 
Visando a preparação para o processo seletivo; 25

3-garantir 01 (uma) roda de conversa com os servidores, utilizando a metodologia 
das Práticas restaurativas. 20

cESEM
1-realizar círculos de diálogos com os 05 Plantões da Monitoria com a temática: 

“comunicação Não Violenta”; 35

2-realizar 1º Encontro com as famílias”; 35

cESEBa

1-Garantir a participação de 60% dos Socioeducandos em cursos profissionalizantes 
nas modalidades Ead e/ou presencial 30

2-Garantir a realização de 03 (três) Eventos de cunho cultural envolvendo Socioe-
ducandos e familias; 20

3-Garantir 03 (três) ações de saúde referente as campanhas anuais, conforme calen-
dário de saúde, envolvendo Socioeducandos, Socioeducadores e familias. 20

cJM

1-Quatro Palestras com temas transversais de acordo com o mês: Setembro amare-
lo, outubro rosa, Novembro azul e dezembro Vermelho; 40

2-oito circulos de diálogo, com 100% dos adolescentes, sendo 02 (duas) reuniões 
por mês; 30

ciJaM

1-realizar 02 (dois) Eventos utilizando a metodologia das Práticas restaurativas com 
adolescente e familias; 35

2- Garantir atividades à todos adolescentes com subsídios nos eixos: étnico racial, 
convivência familiar e comunitária direitos sexuais e reprodutivos e cultura e lazer. 35

ciaM 
MaraBá

1-Garantir que Equipe Técnica realize 03 (três) Encontros culturais para os adoles-
centes, abordando aspectos da cultura de municipios das regiões do carajás, araguaia 

e lago do Tucurui;
30

2-Garantir que a Equipe Pedagógica realize 03 (três) Oficinas para os Adolescentes 
com a temática: “restaurante literário Saberes e Sabores”; 20

3-Garantir que as Equipes de PorTaria e administrativo realizem 02 (duas) rodas 
de conversa com os Servidores, com as temáticas: “Padrôes de Excelência no atendi-

mento” e “Ética Profissional e Domínio de Informação”
20

ciaM 
SidEral 

1-Garantir que a Equipe Técnica realize 02 (dois) Encontros culturais para os 
Adolescentes, abordando aspectos especificos da cultura de municipios das regiões 

do Guajará;
30

2-Garantir a realização de rodas de conversas voltadas aos processos de “Seguran-
ça no Ambiente Socioeducativo”, contemplando diversas categorias profissionais; 20

3-Garantir que a Equipe de Saúde realize rodas de conversas com as familias sobre 
temáticas: “cancer de Mama e prostáta”. 20

caS ii 
NoVa SEMi-
liBErdadE

1-Gincana Solidária para arrecadação de alimentos e brinquedos para serem entre-
gues aos Socioeducandos e seus familiares. atividade terá como culminância com 

culto Ecumênico nas vesperas de Natal;
30

2-campanha de Higiene Bucal: Garantir 100% de atendimentos clinicos aos 
socioeducandos e campanha educativa para higiencização correta dos dentes para 

servidores, familiares e socioeducandos;
20

3-consiciência Negra: Visita ao Quilombo do abatacal e atividades de conscientiza-
ção da importância da cultura afrodescendente no Brasil, bem como ação de combate 

ao preconceito racial;
20

SaS

1-realizar 06 (seis) rodas de diálogos para Servidores sobre o atendimento inicial 
de acordo com o art.88 do Eca; 25

2-Garantir 70% das atividades sociopedagógicas com a comunidade socioeducativa; 20
3-Realizar 02 (duas) oficinas sobre “Saúde Mental em Ambiente de Custódia”. 25

SEMi SaN-
TarÉM 

1-assegurar a realização de 01 (um) Evento envolvendo Socioeducandos e familias, 
abordando o tema “direitos e deveres dos Socieducandos” preconizados no Eca e 

SiNaSE;
30

2-Garantir a realização de 01 (uma)ação de Saúde envolvendo Socioeducandos, 
familias e Servidores, acerca de cuidados e prevenção de varíola dos macacos; 20

3-Garantir a realização de 01 (um) Evento utilizando a metodologia das Práticas 
restaurativas, envolvendo os Servidores. 20

   

Belém, 14 de setembro de 2022

lUiZ cElSo da SilVa

Presidente da  faSEPa

Protocolo: 852835

.

oUtras MatÉrias
.

ProrroGaÇÃo do terMo de coMProMisso de BoLsista N° 20/2021.
a fundação de atendimento Socioeducativo do Pará – faSEPa e o estagiá-
rio (a), UESlEi doS SaNToS GUEdES resolvem assinar a prorrogação do 
Termo de compromisso n° 05/2021. inserção do estagiário ao convênio n° 
01/2016 celebrado entre a faSEPa e a Secretaria de Estado de administra-
ção do Pará – SEad, conforme previsão legal da lei federal n° 8.069/90. 
art. 63. Período: 18/10/2022 à 17/04/2023; Valor r$ 485,46. lUiZ cElSo 
da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 852646
ProrroGaÇÃo do terMo de coMProMisso de BoLsista N° 16/2021.
a fundação de atendimento Socioeducativo do Pará – faSEPa e o estagiá-
rio (a), GEoVaNa da lUZ daMaScENo resolvem assinar a prorrogação do 
Termo de compromisso n° 05/2021. inserção do estagiário ao convênio n° 
01/2016 celebrado entre a faSEPa e a Secretaria de Estado de administra-
ção do Pará – SEad, conforme previsão legal da lei federal n° 8.069/90. 
art. 63. Período: 15/09/2022 à 14/03/2023; Valor r$ 485,46. lUiZ cElSo 
da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 852647
Portaria Nº 798 de 12 de seteMBro de 2022 - resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora VirGiNia riBEi-
ro araUJo dE oliVEira matrícula nº. 3225160/1, ocupante do cargo de 
aUXiliar TEcNico, correspondente ao triênio 2010/2013 complemento, 
com gozo no período de 07.10.2022 à 05.11.2022.
Portaria Nº 799 de 12 de seteMBro de 2022 - resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora aNGEla cHriS-
TiNa foNSEca dE SoUZa, matrícula nº. 57195299/1, ocupante do cargo 
de MoNiTor, correspondente ao triênio 11.02.2009/2012, com gozo no 
período de 16.10.2022 à 14.11.2022.
Portaria Nº 800 de 12 de seteMBro de 2022 - resoLVe:
conceder, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio ao servidor HUENdEr 
BarBoZa SaNToS matrícula nº. 57195197/1, ocupante do cargo de Mo-
NiTor, correspondente ao triênio 11.03.2017/2020, com gozo no período 
de 20.06.2022 à 18.08.2022.
Portaria Nº 803 de 14 de seteMBro de 2022 - resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora aNGEla Maria 
loBaTo PoMPEU, matrícula nº. 3215083/1, ocupante do cargo de aUXi-
liar TEcNico, correspondente ao triênio 09.10.2015/2018 complemento, 
com gozo no período de 01.09.2022 à 30.09.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 852823
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 595/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no
uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
01/04/2022, publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo n°. 72, da lei 5.810/1994 - rJU-Pa, e, os Proces-
sos administrativos Eletrônicos nº. 2022/1166816.
rESolVE:
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de licença paternidade ao servidor: WaGNEr 
NaSciMENTo dE alMEida, matrícula nº 59011411/1, ocupante do cargo 
de auxiliar de serviços operacionais/fotógrafo, no período de 07/09/2022 
a 26/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 853009
Portaria Nº 592/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 14 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo n°. 31 da lei 5.810/1994 e o decreto n°. 795 
de 29 de maio de 2020, publicado no d.o.E. nº 34.316 de 1º de junho de 
2020 que dispõe sobre normas pertinentes a cedências de servidor;
coNSidEraNdo ainda o teor do Processo administrativo Eletrônico, nº 
2022/1058965.
rESolVE:
cEdEr a servidora allene lúcia Pinho araújo, matrícula n° 57216174/1 , 
ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado na Secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos / SEJUdH - Para a Polícia civil do 
Estado do Pará – Pc/Pa, pelo prazo de até 4 (quatro) anos, a contar de 
01/09/2022, com ônus para o Órgão cessionário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ValBETÂNio BorBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 853024
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.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 590/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/1151730.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor: arNaldo SaNToS da crUZ, matrícula nº 
51855894/3, ocupante do cargo de coordenador de Processo administra-
tivo, lotado no ProcoN, para responder pela referida diretoria – ProcoN, 
no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, em virtude do diretor, o servidor: 
EliaNdro JoSÉ KoGEMPa BarBoSa, matrícula nº 57203852/7, encon-
trar-se de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 852996
.

diÁria
.

o secretário de estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de 
suas atribuições legais, decide:
Excluir a servidora Jeanete da Silva Gomes, da PorTaria Nº 556, de 22 de 
agosto de 2022, publicada no doE nº 35.098, de 31 de agosto de 2022, 
referente a diárias, Processo: 1053870/2022.
Valbetânio Milhomem
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 852858
errata de Portaria
Processo: 1127463/2022
o Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais, decide:
Nas PorTarias 563  e  564, de 02 de setembro de 2022, publicada no doE 
nº 35.114, de 14 de setembro de 2022
onde se lê: Município,  Mãe do rio/Pa.
leia-se: Município, rio Maria/Pa.
Valbetânio Milhomem
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 852900
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 027/2021
Processo adMiNistratiVo N.º 027/2021
dispensa de Licitação N.º 013/2021
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: BraZ & BraZ lTda., inscrita no cNPJ(Mf) sob o nº 
10.251.429/0001-05
objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 027/2021, bem 
como o reajuste do valor do contrato, cujo preço mensal passará de r$ 
2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais) para r$ 2.399,51 (dois mil, tre-
zentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos).
Prazo: 6 (seis) meses
Valor: r$ 14.397,06 (catorze mil, trezentos e noventa e sete reais e seis centavos).
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macedo
Pela contratada: ricardo Gomes Braz da Silva
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 09 de setembro de 2022.

Protocolo: 852585

..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 167/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do processo: 2022/1122383, r E S o l V E:
dESiGNar o colaborador lUcaS cESar PaNToJa doS SaNToS, matrí-
cula 5900870/2, ocupante do cargo de Gerente de Patrimônio e Serviços 
Gerais, como fiscal do contrato abaixo relacionado e como suplente o co-
laborador rafaEl SoarES da coSTa, Gerente de Projetos corporativos, 
matrícula 5959699/1.

Nº do coNtrato coNtratado

019/2022 MaiS GáS iNdUSTria dE GaSES lTda EPP

registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 12 de setembro de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 852728
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 303/2022 de 13/09/2022. 
art. 1º caNcElar a licença Prêmio de 30 (trinta) dias, por necessidade 
do serviço público, da servidora rENaTa BElo da SilVa BorGES, 
matrícula nº 5898267/1, aSSiSTENTE dE rEGiSTro MErcaNTil a, no 
período de 09/09/2022 a 08/10/2022, referente ao triênio de 20/03/2015 
a 19/03/2018, conforme processo nº 2022/1166723. VilSoN JoÃo 
ScHUBEr - Presidente em exercício

Protocolo: 852807
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º terMo aditiVo ao coNtrato 07/2018
Pae Nº 2022/655273
cLÁUsULa PriMeira – rETificaÇÃo do iTEM 1.2, do QUiNTo TErMo 
adiTiVo ao coNTraTo N° 007/2018
1.1. altera-se o item 1.2 do Quinto Termo aditivo ao contrato n° 007/2018, 
pois onde se lê: “1.2. fica reajustado o preço do contrato, para o patamar 
de r$ 4.542,25/mês, a contar de 16/04/2022.” leia-se: fica reajustado 
o preço do contrato, para o patamar de r$ 4.528,52 mês, a contar de 
16/04/2022.
contratada: BraSil rENT a car lTda EPP inscrita no cNPJ 03.434.532/0001-
25, com sede rua oliveira Belo, nº. 122, cEP. 66.050.380, na cidade de 
Belém, Estado do Pará.
data da assinatura: 14/09/2022
ordenador: Vilson João Schuber - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 852973
..

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 09/2022
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por seu Secretário Geral MarcElo 
aNToNio PESSoa cEBolÃo, no âmbito de suas atribuições legais, e con-
siderando Parecer nº 544/2022 da Procuradoria, resolve diSPENSar li-
ciTaÇÃo, em consonância com o disposto no art. 24, inciso iV, da lei nº 
8.666/93, para contratação da daTacoSMoS coNSUlToria lTda, inscrita 
no cNPJ n° 03.238.818/0001-35, para a contratação de empresa espe-
cializada em prestação de serviços de migração de servidores de bancos 
de dados, contemplada por um banco de horas 144 (cento e quarenta e 
quatro) horas, para serviços especializados em suporte e monitoração de 
banco de dados conforme abaixo por um período de 180 dias, no valor 
global de r$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 6 parcelas mensais de r$ 
5.000,00 (cinco mil reais).
daTa da aSSiNaTUra: 14/09/2022
MarcElo aNTÔNio PESSoa cEBolÃo - Secretário Geral

Protocolo: 852755
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.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 09/2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da JUNTa coMErcial do ESTado do 
Pará – JUcEPa, no uso de suas atribuições legais, resolve raTificar a 
diSPENSa dE liciTaÇÃo nº. 09/2022, em consonância com o disposto no 
art. 26, da lei nº 8.666/93, para a contratação da daTacoSMoS coNSUl-
Toria lTda, inscrita no cNPJ n° 03.238.818/0001-35, para a contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços de migração de servi-
dores de bancos de dados, contemplada por um banco de horas 144 (cento 
e quarenta e quatro) horas, para serviços especializados em suporte e mo-
nitoração de banco de dados conforme abaixo por um período de 180 dias, 
no valor global de r$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 6 parcelas mensais 
de r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
daTa da aSSiNaTUra: 13/09/2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 852756

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 15/2022
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por seu Secretário Geral, Sr. Marcelo 
antonio Pessoa cebolão, no âmbito de suas atribuições legais, e conside-
rando Parecer Jurídico n° 560/2022 da JUcEPa, nos autos do processo nº 
2022/1086483, resolve determinar iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, em 
consonância com o disposto no art. 25, inciso i e ii, da lei Nº 8.666/93, 
e alterações, visando realizar contratação com a empresa coNSElHo 
rEGioNal dE adMiNiSTraÇÃo do Pará, cNPJ nº 04.711.149/0001-
30, que tem como objetivo oferecer o curso “a ciência da administração 
sob a Égide da Ética, Sustentabilidade e Governança”, para os servidores 
adriaNa dE BarroS MoUra, dEYSE do Socorro coSTa dE oliVEira 
calaNdriNi, MÔNica SUElY foNSEca SaloMÃo, rodNEY dE aQUiNo 
oliVEira e rUTiaNE ViEira aZaNcoT MoUra, sendo o valor total de r$ 
r$1.100,00 (mil e cem reais).
daTa da aSSiNaTUra: 14/09/2022
Marcelo antonio Pessoa cebolão - Secretário Geral da JUcEPa

Protocolo: 852751

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 15/2022
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, no uso de suas 
atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo 
nº 15/2022, considerando o Parecer Jurídico n° 560/2022, em consonância 
com o disposto no art. 25, inciso i e ii c/c do art.26 da lei nº 8.666/93, 
e alterações, visando realizar contratação com a empresa coNSElHo 
rEGioNal dE adMiNiSTraÇÃo do Pará, cNPJ nº 04.711.149/0001-
30, que tem como objetivo oferecer o curso “a ciência da administração 
sob a Égide da Ética, Sustentabilidade e Governança”, para os servidores 
adriaNa dE BarroS MoUra, dEYSE do Socorro coSTa dE oliVEira 
calaNdriNi, MÔNica SUElY foNSEca SaloMÃo, rodNEY dE aQUiNo 
oliVEira e rUTiaNE ViEira aZaNcoT MoUra, sendo o valor total de r$ 
r$1.100,00 (mil e cem reais).
daTa da aSSiNaTUra: 13/09/2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício da Junta comercial do 
Estado do Pará – JUcEPa

Protocolo: 852753

.

.

aPostiLaMeNto
.

2º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 24/2020
Pae Nº 2022/518296
cLÁUsULa PriMeira – retiFicaÇÃo da NatUreZa de desPesa
O presente termo de apostilamento tem como objetivo a modificação uni-
lateral do 3º termo aditivo ao contrato nº 24/2020 registrado e publicado 
através do doEPa n° 35.078 de 16 de agosto de 2022, por parte da JUcE-
Pa, visando rETificar a “cláUSUla TErcEira – doTaÇÃo orÇaMENTá-
ria”, Elemento NaTUrEZa da dESPESa. assim, onde se lê: 339039.00, 
leiase: 339040.00.
daTa da aSSiNaTUra: 14/09/2022
ordenador: Vilson João Schuber - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 852803
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 301/2022 de 13/09/2022. 
art. 1º coNcEdEr Suprimento de fundos à servidora Karla da costa 
dias rego, coordenadora de Núcleo, matrícula nº 5890673/1, no valor 
de R$2.000,00 (dois mil reais) com a finalidade de material de consumo, 
conforme discriminação abaixo: 72201.23.122.1297.8338 operacionalização 
das ações administrativas; Natureza da despesa: 339030.00 Material de 

consumo r$ 2.000,00. art. 2º informamos que a referida servidora atende 
o art. 4° do decreto Estadual nº 1.180/2008. art. 3º o prazo para aplicação 
deverá ser de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da emissão da 
ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 10 (dez) 
dias, após o término da aplicação. Processo eletrônico nº 2022/1131120. 
VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício.

Protocolo: 852800
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 302/2022 de 13/09/2022. 
art. 1º coNcEdEr, o adicional de Titulação, que trata o art. 13 da lei n° 
9625/2022, ao servidor com vigência da data do requerimento, conforme 
o anexo abaixo:
MaPa dE TiTUlaÇÃo - SErVidorES NÍVEl SUPErior lEi Nº 9.625 – arTiGo 13º

data reQ. NoMe do serVidor id. FUNc. carGo/FUNÇÃo % 
adic

14/08/2022 iaNN cUSTodio MENEZES 5947465/2 TEcNico do rEGiSTro 
MErcaNTil a 10%

Processo nº 2022/1160517. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício
Protocolo: 852805

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 037/2022-NePMV
Processo n° 2022/442347
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - 
NEPMV, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas na lei Es-
tadual n° 7.756/2013, posteriormente alterada pela lei Estadual nº 
8.096/2015, de 01 de janeiro de 2015 e lei Estadual nº 8.404/2016, de 13 
de outubro de 2016, e considerando o disposto no art. 74 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE: art. 1. dESiGNar os servidores, JESSYKa caroliNE coS-
Ta Naiff fErrEira, matrícula funcional n° 5935735/4, como servidor 
responsável, e idNaldo JoSÉ loPES dE aBrEU, matrícula funcional n° 
54193851/1, como servidor suplente, para transmissão de informações 
mensais referente a Escrituração fiscal digital de retenções e outras in-
formações fiscais (Efd - rEiNf) deste Núcleo Executor do Programa Mu-
nicípios Verdes – NEPMV.
art. 2. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
art.3. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 13 de setembro de 2022. - JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa 
(diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes – NEPMV)

Protocolo: 852722

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

Portaria Nº. 1201/2022, de 14 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1148462, de 06/09/2022, 
e o Memorando nº 116/2022, de 06/09/2022 – diMac/SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora aldilUcia da SilVa fErrEira, matrícula nº. 
54188174/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimen-
to Urbano – assistente Social, para responder pelo cargo de coordenador, 
no período de 12/09/2022 a 11/10/2022 (30 dias), com ônus para esta 
SEdoP, sem prejuízo de suas atribuições, em razão da titular a servidora 
laViNia PiNTo dE MoraES, matrícula nº 5946512/1, está usufruindo do 
gozo de férias.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação, com efeito 
retroativo a 12/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 852849
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..

errata
.

errata
Na matéria publicada no doE nº 35.013, de 20 de junho de 2022-edição 
extra, referente ao EXTraTo do coNVÊNio Nº 111/2022:
oNde se LÊ: Valor Global: r$ 1.563.597,24;
Leia-se: Valor Global: r$ 3.851.541,81 e;
oNde se LÊ: dotação orçamentária:
PrEfEiTUra dE oUrÉM: 1515 48.541.0007.1046 449051 1510
Leia-se: dotação orçamentária:
PrEfEiTUra dE oUrÉM: 1515 18.541.0007.1046 449051 1510.
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 852696
errata
Na matéria, protocolo nº 851975, publicada no doE nº 35.114, dE 14 dE 
SETEMBro dE 2022, referente ao 1º TErMo dE aPoSTilaMENTo coN-
TraTo Nº 93/2022 – cP Nº 30/2021:
oNde se LÊ: coNTraTada: Best Transportes e construções ltda
Leia-se: coNTraTada: coNSÓrcio aB
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 852859
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 19/2021 tP-13/2020
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNP: 
03.137.985/0001-90
BEST TraNSPorTES E coNSTrUÇÕES lTda, cNPJ nº 83.332908/0001-20_.
oBJETo do coNTraTo: Execução de Saldo remanescente do contrato 
nº 045/2014 –Pavimentação e drenagem de Via Urbana, no Município de 
Ulianópolis-Pa, neste Estado
JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, ii da lei federal 
nº 8.666/93.
Vigência: 13/09/2022 a 13/9/2023
daTa da aSSiNaTUra: 13/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 852655
terMo aditiVo a coNtrato
3º tac Nº 56/2020 – Pe Nº 005/2019
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
fortan Segurança ltda – cNPJ 32.137.726/0001-67
oBJETo: Prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial arma-
da para SEdoP, em Belém/Pa. JUSTificaTiVa: repactuação de serviços, 
cfe. art. 65, ii, d, e Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, ii da lei fe-
deral nº 8.666/93.
Valor da rEPacTUaÇÃo: r$ 86.697.60
ViGÊNcia: 01/10/2022 a 01/10/2023
daTa da aSSiNaTUra: 14/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 852836
.

diÁria
.

Portaria Nº. 1190/2022, de 13 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 2022/1169474, de 12/09/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Paulo francinette Marques, Matrícula nº 6661/1, cargo/função: 
Técnico em Gestão em infraestrutura - Engenheiro civil.
oBJETiVo: Proceder fiscalização na obra de construção da Policlínica de 
Marabá- contrato 97/2022 cP 16/2022.
dESTiNo: Marabá/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 28 a 30/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 853019
Portaria Nº. 1192/2022, de 13 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 2022/1058439, de 19/08/2022– 
diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
i - EXclUir, dos efeitos da PorTaria nº. 1100/2022, de 19/08/2022, 
publicada no doE nº. 35.092, de 26/08/2022, lUaNa fErNaNdES 
BENETTi, Matrícula nº 6403677/1, cargo/função: coordenador, referente 
à concessão de diária.
ii- TraNSfErir, para o período de 21 a 22/09/2022, o deslocamento 
dos servidores Érica do Socorro da SilVa caSaNoVa, Matrícula nº 
5965156/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas-Engenheiro 
Sanitarista, e fraNciGildo SilVa doS SaNToS, Matrícula nº 5900446/1, 
cargo/função: Motorista, autorizados a viajar para o Município de Benevides/
Pa, anteriormente concedida no período de 12 a 13/09/2022, através da 
PorTaria Nº 1100/2022, de 19/08/2022, publicada no doE nº. 35.092, de 
26/08/2022, em virtude da solicitação da equipe técnica Municipal.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 853033
Portaria Nº. 1193/2022, de 13 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 2022/1168756, de 12/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: daniel andrade Malcher Pereira, Matrícula nº 5921549/2; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na construção do complexo Esportivo- convênio 
029/2022, no Município de Santarém Novo/Pa, e na reforma e revitalização 
da Praça Matriz – convênio 104/2022, no Município de Magalhães Barata/Pa.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Santarém Novo/Magalhães Barata/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 22 a 23/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 853040
Portaria Nº.1194/2022, de 13 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 2022/1171138, de 12/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos andré da Silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações na construção de orla no Município e revitaliza-
ção da Praça Santa catarina no Município de Breu Branco/Pa, na reforma 
da feira Municipal no Município de Tucuruí/Pa, e na execução de vias urba-
nas no Município de Tailândia/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Tailândia/Breu Branco/Tucuruí/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 21 a 23/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 853047
Portaria Nº. 1195/2022, de 13 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,



80  diário oficial Nº 35.115 Quinta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2022

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 2022/1172289, de 12/09/2022 
– coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
OBJETIVO: Conduzir o veículo com o técnico desta SEDOP, com fim de 
assessoramento técnico necessário referente as obras de pavimentação 
asfáltica, ao distrito de Mosqueiro/Pa.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/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: 853056
Portaria Nº. 1198/2022, de 14 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 2022/1177921, de 13/09/2022 
– 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 Técnica ao Sistema de abastecimento de água- 

Saa, no Município de Vigia de Nazaré/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: Vigia de Nazaré/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: 853070
..

FÉrias
.

Portaria N°. 1191/2022, de 13 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 2022/1172714, de 12/09/2022 e 
os termos do Memorando nº. 48/2022, de 12/09/2022-coaP/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, 30 (trinta) dias 

de férias regulamentares ao servidor aUGUSTo Márcio TaVarES BarrE-

To, matrícula nº 57204615/1, cargo/função: assistente obras Públicas, 

referente ao Período aquisitivo 23/03/2021 a 22/03/2022.

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: 852854

..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 016/2022 – cosaNPa
a Equipe de Pregão Eletrônico – PE/coSaNPa, instituída pela PorTaria N° 
1503/2020, torna público que o processo licitatório, PrEGÃo ElETrÔNico 
N° 016/2022, cujo objeto é a contratação de serviços operacionais e 
de gestão para atendimento não presencial ao cliente da coSaNPa, 
compreendendo o planejamento, implantação, customização, treinamento 
e operação, por meio dos seguintes canais: call center, utilizando Ura 
(Unidade de resposta audível) com tecnologia TTS (TexttoSpech – 
Texto para Voz), Quiosques (Totem), aTM (automated Tellermachine) de 
autoatendimento, conforme condições de exigências pactuadas no Termo 
de referência N° dM/001/2022, encontra-se SUSPENSo, em decorrência 
de esclarecimentos a serem empreendidos.
outrossim, será sinalizada nova data de abertura do referido certame em 
momento bonançoso.
Belém/Pa, 14 de setembro de 2022.
companhia de Saneamento do Pará
coSaNPa

Protocolo: 852757

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

No doe nº 35.113, de 13.09.2022, p. 71, Protocolo 851249
Extrato do 2º  Termo aditivo ao contrato Múltiplo s/nº firmado com a Em-
presa Brasileira de correios e Telégrafos - EcT
Vigência:
onde se lê: 10.09.2022 a 09.10.2023
Leia-se: 10.09.2022 a 10.09.2023

Protocolo: 852875
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

o NÙcLeo de GereNciaMeNto de traNsPote MetroPoLitaNo- NGtM, 
torna público que recebeu da Secretaria de Estado de meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, em 20/07/2022, a renovação da li n° 
3284/2022, válida até 19/07/2026 para atividade: implantação do projeto 
Sistema Troncal de Ônibus da região Metropolitana de Belém e Terminais 
de integração de ananindeua e Marituba, no trecho do KM 0 ao 10,8 da 
Br-316 e do centro de controle operacional na av.augusto Montenegro.

Protocolo: 852604
o NÙcLeo de GereNciaMeNto de traNsPorte MetroPoLitaNo 
-NGtM, torna pùblico que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambien-
te e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, em 20/07/2022, a concessão da aU n° 
5032/2022, válida até 20/07/2023 para atividade : implantação do projeto 
Sistema Trocal de ônibus da região Metropolitana de Belém e Terminais de 
integração de ananindeua e Marituba , no trecho do km 0 ao 10,8 da Br-316 
e do centro de controle operacional na av. augusto Montenegro.

Protocolo: 852599
o NÚcLeo de GereNciaMeNto de traNsPorte MetroPoLitaNo- 
NGtM, torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade-SEMaS, a outorga nº5869/2021, válida até 21/10/2026 para 
atividade: Vazões de diluição em 08(oito) pontos de lançamento de efluentes.

Protocolo: 852992
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..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 900 de 14 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 2022/1074937;
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria Nº 800 de 26/08/2022, publicada no doE nº 35.094 
de 29/08/2022, que concedeu 02 e ½ (duas e meia) diárias aos servidores 
EdSoN da SilVa rodriGUES, identidade funcional nº 5900189/1, ocupante 
do cargo Técnico em Gestão de desenvolvimento, ciência e Tecnologia - 
Engenheiro de Pesca, JoÃo fraNciSco coSTa dE oliVEira, identidade 
funcional nº 5964833/1, ocupante do cargo Técnico em Gestão Pública – 
Administração, lotados na Diretoria de Educação Superior, Profissional e 
Tecnológica – dETEc; a viajarem ao município de Ulianópolis, no período de 
08 a 10/09/2022, a fim realizar visita técnica e acompanhamento dos Cursos 
Técnico açúcar e álcool, Técnico em Química e Manutenção de Máquinas 
agrícolas e Pesadas no município de Paragominas - contrato 06/2020 SEcTET/
PAGRISA, com objetivo de fiscalizar e acompanhar o andamento dos referidos 
cursos, bem como avaliar a possibilidade de alteração do local do curso de 
manutenção de máquinas agrícolas e pesadas do município de Paragominas 
para o município de Ulianópolis; e adailToN SoUZa do roSario, identidade 
funcional nº 5964602/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá os servidores, 
ao referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 14 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 852774
Portaria Nº 896 de 13 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 2022/1120226;
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria Nº 832 de 02 de setembro de 2022, publicada no doE 
nº 35.106, de 06/09/2022, que concedeu 04 e ½ (quatro e meia) diárias a 
servidora PriScila carValHo caSTro, identidade funcional nº 5947233/1, 
ocupante do cargo de Gerente, lotada no Gabinete do Secretário/aScoM, 
para custear despesas em viagem ao município de anapu-Pa, no período 
de 08 a 12/09/2022, para conceder entrevista na rádio local para divulgar 
o Processo Seletivo 2023, conforme demanda do Programa forma Pará, e 
representar esta SEcTET/Pa, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 13 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 852733
Portaria Nº 897 de 13 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 2022/1128713;
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria Nº 829 de 02/09/2022, publicada no doE nº 35.106 
de 06/09/2022, que concedeu 05 e ½ (cinco e meia) diárias ao colaborador 
eventual PaUlo SÉrGio da coSTa SoarES, cPf n° 720.823.642-91, 
para viajar ao município de oriximiná-Pa, no período 08/09 a 13/09/2022, 
para conceder uma entrevista na rádio local para divulgar o certame e 
representar a SEcTET/P, ao referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 13 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 852737
.

diÁria
.

Portaria Nº 898 de 14 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 2022/1166994;
r E S o l V E:
i – aUToriZar o bolsista iGor roSário KlaUTaU araÚJo GoMES, cPf 
nº 662.420.292-00, a viajar ao município de castanhal-Pa, nos dias 13/09 e 
14/09/2022, a fim de realizar levantamento e acompanhamento das ofertas 
de cursos técnicos através do ProNaTEc e mobilização e divulgação do edital 

024/2022 cursos técnicos de nível médio na modalidade concomitante e cur-
sos de formação inicial e continuada – fic no 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 14 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 852768
Portaria Nº 899 de 14 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/ 1170153;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor lUiS JorGE dE MElo MoraES, cPf n° 176.023.272-
58, a viajar ao município de anajás-Pa, no período de 15/09 a 20/09/2022, 
onde irá acompanhar o Processo Seletivo 2023, conforme demanda do Pro-
grama forMa Pará, dessa SEcTET/Pa; conceder uma entrevista na rádio lo-
cal para divulgar o certame e representar a SEcTET/Pa no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco 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 14 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 852769
Portaria Nº 893 de 13 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 2022/1171579;
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual rENaTo HolaNda dE VilHENa, cPf nº 
219.635.332-91, para viajar aos municípios de Macapá/aP e chaves/Pa, no perí-
odo de 15/09 a 20/09/2022, para acompanhar o Processo Seletivo 2023, confor-
me demanda do Programa forMa Pará, dessa SEcTET/Pa; realizar a visita téc-
nica do curso de Pedagogia da UEPa; conceder uma entrevista na rádio local para 
divulgar o certame e representar a SEcTET/Pa no município durante o período.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 06 (seis) 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 13 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 852870
Portaria Nº 878 de 13 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 2022/1179110;
r E S o l V E:
 i – autorizar a servidora aNa clara VilHENa do NaSciMENTo, iden-
tidade funcional nº 5949309/3, ocupante do cargo de coordenadora de 
controle interno, lotada no Núcleo de controle interno - NUci; a viajar ao 
município de Santarém-Pa, nos período de 16/09 a 19/09/2022, onde irá 
acompanhar o Processo Seletivo 2023, conforme demanda do Programa 
forMa Pará, dessa SEcTET/Pa; 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 a servidora 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 13 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 852871
Portaria Nº 901 de 14 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 2022/1180541;
r E S o l V E:
i – aUToriZar o bolsista PaScoal ilo da rocHa riBEiro, cPf nº 
068.860.462-50, a viajar ao município de Salvaterra-Pa, nos dias 20 e 
21/09/2022, a fim de dar Apoio nas atividades do Sistema de Gestão Es-
colar – ProESc na EETEPa, e realizar ajustes nas informações contidas 
no sistema, acerca dos cursos e alunos ProNaTEc, no 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 14 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 852864
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.

oUtras MatÉrias
.

torNar seM eFeito
TORNAR SEM EFEITO a publicação do Diário Oficial do Estado nº 35.111, de 
12/09/2022, do protocolo nº 851000, de Extrato de Termo de concessão 
de Bolsa de Incentivo do Programa Pará Profissional, e a publicação do Di-
ário Oficial do Estado nº 35.113, de 13/09/2022, do protocolo nº 851748, 
de ErraTa por meio do edital 022/2022 – SEcTET, Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para instrutória, coordenação e apoio às 
atividades administrativas para atendimento às demandas do programa 
Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do 
Pará, por indisponibilidade, tornando-os descredenciados, nos termos da 
subcláusula 8.2 do Edital:
coordENaÇÃo PEdaGoGica – árEa METroPoliTaNa
alaN da SilVa PErEira
PEdro PaUlo araUJo BlaNco
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, Belém-Pa, em 14 de setembro de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 852908

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 219/2022 – GaBiNete, de 14 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 no art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 
2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos da resolução n° ° 18.784/2016 e demais nor-
mativos aplicáveis do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE/Pa;
coNSidEraNdo em especial o cumprimento dos princípios da legalidade e 
eficiência, e ainda do zelo na gestão da coisa pública;
 rESolVE:
i - dETErMiNar que a documentação completa referente a instrução pro-
cessual de Tomada de contas Especial, a ser enviada ao TcE/Pa, seja enca-
minhada à coordenadoria de controle interno – cci, para análise de con-
formidade, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após, em 72 (setenta 
e duas) horas, à Presidência para ciência e demais deliberações, e, poste-
riormente, sejam encaminhados à cPc/diTEc, em até 48 (quarenta e oito) 
horas antes do encerramento do prazo para envio àquela corte de contas.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
 registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor Presidente, em 14 de setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 852885
.

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: 852639
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 220/2022 – GaBiNete, 14 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.
coNSidEraNdo os termos constante no despacho encartado ao seq. 17 
do Processo administrativo Eletrônico n. 2022/1042099;
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria N° 199/2022-GaBiNETE/faPESPa, 
publicada no d.o.E. n.º 35.082, de 19/08/2022, que designou comissão 

de monitoramento e avaliação para execução do ProJETo PErfiS 
EcoNÔMicoS VocacioNaiS doS MUNicÍPioS ParaENSES 2023.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, de 14 Setembro de 2022
 Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 852983
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 082/2022 - oBJETo: retificação da adequação da dotação orçamentaria 
para o Exercício 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 14/09/2022 - coNTraTo:  Nº 046/2021 
–: EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a - Valor Para o EXErcÍcio 
dE 2022 - r$ 1.800.000,00 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.122.1297.8338 – 339039 
– 0261– ordenador de despesa – MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 852488
.

diÁria
.

Portaria Nº 531, de 14 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rodriGo raMoS SilVEira, analista de Suporte 
- rESPoNSáVEl NÚclEo ParaGoMiNaS, matrícula 8080020-8, 15/09/2022 a 
15/09/2022, à BelémPA/Capanema/Belém-PA, para Instalação e configuração 
de oNU. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 532, de 14 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) faBio fErrEira riBEiro, analista de dados, 
matrícula 73.401, 15/09/2022 a 15/09/2022, à Belém-Pa/acará/Belém-
Pa, para realizar o levantamento técnico para a implantação de infraestru-
tura da rede GPoN e Wireless. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 533, de 14 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) JoHNES liMa da SilVa, analista de rede, 
matrícula 73432, 15/09/2022 a 15/09/2022, à Belém-Pa/acará/Belém-Pa, 
para realizar o levantamento técnico para a implantação de infraestrutura 
da rede GPoN e Wireless. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da 
coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunica-
ção do Estado do Pará.
Portaria Nº 534, de 14 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) WaldoMiro afoNSo MorEira da coS-
Ta, Técnico em Telecomunicações, matrícula 733393, 15/09/2022 a 
15/09/2022, à Belém-Pa/acará/Belém-Pa, para realizar o levantamento 
técnico para a implantação de infraestrutura da rede GPoN e Wireless. or-
denador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empre-
sa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 535, de 14 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) BraUlio dE caSTro alVES, GErENTE dE 
árEa, matrícula 73030, 15/09/2022 a 15/09/2022, à Belém-Pa/acará/Be-
lém-Pa, para realizar o levantamento técnico para a implantação de infra-
estrutura da rede GPoN e Wireless. ordenador: MarcoS aNToNio BraN-
dÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 536, de 14 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) THElMa MUriEl SaNcHES oToBo, analista 
de Sistemas, matrícula 73403, 15/09/2022 a 15/09/2022, à Belém-Pa/
acará/Belém-Pa, para realizar o levantamento técnico para a implantação 
de infraestrutura da rede GPoN e Wireless. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 537, de 14 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técni-
co em Telecomunicações, matrícula 73425, 09/09/2022 a 10/09/2022, à 
Belém-Pa/igarapé miri/abaetetuba/Belém-Pa, para Manutenção Preventi-
va para melhoria dos circitos de radio enlace na infovia Marajó. ordena-
dor: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 538, de 14 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa 
dE SUPorTE, matrícula 73170 , 09/09/2022 a 10/09/2022, à Belém-Pa/
igarapé miri/ abaetetuba/Belém-Pa, para Manutenção Preventiva para 
melhoria dos circitos de radio enlace na infovia Marajó. ordenador: Mar-
coS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnolo-
gia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 539, de 14 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Tele-
com, matrícula 73404, 13/09/2022 a 13/09/2022, à Belém-Pa/capanema/
Belém-Pa, para retirada dos equipamentos de rádios do cliente Seduc, 
capanema Tdesk 2022007311 - região rio caeté. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
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Portaria Nº 540, de 14 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analista 
de rede e dados, matrícula 73424, 13/09/2022 a 13/09/2022, à Belém-
Pa/capanema/Belém-Pa, para retirada dos equipamentos de rádios do 
cliente Seduc, capanema Tdesk 2022007311 - região rio caeté. ordena-
dor: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 852883
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 68/2022
eXercÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/1062970
daTa dE raTificaÇÃo: 14/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 68/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTodo “fUTEBol forMaNdo cidadÃo No ESTado do Pará 
- alidESP” em Belém do Pará.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14arTiGo 29, caPUT E arTi-
Go 31 e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 20/09/2022 a 20/11/2023
oSc: aSSociaÇÃo dE liGaS dESPorTiVaS do ESTado do Pará, cNPJ 
Nº: 22.947.165/0001-08
doTaÇÃo orÇaMENTária:
correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
Pi: 22dEf390176
Valor: r$ 3.240.000,00 (três milhões e duzentos e quarenta mil reais).
daTa da aSSiNaTUra: 14/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 852851
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 68/2022
eXercÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/1062970
daTa dE raTificaÇÃo: 14/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBili-
dadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 68/2022 TEM Por oBJETo a cElEBraÇÃo 
dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESENVolViMENTo 
“fUTEBol forMaNdo cidadÃo No ESTado do Pará - alidESP”
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 3.240.000,00 (três milhões e duzentos e quarenta mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 68/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO DE LIGAS DES-
PorTiVaS do ESTado do Pará, cNPJ Nº: 22.947.165/0001-08

Protocolo: 852844
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

diÁria
.

Portaria 650/GePs/setUr de 14 de seteMBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1183288;rESolVE: conce-
der 3 e 1/2 (três e meia) diárias à servidora: iVoNE MiTSUSUKo YoSHiMa-
rU cUNHa, Matrícula Nº 5904512/2, Secretária de Estado de Turismo, em 
exercício.oBJ: Participação na aBaV e reunião da forNaTUr.dESTiNo: 
recife – PE.PErÍodo: 21 á 24.09.2022.ordENador:aNdrEY caSSio dE 
SoUZa PiMENTEl,diretor de administração e finanças, em exercício.

Protocolo: 852969

..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 552/2022-GGP-dPG, de 12 de seteMBro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 07 de 
fevereiro de 2006. considerando o afastamento em razão de licença saúde e 
subsequente gozo de licença maternidade da Titular da coordenação do Núcleo 
de atendimento Especializado à família desta defensoria Pública; considerando 
o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1017882; rESolVE: dESiGNar o 
defensor Público rodriGo oliVEira BEZErra, id. funcional: 57231624, para 
responder pela coordenação do Núcleo de atendimento Especializado à família, 
a partir de 12/08/2022 até o efetivo retorno da titular, defensora Pública annalu 
Marinho Ferreira, resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 852668
Portaria Nº 554/2022 - GGP/dPG de 12/09/2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, 
de 07 de fevereiro de 2006; considerando Processo nº 2022/1131361; 
rESolVE: rEVoGar a PorTaria Nº 516/2022, de 22/08/2022, publicada 
no doE nº 35.088, de 24/08/2022, que afastou o Servidor Público João 
Santana da Silva, matrícula nº 57202738, para efeito de formalização de 
aposentadoria, com efeitos retroativos a 02/09/2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 852865
.

diÁria
.

Portaria Nº 551/2022/GGP/dPG, de 12 de setembro de 2022. 
a Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
delegadas pelo art. 1º, Viii, da PorTaria Nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 
de julho de 2020 e pelo art. 9º. V, da lei complementar nº 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando a PorTaria Nº 22/2022, de 23 de março 
de 2022, a qual organiza e normatiza o pagamento do plantão defensorial 
aos servidores da defensoria Pública do Pará; considerando o Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/1113077;
rESolVE: conceder diária de plantão defensorial aos servidores abaixo 
relacionados em razão da realização de Plantão:

NoMe MatrÍ-
cULa

QUaNtidade/
MÊs PerÍodo do PLaNtÃo

fáBio caMPoS rEiS 57190520 02(JUl) 16 e 17/07/2022

fErNaNda Maria da SilVa alENcar 5897832 02(Mai)
02(JUl)

14 e 15/05/2022;
09 e 10/07/2022

iZoNEidE PiNTo dE fraNÇa MarQUES 5748755 02(Mai) 21 e 22/05/2022
JESSYca PaTrYcia da cUNHa 

carValHo 5959017 02(JUl) 02 e 03/07/2022

lETicia SaraiVa MarTiNS 5925806 02(JUl) 16 e 17/07/2022
lUcaS carValHo do ESPÍriTo SaNTo 

SilVa 5933495 02(JUl) 23 e 24/07/2022

lUÍS carloS dE alMEida rodriGUES 57211823 01(JUl) 03/07/2022
lUiZE rUSSo raMoS 5894393 02(JUl) 23 e 24/07/2022

MaXiMiaNo SoUTo aMado NETo 55585587 01(JUl) 02/07/2022
MiKHail lENoir SoUSa doS SaNToS 5930431 02(JUl) 09 e 10/07/2022
SaraH BErNadETH cUNHa SErrÃo 5964307 02(JUl) 30 E 31/07/2022
THaiS TorrES MoNTEiro aNdradE 5928021 02(JUl) 16 e 17/07/2022

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 852654
Portaria 1739/2022- da,14/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia) diárias a defensora aNaMElia SilVa fErrEira, matrícula 5895979, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENToS E aUdiÊNciaS. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
MoSQUEiro, período 08/09/2022, 09/09/2022, 12/09/2022, 13/09/2022, 
14/09/2022, 15/09/2022, 16/09/2022, 19/09/2022, 20/09/2022, 
21/09/2022/ 22/09/2022, 23/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 852697
Portaria Nº 1738/2022 - da BeLÉM, 14/09/2022.
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 2022/1144494 de 06/09/2022.
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
GaBriEla dE caSSia da SilVa 

aNSElMo
aSSESSora JUrÍdica 945.712.792-72 NaEfa 5926308/2

ParTiciPar dE aÇÃo dE 
cidadaNiaNo EM cUMPriMENTo 

do PPa
03.091.1492.8730

HElio da SilVa SaNToS JUNior SEc. NÚclEo 819.673.572-34 BalcÃo dE dirEiToS 5964875-1

lEoNardo aUGUSTo MESQUiTa loPES aUXiliar adMiNiSTraTiVo 884.903.782-15 PrEf. MUN. dE SaliNÓPoliS 125066-3

lUiZ carloS MorEira fariaS JUNior SEc. dE NÚclEo 737.505.572-68 dir. adMiNiSTraTiVa 57227037

MaX da coSTa fraZao aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 588.767.312-53 didEM/PolÍcia ciVil 5888791

PaUlo afoNSo dE liMa lHaMaS aUX. TÉc. dEfENSoria 117.141.822-15 BalcÃo dE dirEiToS 28770

SÉrGio aNdrÉ GoNSalEZ GoMES aUX. dE dEfENSoria PÚBlica 792.200.702-78 BalcÃo dE dirEiToS 57201786

aNSElMo carloS NoGUEira 
MoNTEiro

MoToriSTa dE dEfENSoria PÚBlica 613.246.632-00 GErÊNcia dE TraNSPorTES  54194024
coNdUZir EQUiPE

MaXiMiaNo SoUTo aMado NETo MoToriSTa dE dEfENSoria PÚBlica 590.487.862-15 GErÊNcia dE TraNSPorTES 55585587/2

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM ViGia  03 a 04/09/2022 1,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 852985
Portaria Nº 1737/2022 - da BeLÉM, 14/09/2022.
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 2022/1160460 de 09/09/2022.
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
doriEdSoN PiNHEiro draGo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 863.226.302-10 didEM/PolÍcia ciVil 57193738/1

ParTiciPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia No cárcErE EM 

cUMPriMENTo do PPa
03.091.1492.8730

HElio da SilVa SaNToS JUNior SEc. NÚclEo 819.673.572-34 BalcÃo dE dirEiToS 5964875-1
JoÃo carloS da foNSEca aUX. dE dEfENSoria 219.637.972-72 diSEG 57202183

lEoNardo aUGUSTo MESQUiTa 
loPES aUXiliar adMiNiSTraTiVo 884.903.782-15 PrEf. MUN. dE SaliNÓPoliS 125066-3

raida rENaTa rEiS TriNdadE aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica 873.509.472-91 BalcÃo dE dirEiToS 57211852

SaMUEl PErEira MiraNda 
JUNior TÉc. EM Ti dE dEfENSoria 330397712-72 NTi rEdES 54188857-2

SÉrGio aNdrÉ GoNSalEZ GoMES aUX. dE dEfENSoria PÚBlica 792.200.702-78 BalcÃo dE dirEiToS 57201786
WadY cHaroNE NETo TÉcNico dE dEfENSoria 630.882.742-87 BalcÃo dE dirEiToS 57211857

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM SaNTarÉM  19 a 23/09/2022 4,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 852976

Portaria 1742/2022- da,14/09/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) as Servidoras aNa caroliNa loBo corrEa, 
matrícula 5917422, cargo aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, lUaNa caN-
TaNHEdE BEZErra da SilVa, matrícula 5925634, cargo aSSESSora dE 
coMUNicaÇÃo, objetivo acoMPaNHar o dEfENSor PÚBlico GEral, Na 
iNaUGUraÇÃo da dEfENSoria PÚBlica dE iTaiTUBa. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM 
a SaNTarÉM, período 15/09/2022 a 17/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 853062
Portaria 1741/2022- da,14/09/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor rENaN fraNca cHErMoNT ro-
driGUES, matrícula 5931566, objetivo acoMPaNHar o dEfENSor PÚ-
Blico GEral, Na iNaUGUraÇÃo da dEfENSoria PÚBlica dE iTaiTUBa. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de BElÉM a SaNTarÉM, período 15/09/2022 a 17/09/2022.
Subbefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 853046
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 553/2022/GGP/dPG, de 12 de seteMBro de 2022. 
a Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 07 de fevereiro de 
2006. considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1155091; 
rESolVE: conceder 10 (dez) dias de licença Paternidade ao Servidor Público 
VicTor dE BarroS rEiS, id. funcional nº. 5950970, no período de 19/08/2022 
a 28/08/2022, de acordo com artigo 91, da lei. 5810/94, bem como a 
prorrogação da mesma por mais 10 (dez) dias, de 29/08/2022 a 07/09/2022, 
conforme art. 1º, parágrafo único da instrução Normativa nº 01, de 17 de março 
de 2017, publicado no doE nº 33.339 de 23 de março de 2017.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 852663

..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

extrato do coNtrato Nº 071/2022/tJPa // Partes: TriBUNal 
dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a empresa Hidro fraNcHiSiNG 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 23.510.039/0001-54// objeto do con-
trato: contratação de serviços para manutenção preventiva das Estações 
de Tratamento de Esgoto do anexo i do Edifício Sede e do fórum de Mos-
queiro do TJPa. origem: Pregão Eletrônico de nº. 054/TJPa/2022// Va-
lor do contrato: o valor global do presente contrato referente ao objeto 
licitado é de r$-91.600,00 (Noventa e um mil e seiscentos reais) durante 
o período de 12 (doze) meses// dotação orçamentária: Programa de Tra-
balho: 04.102.02.061.1417.8644/8645, Elemento da despesa: 33.90.39/
fonte de recursos: 0118 // Vigência:  15/09/2022 a 15/09/2023 // data 
da assinatura: 15/09/2022 // foro: Belém/Pa // representante do contra-
tante: débora Moraes Gomes – Secretária de administração // ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves Santos  – Secretário de Planejamen-
to, coordenação e finanças.//

Protocolo: 848716
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.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 058/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 058/TJPa/2022, que tem por objeto a contratação de serviço 
de manutenção preditiva, preventiva e corretiva permanente com forne-
cimento de peças de reposição para as subestações e grupos geradores 
instalados nos prédios do fórum criminal, anexo ii, anexo São João, Se-
cretaria de Gestão de Pessoas e fórum de Tomé-açú do TJPa, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência, 
anexo i do edital, e HoMoloGo a presente licitação. Todas as informações 
a respeito do certame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.
gov.br. Belém, 14/09/2022. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 852878
.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 019/2022 – 
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 ajustar as especificações dos dados de dotação orçamentária 
constantes na cláusula Quarta do 4° Termo aditivo ao contrato n° 
065/2018, conforme tabela abaixo: 

Programa de trabalho elemento de despesa Fonte de recurso

·  02.126.1417.8180 / 8651
·  02.126.1417.8182 / 8652
·  02.126.1417.8181 / 8653

339040 0101; 0118

Belém, 14 de setembro de 2022. // responsável pela assinatura: dÉBora 
MoraES GoMES Secretária de administração do TJPa

Protocolo: 852949

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

d e c r e t o Nº.1441/2022 - Md/aL
a Mesa diretora da assembleia legislativa do Estado do Pará, usando de 
suas atribuições legais e regimentais,
r E S o l V E:  
aPoSENTar, com fulcro no art. 40, § 1º, inciso iii, ¨a¨ da constituição 
federal/1988, com redação dada pela Emenda constitucional nº.20/1998; 
art.131, § 1º, X da lei Estadual nº 5.810/1994; art. 3º da lei Estadu-
al nº.5.312/1986; decreto legislativo nº 70/90, resoluções 67/91 e 
09/93; resolução nº.10/91; § 3º dos arts. 4º e 5º do decreto legislativo 
nº 35/15; decreto legislativo nº 11/2017; resolução nº.05/17 e ato da 
Mesa nº.23/22, a servidora EUNicE NaSciMENTo dE oliVEira, matrícula 
nº.895, no cargo de aNaliSTa lEGiSlaTiVo -aSSiSTÊNcia lEGiSlaTiVa 
- código e Nível Pl.al.070, do Quadro Suplementar de Provimento Efetivo, 
com proventos mensais integrais compostos das seguintes parcelas:
- Vencimento - (16 referências)........................................r$ - 5.397,27
- Gratificação Dedicação Legislativa – (80%)......................R$ - 4.317,81
- adicional de Tempo de Serviço – (50%).......................... r$ - 4.857,54
ToTal dE ProVENToS MENSaiS.............................r$ 14.572,62
ToTal dE ProVENToS aNUaS................................r$ 174.871,44
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, em 29 de junho de 2022.
deputado fraNciSco MElo - cHicÃo
Presidente 
deputada Profª NilSE 

1ª Secretária
deputada dilVaNda faro 
2ª Secretária
d e c r e t o Nº.1440/2022 - Md/aL
a Mesa diretora da assembleia legislativa do Estado do Pará, usando de 
suas atribuições legais e regimentais,
r E S o l V E:
aPoSENTar, com fulcro no art. 40, inciso iii, ¨a¨ da constituição fede-
ral/88, com redação dada pela Emenda constitucional nº.41/2003; art. 6º 
do decreto legislativo nº.35/15, resoluções nºs.67/91 e 09/93; art.131 § 
1º, item Xii, e 140, inciso iii da lei 5.810/94 c/c art.4º, § 2º do decreto 
legislativo nº.35/15; Parágrafo Único do art.90 da constituição Estadual 
c/c art.23 do decreto legislativo nº.04/12; art. 17 e 18 do decreto legis-
lativo nº35/15; resolução nº.05/17 e ato da Mesa nº.023/22, a servidora 
HoNoriNa VaScoNcEloS PorTo, matrícula nº.382, no cargo de TÉcNi-
co lEGiSlaTiVo - código e Nível Pl.al.102, do Quadro de Provimento 
Efetivo, com proventos mensais integrais compostos das seguintes par-
celas:
- Vencimento - (18 referências).......................................r$ - 6.545,57
- Gratificação Nível Superior – (80%).................................R$ - 5.236,46
- representação dl 4/12 – (100%)....................................r$ - 6.545,57
- adicional de Tempo de Serviço – (60%).......................... r$ - 10.996,56
ToTal dE ProVENToS MENSaiS...........................r$   29.324,16
ToTal dE ProVENToS aNUaS................................r$ 351.889,92
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, em 29 de junho de 2022.
deputado fraNciSco MElo - cHicÃo
Presidente 
deputada Profª NilSE 
1ª Secretária
deputada dilVaNda faro
2ª Secretária
d e c r e t o Nº.1438/2022 - Md/aL
a Mesa diretora da assembleia legislativa do Estado do Pará, usando de 
suas atribuições legais e regimentais,
r E S o l V E:  
aPoSENTar, com base nas disposições do art. 40, § 1º, inciso iii, ¨a¨; da 
constituição federal de 1988, art.131, § 1º, Xii e art.140, iii da lei Estadual 
nº 5.810/1994 c/c o § 2º do art. 4º  e art. 6º do decreto legislativo nº.35/15; 
resoluções 67/91 e 03/93; art.23 do decreto legislativo nº.04/2012, e art. 
18 decreto legislativo nº 35/15; resolução nº.05/17 e ato da Mesa nº.23/22, 
a servidora Maria dE NaZarÉ SoUZa da lUZ, matrícula nº.419, no car-
go de aSSiSTÊNcia dE adMiNiSTraÇÃo lEGiSlaTiVa ¨a¨- código e Nível 
Pl.al.102, do Quadro Suplementar de Provimento Efetivo, com proventos 
mensais integrais compostos das seguintes parcelas:
- Vencimento - (17 referências)........................................r$ - 5.667,13
- Gratificação Dedicação Legislativa – (80%).......................R$ - 4.533,70
- Gratificação de Representação – (100%)..........................R$ - 5.667,13
- adicional de Tempo de Serviço – (60%)........................... r$ - 9.520,78
ToTal dE ProVENToS MENSaiS.............................r$ 25.388,74
ToTal dE ProVENToS aNUaS................................r$ 304.664,88
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, em 29 de junho de 2022.
deputado fraNciSco MElo - cHicÃo
Presidente 
deputada Profª NilSE
1ª Secretária
deputada dilVaNda faro 
2ª Secretária
d e c r e t o Nº.1432/2022 - Md/aL
a Mesa diretora da assembleia legislativa do Estado do Pará, usando de 
suas atribuições legais e regimentais,
r E S o l V E:  
aPoSENTar, com base nas disposições do art. 40, § 1º inciso iii ̈ a¨ da cons-
tituição federal/88, com redação dada pela Emenda constitucional nº.20/98, 
combinado com o art. 3º da Emenda constitucional nº. 47/05; art. 6º do 
decreto legislativo nº.35/15, resoluções nºs.67/91 e 09/93; art.130, 131 
§ 1º, item Xi, e 140, inciso iii da lei 5.810/94 c/c art.4º, § 2º e art.11 do 
decreto legislativo nº.35/15 e no art.94 da lc nº39/02 e lc nº44/03; re-
solução nº.05/17  e ato da Mesa nº.23/22, a servidora SUZaNa aParEcida 
loBaTo SalGUEiro, matrícula nº.141, no cargo de aNaliSTa lEGiSlaTiVo/
TaGUiGrafia - código e Nível Pl.al.072, do Quadro de Provimento Efetivo, 
com proventos mensais integrais compostos das seguintes parcelas:
- Vencimento - (16 referências)........................................r$ - 5.937,03
- Gratificação Nível Superior – (80%).................................r$ - 4.749,62
- adicional do art.130 lei 5.810/94 – (30%-Padrão daS.4)....r$ - 2.650,73
- Gratificação do art.11 DL 35/15(70% sobre vencimento base)R$ - 4.155,92
- adicional de Tempo de Serviço – (55%)........................... r$ - 9.621,31
ToTal dE ProVENToS MENSaiS.............................r$ 27.114,60
ToTal dE ProVENToS aNUaS................................r$ 325.375,20
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, em 29 de junho de 2022.
deputado fraNciSco MElo - cHicÃo
Presidente 
deputada Profª NilSE PiNHEiro
1ª Secretária
deputada dilVaNda faro 
2ª Secretária

Protocolo: 853103



86  diário oficial Nº 35.115 Quinta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2022

..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEiXEira, 
em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do Tribunal 
de contas do Estado do Pará, cito através do presente, a empresa SaNENG - 
SaNTarÉM ENGENHaria lTda, (cNPJ:  10.238.160/0001-27, na pessoa de 
seu representante legal, Senhor carloS EdUardo airES dE MENdoNÇa, 
(cPf: XXX.727.402-XX), para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta 
publicação, apresente defesa nos autos do Processo Tc/510958/2015, que 
trata da Tomada de contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE MoNTE 
alEGrE,  referente ao convênio SEdUrB Nº. 021/2004, o qual poderá ser 
consultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, 
no endereço eletrônico: https:// tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 853095
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 053/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º designar o servidor João Quemel lira Junior, matrícula nº 200272 
e, no seu impedimento, o servidor rogério couto felipe, matrícula nº 
200073, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 17/2022-MPc/
PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Estado e a empresa 
Zênite informação e consultoria S.a, cNPJ 86.781.069/0001-15, tendo 
como objeto a realização do curso in company intitulado “dESafioS Prá-
TicoS Para a aPlicaÇÃo da lEi Nº 14.133/2021”.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, providencian-
do, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 13 de setembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 852783

Portaria N° 054/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora lúcia Helena lima costa, matrícula 200125 
e, no seu impedimento, servidora lívia ribeiro da fonseca, matrícula nº 
200258, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 18/2022-MPc/
PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Estado e a empresa 
Ticket Soluções HdfGT S/a, cNPJ 03.506.307/0001–57, tendo como ob-
jeto a prestação de serviços de administração e gerenciamento informati-
zado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de 
postos credenciados.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, providencian-
do, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem às atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 14 de setembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 852794

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
N° do contrato: 18/2022 – MPc/Pa
Modalidade de licitação: adesão à ata de registro de Preços nº 09/2022 
(Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP nº 024/2021.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e a Ticket Soluções HdfGT S/a (cNPJ 
03.506.307/0001–57)
objeto do contrato: prestação de serviços de administração e gerencia-
mento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustí-
veis, em rede de postos credenciados.
Valor Estimado do contrato: r$ 8.249,80 (oito mil, duzentos e quarenta e 
nove reais e oitenta centavos)
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8515.0000;
Natureza da despesa: 33.90.30.00 e 33.90.39.00;
fonte de recurso/ origem do recurso Estadual: 0101000000
foro: Belém/Pará.
data da assinatura: 13/09/2022
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas

Protocolo: 852779

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 452/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria Nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1044975;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora PriScila dE oliVEira MaToS, ocupante do 
cargo em comissão de chefe de Gabinete, matrícula nº 200233, 05 (cinco) 
dias das férias relativas ao período aquisitivo 10/03/2021 a 09/03/2022, 
para o período de 24 a 28/01/2023.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 14 de setembro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 852812
Portaria N° 453/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria Nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo 2022/1143474;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora HEliaNa Maria rocHa MarTiNS, ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: controle Externo, 
exercendo o cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícu-
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la nº 200180, 09 (nove) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
01/03/2021 a 28/02/2022, para o período de 13 a 21/10/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 14 de setembro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 852816
Portaria N° 454/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria Nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1146681;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora cedida MarcilENE NoGUEira da SilVa, as-
sistente administrativo, matrícula nº 200216, 30 (trinta) dias das férias 
relativas ao período aquisitivo 15/07/2021 a 14/07/2022, para os perío-
dos de 01 a 10/11/2022 (10 dias), 06 a 10/02/2023 (05 dias) e 26/06 a 
10/07/2023 (15 dias).
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 14 de setembro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 852821
.

oUtras MatÉrias
.

resolução n. 22/2022 – MPc/Pa – conselho
revoga a resolução n. 21/2022 – MPc/Pa – conselho.
o conselho Superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a solicitação do Procurador-Geral de contas, Patrick Be-
zerra Mesquita, de cancelamento da sua participação do evento “i con-
gresso ambiental dos Tribunais de contas, a ser realizado em Manaus – aM 
nos dias 15 e 16 de setembro de 2022” (PaE 2022/1076434).
rESolVE:
art. 1º. revogar a resolução n. 21/2022 – MPc/Pa – conselho, que au-
torizou o afastamento e concedeu diárias ao Procurador-Geral de contas, 
Patrick Bezerra Mesquita, para participar do evento “i congresso ambiental 
dos Tribunais de contas, a ser realizado em Manaus – aM nos dias 15 e 16 
de setembro de 2022”.
art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 12 de setembro de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
Membro Nato
dEÍla BarBoSa Maia
corrEGEdora-GEral
Membro Nato
STaNlEY BoTTi fErNaNdES
ProcUrador dE coNTaS
Membro Eleito
daNiEllE fáTiMa PErEira da coSTa
ProcUradora dE coNTaS
Membro Eleito

Protocolo: 852746
Portaria N° 451/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria Nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1076621;
rESolVE:
art. 1º Tornar sem efeito a PorTaria Nº 441/2022/MPc/Pa, de 01/09/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 12 de setembro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 852808

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

republicada por incorreção no d.o.e. de 01 de fevereiro de 2022
Portaria Nº 0269/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
19218/2021, protocolizado em 20/12/2021,
r E S o l V E:
i - diSPENSar, a pedido, a Promotora de Justiça faBia dE MElo-
foUrNiEr, da função de assessor do Procurador-Geral de Justiça, 
designada pela PorTaria Nº 4574/2021-MP/PGJ, datada de 17/12/2021, 
publicada no d.o.E em 20/12/2021, a contar de 17/12/2021.
ii - loUVar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que a doutora fábia de Melo-fournier se houve no desempenho da referida 
função.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 31 de janeiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 852584

.

errata
.

republicada por incorreção no d.o.e. de 08 de setembro de 2022
Portaria Nº 4973/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o interesse deste Ministério Público em incentivar a inte-
gração entre membros e servidores, valorizar talentos e zelar pelo corpo 
funcional da instituição;
coNSidEraNdo que, por meio do registro de imagens, é possível sensi-
bilizar as pessoas e aferir o talento e a expressão artística do fotógrafo,
coNSidEraNdo o expediente do departamento de recursos Humanos 
protocolizado sob o nº 12900/2022, em 31/08/2022,
r E S o l V E:
Art. 1º Instituir o 6º Concurso de Fotografia do Ministério Público do Estado 
do Pará, edição 2022, com o tema “Memórias Afetivas”, com a finalidade de 
selecionar as 12 (doze) melhores fotos, nos termos do anexo único desta 
PorTaria.
Art. 2º A coordenação e a divulgação das fases do certame ficam sob a 
responsabilidade do departamento de recursos Humanos.
art. 3º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belem, 05 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
aNEXo ÚNico - 4973/2022-MP/PGJ
rEGUlaMENTo do 6º coNcUrSo dE foToGrafia do MiNiSTÉrio PÚ-
Blico do ESTado do Pará
A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, com a finalidade de incentivar a 
integração entre membros e servidores e valorizar talentos, lança e torna 
pública a realização do 6º Concurso de Fotografia do Ministério Público do 
Estado do Pará, com o tema “Memórias afetivas”, que será regido pelas 
normas contidas neste regulamento.
1. disPosiÇÕes PreLiMiNares
o o concurso tem caráter exclusivamente cultural, não havendo qualquer 
modalidade de sorteio ou pagamento por parte dos participantes, dirigido 
aos membros e servidores do Ministério Público do Estado do Pará.
o Este regulamento será disponibilizado na intranet e outros meios que a 
Procuradoria-Geral de Justiça entender necessários.
o A análise e julgamento das fotografias serão realizados por uma Comis-
são Julgadora, de acordo com as diretrizes constantes deste regulamento.
2. da ParticiPaÇÃo
2.1 Poderão participar do concurso de fotografia:
  2.1.1 Membros
  2.1.2 Servidores efetivos
  2.1.3 Servidores comissionados
  2.1.4 Servidores à disposição do Ministério Público do Estado do Pará
2.2 Não poderão participar do concurso de fotografia:
  2.2.1 Servidores efetivos cedidos a outros órgãos ou entidades
  2.2.2 integrantes da comissão Julgadora e os que com eles tenham paren-
tesco consanguíneo ou afim, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau
  2.2.3 Membros e servidores que, de qualquer forma, participem ou inter-
venham na organização do concurso, elaboração das regras ou no sistema 
de votação.
2.3 a participação é individual. 
3. da iNscriÇÃo
3.1 o período de inscrição será a partir das 8h do dia 16 de setembro de 
2022 até às 17h do dia 30 de setembro de 2022.
3.2 as inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pela intranet (no 
link do 6º Concurso de Fotografia do MPPA). A confirmação da inscrição 
será encaminhada ao e-mail institucional, após verificação dos requisitos 
de inscrição.
3.3 Para se inscrever, o candidato deve enviar uma foto em meio digital, 
juntamente com formulário de inscrição, disponíveis no link do concurso, 
devidamente preenchido.
3.4 Somente será aceita uma fotografia por participante.
3.5 Na ficha de inscrição são campos obrigatórios de preenchimento: ma-
trícula, telefone para contato, e-mail institucional, nome da foto e local que 
foi fotografado.
3.6 Somente serão aceitas fotografias e nas extensões: .png e .jpg (todas 
em minúsculo) e que não contenham acento ou outros caracteres especiais 
no nome do arquivo.
3.7 Será desclassificado o participante que:
  3.7.1 Não preencher as condições estabelecidas neste regulamento;
  3.7.2 Não cumprir o prazo estabelecido no item 3.1;
  3.7.3 deixar de fornecer algum dos dados constantes no formulário de 
inscrição (3.5);
  3.7.4 Inserir dados que o identifique nos campos nome da foto e local 
que foi fotografado;
  3.7.5 apresentar trabalho que exiba a autoria da foto, logomarcas, pu-
blicidade, nomes de pessoas, assinaturas ou quaisquer outras formas de 
identificação;
3.8 No ato da inscrição o participante deverá declarar que leu e está de 
acordo com todos os itens descritos neste regulamento.
3.9 Não haverá qualquer obrigatoriedade do departamento de recursos 
Humanos de comunicar, notificar ou avisar ao participante acerca da sua 
desclassificação.
3.10 cabe à divisão de desenvolvimento de Pessoal gerenciar, receber e 
organizar as inscrições, bem como acompanhar e divulgar o resultado do 
julgamento.
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4. dos traBaLHos
4.1 Poderão concorrer os candidatos que enviarem fotografia inédita, de 
sua autoria e sem qualquer manipulação digital (montagem e/ou edição).
4.2 A fotografias podem ser coloridas ou em preto e branco.
4.2 As fotografias enviadas por meio digital deverão estar em formato 
paisagem e ter resolução mínima de 300dpi ou resolução de 1600x1200 
pixels (ou inverso) ou superior, bem como devem permitir ampliações de 
até 30cm x 40cm (ou inverso) ou reduções sem prejuízo de forma ou de-
talhamento, conforme interesse do Ministério Público.
4.3 Fotografias que apresentem imagens de autoria de terceiros, rostos 
de crianças ou adultos, na hipótese de serem escolhidas pela comissão 
julgadora, somente passarão para a fase de votação online caso seja apre-
sentado autorização de divulgação por escrito de todos que possam ser 
identificados na fotografia, juntamente com o formulário de inscrição, con-
forme modelo disponível na página do concurso. Se menor de 18 anos, a 
autorização deve ser dada pelos pais ou representantes legais.
5. do JULGaMeNto
5.1 As fotografias serão submetidas a uma comissão julgadora composta 
por 01 (um) representante da assessoria de imprensa e 2 (dois) servidores 
do Ministério Público do Estado do Pará, indicados pela Procuradoria-Geral 
de Justiça, preferencialmente entre os que possuem alguma capacitação 
na área da fotografia.
5.2 a comissão julgadora analisará as fotos concorrentes quanto à adequa-
ção ao tema proposto (“Memórias afetivas”) e local fotografado, eliminan-
do de pronto as que não se adequarem.
5.3 a comissão julgará as fotos, atribuindo notas de 01 (um) a 05 (cinco) 
em cada um dos seguintes itens:
  5.3.1 qualidade da imagem;
  5.3.2 originalidade;
  5.3.3 criatividade;
  5.3.4 composição;
  5.3.5 adequação ao tema.
5.4 a comissão julgadora é soberana nas suas decisões, delas não cabendo recurso.
5.5 As fotos serão classificadas em ordem decrescente segundo o somató-
rio das notas recebidas.
5.6 Na hipótese de empate, as fotografias de mesma nota serão desempa-
tadas de acordo com a seguinte ordem de critérios: 1) nota qualidade de 
imagem; 2) nota originalidade; 3) nota criatividade; 4) nota composição; 
5) nota adequação ao tema.
5.7 As notas adquiridas na fase de julgamento não terão influência na fase 
de votação online, exceto se houver fotografias com a mesma quantidade 
de votos, quando aquelas serão utilizadas como critério de desempate.
5.8 As 24 (vinte e quatro) fotografias com maior pontuação serão disponi-
bilizadas na Intranet, no link do Concurso de Fotografia, no período de 17 
a 26 de outubro de 2022, para votação dos 12 (doze) melhores trabalhos.
5.9 O resultado do concurso será divulgado no Diário Oficial do Estado, na 
internet, na intranet e comunicado por e-mail institucional aos vencedores.
6. da PreMiaÇÃo
6.1 Os autores das 12 (doze) fotografias selecionadas terão seus trabalhos 
e nomes publicados no calendário ano 2023 do Ministério Público do Estado 
Pará, conforme projeto gráfico a ser desenvolvido pelo Serviço de Artes 
Gráficas. Receberão, ainda, certificados de vencedores do concurso.
6.2 Em data e local oportunos, será realizada uma exposição dos trabalhos 
vencedores.
6.3 a premiação a que alude este regulamento não é extensiva ao concurso anterior.
7. das disPosiÇÕes FiNais
7.1 Os participantes do concurso declaram ser de sua autoria a fotografia 
encaminhada, não constituindo plágio ou qualquer violação de direitos de 
terceiros, responsabilizando-se, nas esferas cível e criminal, pelo descum-
primento das normas constantes neste regulamento. ao mesmo tempo, 
cedem e transferem ao Ministério Público do Estado do Pará, sem qualquer 
ônus e em caráter definitivo, todos os direitos de uso sobre a fotografia, 
para divulgação do resultado e outras utilizações por qualquer meio, sem a 
necessidade de notificação, assegurada a divulgação da autoria.
7.2 os participantes do concurso declaram que os dados pessoais forneci-
dos na inscrição são verdadeiros.
7.3 os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.
Belém, 05 de setembro de 2022
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 853021

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do contrato: 161/2022-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Tomada de Preços nº 003/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a em-
presa V c o SErVicoS TEcNicoS EM TElEcoMUNicacoES E ElETrici-
dadE lTda.
objeto: reforma no prédio sede do MPPa no município de Tucuruí/Pa.
data da assinatura: 14/09/2022.
Vigência: 15/09/2022 a 15/05/2023.
Valor Global: r$ 79.753,13(setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e 
três reais e treze centavos).
dotação orçamentária:

atividade: 12101. 03. 091. 1494. 8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais;
Elemento de despesa: 449039 – o.S.T. – Pessoa Jurídica;
fonte: 0101- recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
Endereço da contratada: Passagem Brotinho, 10, Telégrafo, Belém-Pa, 
cEP: 66.113-440, telefones: (91) 98253-3001 / (91) 99306-8979, e-mail: 
vcoengenharia@bol.com.br.

Protocolo: 852868
eXtrato de coNtrato
Nº do contrato: 160/2022-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Tomada de Preços nº 003/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a empresa 
V c o SErVicoS TEcNicoS EM TElEcoMUNicacoES E ElETricidadE lTda.
Objeto: Reforma e adaptação da antiga residência oficial em sede do MPPA 
no município de oriximiná/Pa.
data da assinatura: 14/09/2022.
Vigência: 15/09/2022 a 12/05/2023.
Valor Global: r$ 198.528,63 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e 
vinte e oito reais e sessenta e três centavos).
dotação orçamentária:
atividade: 12101. 03. 091. 1494. 8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais;
Elemento de despesa: 449039 – o.S.T. – Pessoa Jurídica;
fonte: 0101- recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
Endereço da contratada: Passagem Brotinho, 10, Telégrafo, Belém-Pa, 
cEP: 66.113-440, telefones: (91) 98253-3001 / (91) 99306-8979, e-mail: 
vcoengenharia@bol.com.br.

Protocolo: 852860
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2022-MP/Pa
OBJETO: Aquisição de Sinalizador Automotivo Giroflex Led
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 132880/2022 que 
ensejou o Pregão Eletrônico nº. 048/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por item e, diante do julgamento da Pregoeira 
designada pela PorTaria nº. 4652/2022-MP/PGJ, de 23/08/2022, 
homologo o resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo, 
para todos os efeitos previstos em lei:
cNPJ 09.618.629/0001-74 - W E da rocHa lTda
ToTal do forNEcEdor: r$ 14.099,89
item 01 ..... P; Unit r$ 198,59..... P.Total r$ 14.099,89
Valor Total do certame: r$ 14.099,89
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 12 de setembro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 852580
PreGÃo eLetrÔNico Nº 049/2022-MP/Pa
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE SiNaliZador dE GaraGEM lEd
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 132882/2022 que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 049/2022-MP/Pa, empreitada por preço global, no tipo 
menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro designado pela PorTaria 
nº. 4654/2022-MP/PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a fa-
vor das empresas abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
44.417.768/0001-30 - SUcESSo coMÉrcio E SErViÇoS lTda– ToTal 
r$10.745,00:
item 01 – Valor Total: r$ 10.745,00
Valor Total do certame: r$ 10.745,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 14 de setembro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 852879
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 5199/2022-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 VicToria fErNaNdES GoMES, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.2994, lotada na Promotoria de Justiça 
de canaã dos carajás, a importância de r$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 13/9 até 12/11/2022, 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$ 2.000,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 14 de setembro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria Nº 5200/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MaNUEl dE JESUS VilariNHo MoNTEiro, 
aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1347, lotado na Promo-
toria de Justiça de Tailândia, a importância de r$ 1.000,00 (hum 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$ 700,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 300,00
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, 14 de setembro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5201/2022-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 BriaNNE SilVa BriTo, aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2147, lotada na Promotoria de Justiça de 
São Geraldo do araguaia, a importância de r$ 1.200,00 (hum mil e duzen-
tos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 13/9 até 12/11/2022, 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$ 800,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - 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, 14 de setembro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5202/2022-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 SUEllEN BarBoSa coUTiNHo, aSSESSor 
dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.2875, 
lotada na Promotoria de Justiça de limoeiro do ajuru, a importância de r$ 
500,00 (quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamen-
to, período de aplicação 2/9 até 1º/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$ 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, 14 de setembro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 853044

.

.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 24 de 
março de 2022
Portaria Nº 1234/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112872/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil caSTEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTra-
JUd
MaTrÍcUla: 999.3288
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 24/03/2022
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 , 18 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 22 de 
junho de 2022
Portaria Nº 3264/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128558/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS ViNiciUS GUErra fErrEira
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.962
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Gurupá/Pa
PErÍodo(S): 19/06/2022 - 25/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - auxiliar nos serviços administrati-
vos da Promotoria de Justiça de Gurupá.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 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 27 de 
julho de 2022
Portaria Nº 3625/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131666/2022 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): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2022 - 08/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa.
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
Portaria Nº 5134/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141515/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia GUEdES do ValE
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.612
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 - realizar vistoria técnica em 
área de depósito de resíduos sólidos na unidade de conservação do muni-
cípio de Salinópolis/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5135/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 140099/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorE TaTiaNa NEriS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: colares - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 01/09/2022, 02/09/2022 - 02/09/2022, 
05/09/2022 - 05/09/2022, 09/09/2022 - 09/09/2022, 15/09/2022 - 
15/09/2022, 16/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 19/09/2022, 
21/09/2022 - 21/09/2022, 26/09/2022 - 26/09/2022, 28/09/2022 - 
28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
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de Santo antônio do Tauá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5136/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141655/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorE TaTiaNa NEriS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1827
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 - 12/09/2022, 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
de reunião administrativa de cunho orientador, referente ao Projeto da cor-
regedoria-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, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5137/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141796/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GElSoN doS SaNToS fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 15/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviço de repa-
ro nas torneiras, caixa d’agua, cisterna e porta de vidro da PJ de acará/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5138/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139314/2022 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): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Everaldo de Souza Gomes até a PJ de igarapé-açú/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5139/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139409/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilMaria riBEiro aZEVEdo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2522
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 01/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de JacareacangaPa.

ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5140/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141895/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE alVES rEiS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1190
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 06/09/2022 - 06/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de São João do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5141/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141921/2022 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): 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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor Joel carlos de oliveira assunção até as PJ´s de Bujaru e capanema/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5142/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141406/2022 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, 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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a 
servidora renata cristina de Matos Martins até os municípios descritos acima.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5143/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141711/2022 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): Marabá/Pa, Tucumã/Pa
PErÍodo(S): 16/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a montagem 
e instalação do mobiliário da nova PJ de Tucumã, bem como o inventário 
físico (final) dos bens permanentes (novos) da PJ.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
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 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5144/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142221/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo aUGUSTo araUJo da coSTa
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1722
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 16/09/2022, 25/09/2022 - 03/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5145/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142097/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl TrEViSaN dal BEM
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Monte alegre
MaTrÍcUla: 999.2323
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Monte alegre - Pa
dESTiNo(S): Santarém/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, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5146/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142179/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EValdo JEffErSoN BraGa caSTro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.329
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): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 31/08/2022
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, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5147/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142183/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de concórdia do Pará/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5148/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142251/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MaTrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Santarém/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5149/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142305/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN JoHNNES lira fEiToSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2349
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 16/09/2022
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 rurópolis/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5150/2022-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 2408/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 14/06/2022, protocolo 120797/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBaTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-V
MaTrÍcUla: 999.559
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 26/05/2022 - 27/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5151/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142570/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área jurídico-ins-
titucional
MaTrÍcUla: 999.027
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - 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
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 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5152/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141534/2022 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): 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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Marco antonio da Silva castro até os municípios descritos acima.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5153/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141639/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/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 
a servidora Maria do carmo andion farias até o município de capanema/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5154/2022-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 3332/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 24/06/2022, protocolo 128787/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: alEXSSaNdra MUNiZ MardEGaN
carGo/fUNÇÃo: 9o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1455
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 23/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar da 
“1º Semana Nacional deGarantia dos direitos da criança e do adolescente”.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5155/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-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 114386/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 06/04/2022, 18/04/2022 - 18/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligên-
cias naquele município.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5156/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141671/2022 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): 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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wagner da Silva Santos até as PJ´s de Mocajuba e Baião/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5157/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141388/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUNiValdo da SilVa NoNaTo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iV
MaTrÍcUla: 999.560
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação de 
persianas ( Wc Pcd/ Sala dE rEUNiÃo) da nova PJ de Vigia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5158/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139923/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMUEl fErNaNdES diaS lUZ
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1145
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 02/09/2022 - 02/09/2022, 08/09/2022 - 08/09/2022, 
09/09/2022 - 09/09/2022, 14/09/2022 - 14/09/2022, 15/09/2022 - 
15/09/2022, 16/09/2022 - 16/09/2022, 21/09/2022 - 21/09/2022, 
22/09/2022 - 22/09/2022, 23/09/2022 - 23/09/2022, 28/09/2022 - 
28/09/2022, 29/09/2022 - 29/09/2022, 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Vigia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5159/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142105/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: claYToN alVES riBEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1124
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: igarapé-açu - 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, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 5160/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142433/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área jurídico-ins-
titucional
MaTrÍcUla: 999.027
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa, capanema/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 30/09/2022
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, do programa de visitas às Promotorias de 
Justiça integrantes à região administrativa ii e da inauguração da nova PJ 
de São domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5161/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142249/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MaTrÍcUla: 999.452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coordena-
dora do centro de apoio operacional cível, Processual e do cidadão, de 
reunião acerca da temática do combate aos impactos e uso indiscriminado 
de agrotóxico, a ser realizada no dia 23/09/2022.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 852581

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0923/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
r E S o l V E:
i - S U S P E N d E r ,  p o r  n e c e s s i d a d e  d e  s e r v i ç o , 
as férias do Promotor de Justiça carloS fErNaNdo crUZ da 
SilVa, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 
01 a 30/09/2022, para gozo oportuno (GEdoc 135709/2022).
i i - S U S P E N d E r ,  p o r  n e c e s s i d a d e  d e  s e r v i ç o , 
as férias da Promotora de Justiça fraNciSca PaUla MoraiS da 
GaMa, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 
04/07 a 02/08/2022, a contar de 26/07/2022, para gozo oportuno (GEdoc 
135402/2022).
i i i - S U S P E N d E r ,  p o r  n e c e s s i d a d e  d e  s e r v i ç o , 
as férias da Promotora de Justiça ioNa SilVa dE SoUSa 
NUNES, estabelecidas pela PorTaria nº 7592/2019-MP/PGJ, no período 
de 06/02 a 06/03/2020, para gozo oportuno (GEdoc 123964/2020).
i V - S U S P E N d E r ,  p o r  n e c e s s i d a d e  d e  s e r v i ç o , 
as férias da Promotora de Justiça liliaN NUNES E 
NUNES, estabelecidas pela PorTaria nº 0710/2022-MP/SUB-
Ji, no período de 18/07 a 16/08/2022, a contar de 28/07/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc 135759/2022).
V - S U S P E N d E r ,  p o r  n e c e s s i d a d e  d e  s e r v i ç o , 
as férias da Promotora de Justiça liVia TriPac MilEo 
caMara, estabelecidas pela PorTaria nº 0712/2022-MP/SUB-

Ji, no período de 18/07 a 16/08/2022, a contar de 31/07/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc 136045/2022).
V i - S U S P E N d E r ,  p o r  n e c e s s i d a d e  d e  s e r v i ç o , 
as férias da Promotora de Justiça lUZiaNa BaraTa 
daNTaS, estabelecidas pela PorTaria nº 0687/2022-MP/SUB-
Ji, no período de 19/04 a 18/05/2022, a contar de 25/04/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc 119407/2022).
V i i - S U S P E N d E r ,  p o r  n e c e s s i d a d e  d e  s e r v i ç o , 
as férias do Promotor de Justiça MaUro JoSE MENdES dE 
alMEida,  es tabe lec idas  pe la  PorTaria  nº  4525/2021-MP/
PGJ, no período de 04/07 a 02/08/2022, para gozo oportuno (GEdoc 
130547/2022).
Viii- SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor 
de Justiça SaMUEl fUrTado SoBral, estabelecidas pela PorTaria Nº 
0715/2022-MP/SUB-Ji, no período de 11/07 a 09/08/2022, a contar de 
25/07/2022, para gozo oportuno (GEdoc 135104/2022).
i X - S U S P E N d E r ,  p o r  n e c e s s i d a d e  d e  s e r v i ç o , 
as férias da Promotora de Justiça SilVia BraNcHES 
SiMoES, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período 
de 04/07 a 02/08/2022, para gozo oportuno (GEdoc 131161/2022).
X - S U S P E N d E r ,  p o r  n e c e s s i d a d e  d e  s e r v i ç o , 
as férias da Promotora de Justiça VaNia caMPoS dE 
PiNHo, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período 
de 01 a 30/09/2022, para gozo oportuno (GEdoc 138430/2022).
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
BElÉM, 12 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0924/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018,
r E S o l V E:
i- aUToriZar a Promotora de Justiça aNa claUdia BaSToS dE PiNHo 
a gozar 23 (vinte e três) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria Nº 
0702/2022-MP/SUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria Nº 0827/2022-MP/SUB-Ji, no período de 18/08 a 09/09/2022 
(GEdoc 135603/2022).
ii- aUToriZar a Promotora de Justiça liVia TriPac MilEo caMara 
a gozar 30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria Nº 
4525/2021-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria Nº 0602/2022-MP/SUB-Ji, no período de 08/09 a 07/10/2022 
(GEdoc 140750/2022).
iii- aUToriZar a Promotora de Justiça lUZiaNa BaraTa daNTaS a 
gozar 24 (vinte e quatro) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria 
Nº 0687/2022-MP/SUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria Nº 0923/2022-MP/SUB-Ji, no período de 25/07 a 17/08/2022 
(GEdoc 130315/2022).
iV- aUToriZar o Promotor de Justiça MaUro JoSE MENdES dE alMEida 
a gozar 19 (dezenove) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria 
Nº 3562/2020-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria Nº 0607/2021-MP/SUB-Ji, no período de 30/06 a 18/07/2022 
(GEdoc 129616/2022).
V- aUToriZar o Promotor de Justiça MaUro JoSE MENdES dE alMEida 
a gozar 20 (vinte) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria Nº 
1635/2020-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria Nº 1656/2020-MP/PGJ, no período de 19/07 a 07/08/2022 
(GEdoc 130592/2022).
Vi- aUToriZar o Promotor de Justiça MaUro MarQUES dE MoraES a 
gozar 21 (vinte e um) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria Nº 
0389/2022-MP/SUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria Nº 0643/2022-MP/SUB-Ji, no período de 25/07 a 14/08/2022 
(GEdoc 129377/2022).
Vii- aUToriZar a Promotora de Justiça roSaNGEla cHaGaS dE 
NaZarE a gozar 30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria 
Nº 0693/2022-MP/SUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria Nº 0823/2022-MP/SUB-Ji, no período de 05/07 a 03/08/2022 
(GEdoc 130832/2022).
Viii- aUToriZar a Promotora de Justiça SilVia BraNcHES SiMoES a 
gozar 22 (vinte e dois) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria Nº 
3562/2020-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria Nº 0577/2021-MP/SUB-Ji, no período de 18/07 a 08/08/2022 
(GEdoc 131174/2022).
iX- aUToriZar a Promotora de Justiça VaNia caMPoS dE PiNHo a gozar 
30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria Nº 4525/2021-
MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela PorTaria Nº 
0172/2022-MP/SUB-Ji, no período de 18/07 a 16/08/2022 (GEdoc 
127685/2022).
X- aUToriZar a Promotora de Justiça VaNia caMPoS dE PiNHo a gozar 
30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria Nº 4525/2021-
MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela PorTaria Nº 
0923/2022-MP/SUB-Ji, no período de 12/12/2022 a 10/01/2023 (GEdoc 
139704/2022).
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
BElÉM, 12 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 852701
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republicada por incorreção no d.o.e. de 17 de agosto de 2022
Portaria Nº 0776/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça Sintia Nonata 
Neves de Quintanilha Bibas Maradei, ioná Silva de Sousa Nunes, Sílvia 
Branches Simões, Nicolau antonio donadio crispino, rosilene de fátima 
lourinho dos Santos, Viviane Veras de Paula couto e Milton luís lobo de 
Menezes;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito dos cargos da promotoria de justiça da infância 
e juventude de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
19081/2021, 56, 547, 602, 866, 1112, 2718, 3351, 3689, 4435, 5648, 
7219, 9188, 9790, 9798, 9799, 10346, 10602 e 10603/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem na promotoria de justiça da infância 
e juventude de Belém, as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos 
indicados:

iteM carGo ProMotor de JUstiÇa PerÍodo
i 1º ioNá SilVa dE SoUSa NUNES dias 12 e 13/5/2022 e de 7 a 19/7/2022

ii 2º SiNTia NoNaTa NEVES dE QUiNTaNi-
lHa BiBaS MaradEi

de 16/1 a 4/2/2022, de 23 a 26/3/2022
atuação conjunta, de 28 a 30/4/2022

iii 3º
SiNTia NoNaTa NEVES dE QUiNTaNi-

lHa BiBaS MaradEi de 10 a 23/1/2022

ioNá SilVa dE SoUSa NUNES de 18 a 27/7/2022
iV 4º ViViaNE VEraS dE PaUla coUTo de 14 a 20/7/2022
V 5º ViViaNE VEraS dE PaUla coUTo de 12 a 19/4/2022 e 4/7 a 2/8/2022

Vi 6º NicolaU aNToNio doNadio 
criSPiNo

de 14 a 20/12/2021, 23 a 25/3/2022 e 13 
a 26/6/2022

Vii 9º NadilSoN PorTilHo GoMES de 7/1 a 5/2/2022 e 15/7 a 13/8/2022
Viii 10º MilToN lUiS loBo dE MENEZES oficiar em audiências, de 23 a 25/3/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
republicada por incorreção no d.o.e. de 17 de agosto de 2022
Portaria Nº 0779/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça alexandre 
Marcus fonseca Tourinho, José Godofredo Pires dos Santos, domingos Sá-
vio alves de campos, rodier Barata ataíde, Sandro ramos chermont e 
aldo de oliveira Brandão Saife;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos cargos da promotoria de justiça de defesa 
do patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
19158/2021, 311, 738, 739, 867, 956, 2715, 2736, 2761, 9740 e 
10433/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem na promotoria de justiça de defesa do 
patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém, as atribuições 
dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor de JUstiÇa PerÍodo

i 1º
SaNdro raMoS cHEr-

MoNT de 19 a 21/1/2022

rodiEr BaraTa aTaÍdE de 24 a 26/1/2022

ii 2º

SaNdro raMoS cHEr-
MoNT de 10 a 19/1/2022 e dia 18/7/2022

doMiNGoS SáVio alVES 
dE caMPoS de 24 a 27/1/2022 e 23 a 25/3/2022

rodiEr BaraTa aTaÍdE dias 14 e 15/7/2022
aldo dE oliVEira BraN-

dÃo SaifE de 19/7 a 16/8/2022

iii 3º rodiEr BaraTa aTaÍdE dias 14 e 15/7/2022 e de 10 a 18/1/2022 e 18/7 a 
16/8/2022

iV 4º JoSÉ GodofrEdo PirES 
doS SaNToS 25/4 a 15/5/2022

V 5º aldo dE oliVEira BraN-
dÃo SaifE de 24/1 a 2/2/2022

Vi 6º
alEXaNdrE MarcUS 

foNSEca ToUriNHo
dias 17, 18, 22 e 23/1 e 18/7/2022 e de 28 a 30/3/2022 

e 4 a 15/7/2022
rodiEr BaraTa aTaÍdE de 19 a 21/1/2022

    

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0869/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 20 da resolução nº 009/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 6º cargo da promotoria de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 10075 
e 11408/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça PaTrÍcia carValHo MEdrado aSS-
MaNN para, sem prejuízo de suas atribuições originárias e em regime de 
mutirão, oficiar em processos judiciais e extrajudiciais de atribuição do 6º 
cargo da promotoria de justiça de Santarém, no período de 2 a 18/8/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 31 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0870/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 6º da resolução nº 012/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Pacajá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10832/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça JUliaNa frEiTaS doS rEiS e lUiZ 
alBErTo alMEida PrESoTTo para, sem prejuízo de suas atribuições ori-
ginárias e em regime de mutirão, oficiarem em processos judiciais e ex-
trajudiciais de atribuição do cargo da promotoria de justiça de Pacajá, no 
período de 1º a 31/8/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 31 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0871/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de itaituba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11222/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça PaTrÍcia carValHo MEdrado aSS-
MaNN, BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS e PaTrÍcia PiMENTEl raBElo 
aNdradE para, sem prejuízo de suas atribuições originárias e em regime de 
mutirão, oficiarem em processos judiciais e extrajudiciais de atribuição do 4º 
cargo da promotoria de justiça de itaituba, no período de 1º a 15/9/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 31 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0872/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Melgaço;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11612/2022;
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r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça DANIEL BRAGA BONA para oficiar em 
conjunto com a promotora de justiça NaYara SaNToS NEGrÃo nos autos 
do inquérito civil nº 003622-083/2019, de atribuição do cargo da promo-
toria de justiça de Melgaço, de 27/7/2022 a 24/10/2022, sem prejuízo das 
demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 31 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0873/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de defesa do patri-
mônio público e da moralidade administrativa de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11414/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalU-
ME para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
exercer na promotoria de justiça de defesa do patrimônio público e da 
moralidade administrativa de Belém, as atribuições do 1º cargo, no período 
de 4/8 a 1º/11/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 31 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0874/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de cametá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10755/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça iSaac SacraMENTo da SilVa para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer na promo-
toria de justiça de cametá, as atribuições do 1º cargo, no período de 14/7 
a 11/9/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 31 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0875/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de Benevides;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11059/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça GErSoN alBErTo dE fraNÇa para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer na promo-
toria de justiça de Benevides, as atribuições do 4º cargo, no período de 
3/8 a 1º/10/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 31 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0876/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que só excepcionalmente, o promotor de justiça pode 
exercer suas atribuições em promotoria de justiça da qual for titular;
coNSidEraNdo que as circunstâncias narradas no expediente justificam 
tal medida excepcional;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de castanhal;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 11468/2022;

r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça arliNdo JorGE caBral JÚNior para, em 
atuação conjunta, exercer na promotoria de justiça de castanhal, as atribui-
ções do 2º cargo, a contar de 2/8/2022, com prejuízo de sua titularidade.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 31 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0877/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 3º cargo da promotoria de defesa do patri-
mônio público e da moralidade administrativa de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10977/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça lÍliaN NUNES E NUNES para, sem pre-
juízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer na promotoria 
de justiça de defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa 
de Belém, as atribuições do 3º cargo, no período de 3 a 16/8/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 31 de agosto de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0878/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 4ª cargo da promotoria de justiça de itaituba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 3543/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça NADILSON PORTILHO GOMES para oficiar 
em conjunto com a promotora de justiça ociaralVa dE SoUZa fariaS 
TaBoSa nos autos da notícia de fato nº 000760-922/2022, de atribuição 
do 4ª cargo da promotoria de justiça de itaituba, a contar de 10/3/2022, 
sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 01 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0879/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de anapu;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10950/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça rENaTa ValÉria PiNTo cardoSo para 
oficiar em conjunto com a promotora de justiça MONIQUE NATHYANE CO-
ElHo QUEiroZ nos autos do procedimento administrativo nº 000196-
137/2022, de atribuição do cargo da promotoria de justiça de anapu, a 
contar 3/8/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 01 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0883/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça Ely Soraya Silva 
cezar, amanda luciana Sales lobato, João Batista de araújo cavaleiro de Macêdo 
Júnior, Bruna rebeca Paiva de Moraes, Maria cláudia Vitorino Gadelha, Sávio ra-
mon Batista da Silva, daniel Mondego figueiredo, francisco Simeão de almeida 
Júnior, Bruno Saravalli rodrigues, Sabrina Said daibes de amorim Sanchez, Paulo 
Sérgio da cunha Morgado Júnior e andré cavalcanti de oliveira;
coNSidEraNdo a vacância dos cargos das promotorias de justiça de ca-
pitão Poço e ourém;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a 
região administrativa Nordeste ii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
18378/2021, 153, 161, 213, 365, 498, 1066, 3072, 3400, 3714, 3981, 4186, 
4379, 4395, 4742, 4752, 5395, 5747, 5825, 6187, 6299 e 6361/2022;
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r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Nordeste ii, 
nos períodos indicados:

iteM car-
Go ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo

Promotoria de justiça de capanema

i 1º liGia ValENTE do coUTo dE aNdra-
dE fErrEira de 25 a 29/4/2022

ii 3º ElY SoraYa SilVa cEZar de 10 a 21/1/2022
ProMotoria de JUstiÇa de BraGaNÇa

iii 1º

BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES de 15 a 24/1/2022 e 21 a 25/3/2022
Maria cláUdia ViToriNo GadElHa dias 7 e 8/3/2022

aNdrE caValcaNTi dE oliVEira de 30/3 a 1º/4/2022
fraNciSca SUÊNia fErNaNdES 

dE Sá oficiar em audiências, dia 29/4/2022

iV 2º
aNdrE caValcaNTi dE oliVEira de 31/1 a 1º/2/2022 e 14 a 20/3/2022 e dias 

8 e 11/2/2022

Maria cláUdia ViToriNo GadElHa de 6 a 12/3/2022, 11 a 13/4/2022 e 18 a 
20/4/2022

V 3º

aMaNda lUciaNa SalES loBaTo 
araUJo de 1º a 4/2/2022

aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira de 7 a 11/2/2022
BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES dias 3 e 4/3/2022

JUiZado esPeciaL cÍVeL e criMiNaL de BraGaNÇa

Vi -

Joao BaTiSTa dE araUJo caValEiro 
dE MacEdo JUNior de 7 a 14/1/2022 e 25/1 a 25/2/2022

Maria claUdia ViToriNo GadElHa de 17 a 24/1/2022 e 7/3 a 29/4/2022
BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES dias 3 e 4/3/2022

ProMotoria de JUstiÇa de caPitÃo PoÇo

Vii -
daNiEl MoNdEGo fiGUEirEdo dia 25/4/2022

aNdrE caValcaNTi dE oliVEira de 26 a 29/4/2022
ProMotoria de JUstiÇa de iritUia

Viii - PaUlo SErGio da cUNHa MorGado 
JUNior de 27/1 a 25/2/2022

ProMotoria de JUstiÇa de oUrÉM

iX -
PaUlo aNGElo NoGUEira fUrTado dias 18, 21 e 22/2/2022

MEliNa alVES BarBoSa de 23 a 27/3/2022 e 7 a 17/4/2022
JUiZado esPeciaL cÍVeL e criMiNaL de saLiNÓPoLis

X -

fraNciSca SUENia fErNaNdES 
dE aS de 7 a 31/1/2022 e 3 a 31/3/2022

GUSTaVo rodolfo raMoS dE 
aNdradE de 1º a 25/2/2022 e 1º a 29/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de saNta LUZia do ParÁ
Xi - aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira de 26 a 29/4/2022

Promotoria de justiça de Santarém Novo

Xii -
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE de 7 a 13/1/2022

aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira de 18 a 20/4/2022
ProMotoria de JUstiÇa de sÃo JoÃo de PiraBas

Xiii -
GaBriEla rioS MacHado de 8/3 a 17/4/2022

PaUlo ÂNGElo NoGUEira fUrTado de 18/4 a 17/5/2022
ProMotoria de JUstiÇa de sÃo MiGUeL do GUaMÁ

XiV 1º PaUlo SErGio da cUNHa MorGado 
JUNior de 17/1 a 15/2/2022

XV 2º SaBriNa Said daiBES dE aMoriM 
SaNcHEZ de 25 a 28/4/2022

JUiZado esPeciaL cÍVeL e criMiNaL de sÃo MiGUeL do 
GUaMÁ

XVi -

PaUlo SErGio da cUNHa MorGado 
JUNior de 7/1 a 25/2/2022

SaBriNa Said daiBES dE aMoriM 
SaNcHEZ de 3/3 a 29/4/2022

JUiZado esPeciaL cÍVeL e criMiNaL de ViseU
XVii - Maria cláUdia ViToriNo GadElHa de 21 a 25/3/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0884/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;

coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça carlos alberto 
fonseca lopes, leonardo Jorge lima caldas, rosângela Estumano Gon-
çalves Hartmann, adriana Maria Primo de carvalho, cremilda aquino da 
costa, alfredo Martins de amorim e flávia Miranda ferreira Mecchi;
coNSidEraNdo a vacância dos 1º, 2º e 4º cargos da promotoria de justi-
ça de redenção, do 2º cargo da promotoria de justiça de Xinguara e do 2º 
cargo da promotoria de justiça de São felix do Xingu;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a 
região administrativa Sudeste ii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 18993 
e 19061/2021, 889, 1008, 1153, 1591, 2848, 2849, 4372, 4373, 4538, 
5298, 5557 e 5771/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Sudeste ii, 
nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo
Promotoria de justiça de redenção

i 1º lEoNardo JorGE liMa caldaS de 21 a 25/2/2022 e dias 28 e 29/3/2022
ii 2º lUiZ da SilVa SoUZa de 16 a 18/3/2022 e dias 21 e 22/3/2022
iii 3º lUiZ da SilVa SoUZa de 27 a 29/4/2022
iV 5º lEoNardo JorGE liMa caldaS de 21 a 25/2/2022 e dias 28 e 29/3/2022

Vara do JUiZado esPeciaL cÍVeL e criMiNaL de 
redeNÇÃo

V -
roSaNGEla ESTUMaNo GoNcal-

VES HarTMaNN de 7/1 a 25/2/2022, 3/3 a 26/4/2022

lEoNardo JorGE liMa caldaS de 27 a 29/4/2022
ProMotoria de JUstiÇa de coNceiÇÃo do araGUaia

Vi 1º alfrEdo MarTiNS dE aMoriM de 7/1 a 5/2/2022

Vii 2º crEMilda aQUiNo da coSTa
de 7/2 a 11/3/2022, 14 a 18/3/2022, 21 a 

25/3/2022,
28/3 a 1º/4/2022, 4 a 6/4/2022 e dia 8/4/2022

Viii 3º
alfrEdo MarTiNS dE aMoriM dia 21/1/2022

adriaNa Maria PriMo dE 
carValHo dia 20/4/2022 e de 26 a 29/4/2022

Vara do juizado especial cível e criminal de conceição do araguaia

iX -

crEMilda aQUiNo da coSTa de 7 a 20/1/2022 e dia 31/1/2022
alfrEdo MarTiNS dE aMoriM de 21 a 28/1/2022, 1º a 4/2/2022

adriaNa Maria PriMo dE 
carValHo de 7 a 25/2/2022, 3/3 a 29/4/2022

Promotoria de justiça de conceição do Xinguara

X 1º fraNciSco SiMEao dE alMEida 
JUNior dias 14 e 15/3/2022

Xi 2º

fraNciSco SiMEao dE alMEida 
JUNior de 19/1 a 17/4/2022, 21 a 30/4/2022

flaVia MiraNda fErrEira 
MEccHi de 18 a 20/4/2022

Promotoria de justiça de Santana do araguaia
Xii - lUiZ da SilVa SoUZa de 16 a 18/3/2022 e dias 21 e 22/3/2022

Promotoria de justiça de São félix do Xingu

Xiii 2º
odElio diViNo Garcia JUNior de 1º a 28/2/2022
SUldBlaNo oliVEira GoMES de 1º/3 a 21/6/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0885/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça Monique Na-
thyane coelho Queiroz, Grace Kanemitsu Parente, aline cunha da Silva, 
alexandre azevedo de Mattos Moura costa e Paloma Sakalem;
coNSidEraNdo a vacância dos 1º e 2º cargos da promotoria de justiça de 
altamira e do cargo da promotoria de justiça de Uruará;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que compõem a 
região administrativa Sudoeste i;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 19136 e 
19206/2021, 104, 850, 908, 1137, 1221, 1482, 1732, 1750, 1872, 1940, 
2647, 2679, 2687, 3473, 4374 e 4858/2022;



diário oficial Nº 35.115   97Quinta-feira, 15 DE SETEMBRO DE 2022

r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Sudoeste i, 
nos períodos indicados: 

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo
Promotoria de justiça de altamira

i 1º

MoNiQUE NaTHYaNE coElHo 
QUEiroZ de 1º/1 a 14/2/2022, 1º a 30/4/2022

PaloMa SaKalEM de 15/2 e 31/3/2022
alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS 

MoUra coSTa dia 21/3/2022

ii 2º

alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS 
MoUra coSTa

de 1º a 9/1/2022, 15/2 a 31/3/2022, 1º a 
10/4/2022, 14 a 17/4/2022, 21 a 24/4/2022 e 26 

a 30/4/2022 e dias 15 e 16/1/2022
aNToNio MaNoEl cardoSo diaS de 10 a 14/1/2022, 17 a 21/1/2022

olÍVia roBErTa NoGUEira dE 
oliVEira

de 22/1 a 14/2/2022, 11 a 13/3/2022, 18 a 
20/3/2022, 11 a 13/4/2022, 18 a 20/4/2022 e 

dia 25/4/2022

Márcio lEal diaS de 1º/2 a 9/3/2022, 11 a 22/3/2022, 26/3 a 
30/4/2022

PaloMa SaKalEM oficiar em audiências, dia 10/3/2022
fraNciSca SUÊNia fErNaNdES 

dE Sá oficiar em processos, 23 a 25/3/2022

iii 4º

lUciaNo aUGUSTo araÚJo da 
coSTa dias 15 e 16/2/2022 e de 23 a 25/3/2022

alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS 
MoUra coSTa dia 21/3/2022

iV 7º
PaloMa SaKalEM de 1º a 9/1/2022, 15/1 a 7/2/2022, 9/2 a 

21/3/2022, 28 a 31/3/2022
lUciaNo aUGUSTo araÚJo da 

coSTa
de 10 a 14/1/2022, 22 a 27/3/2022, 1º a 

30/4/2022, dia 8/2/2022
JUiZado esPeciaL criMiNaL de aLtaMira

V -

rENaTa ValÉria PiNTo cardoSo de 7 a 31/1/2022
MoNiQUE NaTHYaNE coElHo 

QUEiroZ
de 1º a 14/2/2022, 17 a 28/2/2022, dia 

28/3/2022
PaloMa SaKalEM dias 15 e 16/2/2022

alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS 
MoUra coSTa de 3 a 21/3/2022, 29 a 31/3/2022

lUciaNo aUGUSTo araÚJo da 
coSTa de 1º a 29/4/2022

ProMotoria de JUstiÇa de aNaPU

Vi -

olÍVia roBErTa NoGUEira dE 
oliVEira de 4 a 10/1/2022, dias 15 e 16/2/2022

MoNiQUE NaTHYaNE coElHo 
QUEiroZ de 24/1 a 14/2/2022, 17/2 a 5/3/2022

ProMotoria de JUstiÇa de BrasiL NoVo

Vii -
rENaTa ValÉria PiNTo cardoSo

de 10 a 14/1/2022, 17 a 21/1/2022, 9 a 
14/2/2022, 23 a 25/3/2022, 11 a 13/4/2022, 18 a 

20/4/2022 e dias 8/2, 28/3 e 25/4/2022
PaloMa SaKalEM de 22/1 a 7/2/2022

ProMotoria de JUstiÇa de MediciLÂNdia

Viii -

PaTrÍcia carValHo MEdrado 
aSSMaNN de 10 a 14/1/2022

rEGiNaldo cÉSar liMa álVarES dia 8/2/2022
daNiEl BraGa BoNa de 22 a 27/3/2022

ProMotoria de JUstiÇa de UrUarÁ

iX -
PaloMa SaKalEM

de 1º a 6/1/2022
atuação conjunta, de 25 a 27/1/2022

lUciaNo aUGUSTo araÚJo da 
coSTa de 7/1 a 30/4/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0886/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça francys lucy 
Galhardo do Vale e Juliana Nunes félix;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de Ponta de Pedras 
e Salvaterra;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob Gedoc nº 
102946, 117678, 135072 e 137671/2022 e SiP nº 11666/2022;

r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça, nos períodos indicados:

iteM ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo

ProMotoria de JUstiÇa de PoNta de Pedras

i

GUilHErME cHaVES coElHo de 4 a 13/4/2022 e dias 19 e 
20/4/2022

lUiZ GUSTaVo da lUZ QUadroS de 26/7 a 4/8/2022 e 6 a 
13/8/2022

ProMotoria de JUstiÇa de saLVaterra

ii lUiZ GUSTaVo da lUZ QUadroS de 8/8 a 5/11/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0887/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Bragança;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11689/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE 
SÁ para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 2/9/2022, re-
ferente aos autos do processo nº 0027026-57.2015.8.14.0009, de atribuição 
do 1º cargo da promotoria de justiça de Bragança, podendo adotar medidas 
pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0888/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Xinguara;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11990/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça LUIZ DA SILVA SOUZA para oficiar na 
sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 17/8/2022, referente aos 
autos do processo nº 0800214-58.2021.8.14.0065, de atribuição do 2º 
cargo da promotoria de justiça de Xinguara, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0889/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de canaã 
dos carajás;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11927/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ ilToN liMa MorEira JÚ-
NIOR para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 21/9/2022, 
referente aos autos do processo nº 0800726-22.2021.8.14.0136, de atri-
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buição do 1º cargo da promotoria de justiça de canaã dos carajás, poden-
do adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo 
das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0890/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de concórdia do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12398/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça PaTrÍcia carValHo MEdra-
DO ASSMANN para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada 
para o dia 28/9/2022, referente aos autos do processo nº 0002585-
10.2018.8.14.0105, de atribuição do cargo da promotoria de justiça de 
concórdia do Pará, podendo adotar medidas pertinentes, inclusive interpor 
recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0891/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Xinguara;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12511/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça LUIZ DA SILVA SOUZA para oficiar na 
sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 31/8/2022, referente aos 
autos do processo nº 0010435-12.2016.8.14.0065, de atribuição do 1º 
cargo da promotoria de justiça de Xinguara, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 05 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0895/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 6º, alínea a, da resolução nº 012/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Medicilândia;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11500/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEVE-
do para, sem prejuízo de suas atribuições originárias e em regime de mu-
tirão, oficiar em processos judiciais e extrajudiciais de atribuição do cargo 
da promotoria de justiça de Medicilândia, no período de 22 a 25/8/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 06 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

Portaria Nº 0896/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do 4º cargo da promotoria de justiça da infân-
cia e juventude de Belém;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça da infância 
e juventude de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11969/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça roSilENE dE fáTiMa loUriNHo doS 
SaNToS para exercer na promotoria de justiça da infância e juventude de 
Belém, as atribuições do 4º cargo, no período de 3/9 a 1º/12/2022, sem 
prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 06 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0897/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de anapu;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12625/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça rodriGo SilVa VaScoNcE-
loS para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
oficiar em sessões do tribunal do júri de atribuição do cargo da promotoria 
de justiça de anapu, nos dias 20 e 21/9/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 06 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0898/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Medicilândia;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12333/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça NAYARA SANTOS NEGRÃO para oficiar 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 13/9/2022, referente aos 
autos do processo nº 0140271-51.2015.8.14.0072, de atribuição do cargo 
da promotoria de justiça de Medicilândia, podendo adotar medidas perti-
nentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 06 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0899/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Eldorado do carajás;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12358/2022;
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r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça rEGiNaldo cÉSar liMa álVa-
RES para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 28/9/2022, 
referente aos autos do processo nº 0002426-24.2019.8.14.0108, de atri-
buição do cargo da promotoria de justiça de Eldorado do carajás, podendo 
adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das 
demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 06 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0900/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de rurópolis;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12620/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça alaN JoHNNES lira fEiToSa para, sem 
prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribunal do júri, de 
atribuição do cargo da promotoria de justiça de rurópolis, referentes aos 
autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0000649-95.2008.8.14.0073, dia 14/9/2022;
ii – processo nº 0001343-83.2016.8.14.0073, dia 15/9/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 06 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0901/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Eldorado do carajás;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12859/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS para oficiar 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 14/9/2022, referente aos 
autos do processo nº 0800210-04.2021.8.14.0103, de atribuição do cargo 
da promotoria de justiça de Eldorado do carajás, podendo adotar medidas 
pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 06 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0912/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços minis-
teriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de São Sebastião da Boa Vista;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10736/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça adoNiS TENorio caValcaNTi para 

oficiar nas audiências judiciais referentes aos autos dos processos nº 
0800667-80.2021.8.14.0056 e 0800278-95.2021.8.14.0056, de atribui-
ção do cargo da promotoria de justiça de São Sebastião da Boa Vista, no 
dia 19/7/2022, sem prejuízo de suas atribuições originárias.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 06 de setembro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício

Protocolo: 852683
eXtrato de terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do acordo de cooperação: 001/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a facUldadE doS caraJáS 
lTda (cNPJ nº 08.907.203/0001-78)
objeto do Termo de cooperação: seleção pública de estagiários.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Acordo de 
cooperação por mais 01 (um) ano.
data de assinatura: 13/09/2022.
Vigência do aditamento: 15/09/2022 a 14/09/2023.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 852653
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria N° 034/2022-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento no artigo 26, i, 
da lei 8625/96 (loNMP) e artigo 31, iV da resolução 007/2019-cPJ, torna 
pública a conversão do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio 000456-940/2021 
EM iNQUÉriTo ciVil
PORTARIA n˚ 034/2022-11PJMAB
objeto:
aPUrar a ocorrÊNcia dE aToS dE iMProBidadE adMiNiSTraTiVa 
rElaTiVo ao aBaNdoNo dE carGo dE ProfiSSioNaiS MÉdicoS ES-
calado Para rEaliZarEM PlaNTÕES No HoSPiTal MaTErNo iNfaNTil 
dE MaraBá
Envolvidos: ValMir SilVa MoUraHoSPiTal MaTErNo iNfaNTil dE Ma-
raBáSEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá - SMS
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 852749
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 002/2022/MPPa/2ªPJM
o 2º Promotor de Justiça Militar, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da resolução nº 23-cNMP, de 
17/09/07, e arts. 16 e 24, § 2º, inciso i da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna público a instauração do Procedimento investigatório criminal sob 
nº de PorTaria 002/2022/MPPa/2ªPJM, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Militar, situada na av. 16 de Novembro, nº 486, 
bairro: cidade Velha, cEP: 66023-220, Belém/Pa.
PorTaria: 002/2022-MPPa/2ªPJM
Assunto: Apurar o suposto cometimento de crimes definidos na Lei Penal 
Militar, os quais, conforme exposto, teriam sido perpetrados por policiais 
militares do Estado do Pará.
arMaNdo BraSil TEiXEira
2º Promotor de Justiça Militar do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 852743
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria N° 030/2022-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entida-
des de interesse Social de Marabá, com fundamento no artigo 26, i, da lei 
8625/96 (loNMP) e artigo 31, iV da resolução 007/2019-cPJ, torna pública a 
instauração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio 000389-940/2022
PORTARIA n˚ 030/2022-11PJMAB
objeto:
aPUrar SUPoSTaS irrEGUlaridadES No rEcEBiMENTo dE diáriaS E 
USo dE VEÍcUlo oficial No ÂMBiTo do GaBiNETE dE VErEador da 
cÂMara MUNiciPal dE MaraBá
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Envolvidos: PaUlo SErGio do roSario VarElaJoSÉ carloS PErEira 
SoarES
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 852736
editaL de arQUiVaMeNto Nº 016/2022-MP-2º PJ/Ma/Pc/HU
a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTU-
ral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e, em 
atenção, por analogia, ao disposto no art. 27, parágrafos 1º e 2º, da reso-
lução nº 007/2019-cPJ, vem, por meio deste edital, ciENTificar a todos 
quantos possam interessar, acerca do arQUiVaMENTo do iNQUÉriTo ci-
Vil SiMP nº 000041-113/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, inclusive para efeito 
de eventual apresentação de recurso por razões escritas ou documentos, 
até a sessão do conselho Superior do Ministério Público, que decidirá pela 
homologação ou rejeição da presente promoção de arquivamento.
Publique-se para os devidos fins.
Belém, 13 de setembro de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 852732
Portaria Nº 5191/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o Procedimento Preparatório n.º 000306-151/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo 
araÚJo, lotada na 1.ª PJ de direitos constitucionais fundamentais e dos 
Direitos Humanos de Belém, em substituição, ou quem suas vezes fizer, 
para atuar no supramencionado Procedimento Preparatório e tomar as pro-
vidências cabíveis quanto ao prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 13 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 852771
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 023/2022-MP/PJc
o Promotor de Justiça da cidade de colares, rui Barbosa lamim, com 
amparo fundamento no art. 127, caput, e 129, ii, da constituição federal; 
art. 26, i, da lei nº 8.625/93 (lei orgânica Nacional do Ministério Público) 
e art. 54, i, da lei complementar Estadual nº 057/06 (lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará), arts. 2º, § 7º e 10 da resolução nº 
23/2007, do conselho Nacional do Ministério Público e art. 31 da resolução 
nº 007/2019 do colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado 
do Pará, instaura o Procedimento administrativo nº 000097-352/2022, 
que visa acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas 
ou instituições, no que concerne à implementação do ensino integral no 
município de colares, conforme previsão da Meta 6 disposta na lei nº 
13.005/2014. Que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
colares, situada na rua dr. Justo chermont, 155- centro, cEP: 68785-000, 
colares-Pará. Telefone: (91) 3461-7180.

Protocolo: 852758
Portaria Nº 0709/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de setembro de 2022, ela-
borada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 22 
de agosto de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado do Pará;

coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de setembro de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, da-
tada de 25 de agosto de 2022, publicadas no site do Ministério Público do 
Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau.
r E S o l V E:
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 17 e 18/09/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa 
criMiNaL
PerÍodo: 17 e 18/09/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês setembro de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procura-
dorias de Justiça cíveis, datada de 22 de agosto de 2022 e coordenadoria 
das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 25 de agosto de 2022, 
ambas publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará.
dia 17/09/2022 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
dayan roberto diniz e Silva (assessor Técnico Especializado da Procura-
doria cível)
Kilvia Karla Serra castelo Branco (assessora da Procuradoria criminal)
dia 18/09/2022 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
fernando lucas Miranda capucho (assessor da Procuradoria cível)
Ícaro luiz Britto Sapucaia (assessor Técnico Especializado da Procuradoria 
criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 14 de setembro de 2022.
SErGio TiBUrcio doS SaNToS SilVa
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 852767
extrato da Portaria Nº 002/2022 – MP/4aPJcdcci
origem: 4ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cida-
dania de icoaraci
PorTaria Nº 002/2022 – 4ª PJcdcci
Procedimento administrativo de acompanhamento nº: 000775-131/2022
data de instauração: 09/09/2022
fundamento legal: resolução nº 174, do conselho Nacional do Ministério 
Público de 04 de julho de 2017; resolução nº 007/2019- cPJ; artigo 127, 
caput, da constituição federal e; artigo 201 da lei nº 8.069/90 e o art. 54, i, 
da lei complementar 57/2006 e art.31, iii, da resolução nº 007/2019 –cPJ.
objeto: dar cotinuidade ao acompanhamento do caso de possivel situação 
de risco e/ou vulnerabilidade social vivenciada pela infante S.G.a.c.
daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEVEdo, Promotor de Justiça titular da 
4ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cidadania de 
icoaraci.

Protocolo: 852760
Portaria Nº 5198/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 000203-222/2019,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça renata Valéria Pinto cardoso, em subs-
tituição na Promotoria de Justiça de Senador José Porfírio, ou quem suas 
vezes fizer, para atuar no supramencionado Inquérito Civil e tomar as pro-
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vidências cabíveis quanto ao prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 852762
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria N° 010/2022-MP/7ªPJMaB
a 7ª Promotoria de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo nº 000263-920/2021 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/n, Esq. 
c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP 68502-290 – Marabá – 
Pará – fone (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 010/2022-MP/7ªPJMAB
objeto:
atender aos interesses inerentes ao exercício da cidadania através da 
emissão de documentos públicos.
aline Tavares Moreira
Promotora de Justiça

Protocolo: 852761
aViso n.° 18/2022-csMP/MPPa
  faço público, a quem interessar possa que a 16ª Sessão ordinária do 
conselho Superior será híbrida (on-line e presencial) e realizar-se-á no 
dia 20 de setembro de 2022, às 9h, no site www.mppa.mp.br e no Ple-
nário “Procurador de Justiça otávio Proença de Moraes”, quarto andar do 
Edifício-Sede do Ministério Público do Estado do Pará, situado à rua João 
diogo, n.º 100, Bairro da cidade Velha, nesta cidade, para apreciação da 
pauta a seguir:
iteNs da PaUta:
1. apreciação das atas das seguintes sessões:
13ª Sessão ordinária Plenário Virtual, realizada no período de 25 a 
29/07/2022;
14ª Sessão ordinária, realizada em 16/08/2022.
2. Julgamento de certames:
2.1. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 7º PJ de 
defesa do consumidor, Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e 
Urbanismo de altamira, Edital n.º 09/2022, Gedoc n.º 121.151/2022.
2.2. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de Breu 
Branco, Edital n.º 20/2022, Gedoc n.º 121.603/2022.
2.3. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de Prai-
nha, Edital n.º 21/2022, Gedoc n.º 121.598/2022.
2.4. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 3º PJ de 
Breves, Edital n.º 24/2022, Gedoc n.º 129.788/2022.
2.5. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de anapu, 
Edital n.º 27/2022, Gedoc n.º 129.787/2022.
2.6. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 3º PJ de 
Barcarena, Edital n.º 30/2022, Gedoc n.º 134.039/2022.
2.7. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 4º PJ de 
defesa comunitária e da cidadania de castanhal, Edital n.º 31/2022, Gedoc 
n.º 134.041/2022.
2.8. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de PJ de Tucu-
mã, Edital n.º 32/2022, Gedoc n.º 134.042/2022.
2.9. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 1º PJ de 
Tomé-açu, Edital n.º 33/2022, Gedoc n.º 134.044/2022.
2.10. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 2º PJ de 
São Miguel do Guamá, Edital n.º 34/2022, Gedoc n.º 134.045/2022.
2.11. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de PJ de Sou-
re, Edital n.º 35/2022, Gedoc n.º 134.046/2022.
3. Julgamento de Processos:
3.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSTa 
filHo:
3.1.1. Processo n.º 000011-012/2022
requerente(s): Promotor de Justiça Gilberto Valente Martins
requerido(s): Procuradores de Justiça, dr. Marcos antônio ferreira das Ne-
ves e dr. Nelson Pereira Medrado
origem: conselho Superior do MPPa
assunto: arguição de impedimento e suspeição oposta pelo Promotor de Jus-
tiça Gilberto Valente Martins, em face dos Procuradores de Justiça, dr. Marcos 
antônio ferreira das Neves e dr. Nelson Pereira Medrado, para participarem, 
na condição de integrantes do colégio de Procuradores de Justiça, da aprecia-
ção e julgamento do processo n.º 049/2021-cPJ (recurso contra decisão da 
corregedoria que arquivou o PdP n.º 012/2021- cGMP/Pa).
3.1.2. Processo n.º 000106-012/2018
requerente(s): Promotor de Justiça arthur diniz ferreira de Melo
requerido(s): conselho Superior do MPPa
origem: conselho Superior do MPPa

Assunto: Concessão de novo prazo para apresentação definitiva de reva-
lidação e reconhecimento de instituição Nacional de diploma de Mestrado
3.2. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
3.2.1. Processo n.º 000117-113/2019 retirado de pauta do 7º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves retirado de pauta da 
10ª Sessão ordinário do dia 14/06/2022.retirado de pauta da 14ª Sessão 
ordinária do dia 16/08/2022
requerente(s): a coletividade
Requerido(s): Panificadora Castelo, Panificadora Monte Alegre
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta poluição ambiental provocada em tese pelas pani-
ficadoras Castelo e Monte Alegre situadas na cidade de Belém.
3.2.2. Processo n.º 000815-149/2020 - retirado de pauta da 5ª Sessão 
ordinária do dia 14/03/2022 retirado de pauta da 10ª Sessão ordinário 
do dia 14/06/2022. retirado de pauta da 14ª Sessão ordinária do dia 
16/08/2022
requerente(s): associação dos cientistas da religião do Pará (acrEPa)
 advogado: dr. Marcus Vinicius leão azevedo de Sena – oaB/Pa 18.755
requerido(s): Prefeitura Municipal de Mocajuba
 advogado: dr. daniel felipe Gaia danin – oaB/Pa 27.032
origem: PJ de Mocajuba
assunto: apurar possíveis irregularidades no concurso público referente ao 
edital n.º 01/2020 de Mocajuba, apresentadas pela associação dos cientis-
tas da Religião do Pará, sobre a formação dos profissionais habilitados para 
a docência da disciplina “ensino religioso”
3.2.3. Processo n.º 038154-003/2020 – retirado de pauta do 4º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves. retirado de pauta da 
5ª Sessão ordinária do dia 14/03/2022 retirado de pauta da 10ª Sessão 
ordinário do dia 14/06/2022. retirado de pauta da 12ª Sessão ordinária 
do dia 12/07/2022. retirado de pauta da 14ª Sessão ordinária do dia 
16/08/2022
requerente(s): adiel fernandes de luna
requerido(s): Pedro lúcio Santos rosa
origem: 2ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar suposta prática de violação da lei n.º 8.42992, em decor-
rência de assédio moral, consubstanciado no pedido de providências
3.2.4. Processo n.º 000012-043/2022 retirado de pauta do 7º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves. retirado de pauta da 
10ª Sessão ordinário do dia 14/06/2022. retirado de pauta da 12ª Sessão 
ordinária do dia 12/07/2022 retirado de pauta da 14ª Sessão ordinária 
do dia 16/08/2022
requerente(s): lucivaldo ribeiro Batista e leandro rocha Soares
requerido(s): Prefeitura Municipal de Terra Santa e oliveira construtora & 
Serviços lTda
origem: PJ de Terra Santa
assunto: Notícia de fato instaurada a partir de informações prestadas por 
vereadores de Terra Santa que alegam que a empresa contratada pela pre-
feitura, para realizar os serviços de iluminação pública, não está cumprindo 
o contrato firmado
3.2.5. Processo n.º 000225-940/2019 retirado de pauta do 13º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves. retirado de pauta da 
14ª Sessão ordinária do dia 16/08/2022
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): onias de Souza
origem: 11º PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de atos de improbidade administrativa cometidos, 
em tese, pelo nacional onias de Souza, ao acumular indevidamente cargos 
na Prefeitura Municipal de Marabá, Prefeitura Municipal de itupiranga e 
Secretaria Estadual de Educação.
3.2.6. Processo n.º 000381-151/2020 retirado de pauta do 13º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Waldir Macieira. retirado de pauta da 14ª Sessão 
ordinária do dia 16/08/2022
requerente(s): Ministério Público do Pará
requerido(s): Elielson de Souza figueiredo, Josane daniela freitas Pinto, 
raimundo Miguel dos reis Pereira, Yara Macambira Santana lima, clay 
anderson Nunes chagas, Katia Simone Kietzer, Simone aguiar da Silva 
figueira, diana lemes ferreira, Maria do Socorro castro Hage, Mariane 
cordeiro alves franco, Natanael freitas cabral, fabio José da costa alves, 
ana irene alves de oliveira, anderson Bentes de lima, UEPa - Universida-
de do Estado do Pará, Benedito Ely Valente da cruz, Javan Pereira Motta, 
Marcio clementino de Souza Santos, renata amanajas de Melo, luciana 
de Nazaré farias, rodrigo Santiago Barbosa rocha, Sueli Pinheiro da Silva, 
Gileno Edu lameira de Melo, ilma Pastana ferreira, luiz Eduardo de lima 
Melo, regina da cunha Menezes Palacios.
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
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assunto: apurar supostas irregularidades referente ao recebimento de gra-
tificação de regime de tempo integral com dedicação exclusiva (TIDE), 
concomitante com acúmulo de cargos por 24 professores da UEPa
3.2.7. Processo n.º 000009-012/2022
requerente(s): Promotor de Justiça carlos lamarck Magno Barbosa
requerido(s): Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior
origem: conselho Superior do MPPa
assunto: Exceção de Suspeição oposta pelo Promotor de Justiça carlos la-
marck magno Barbosa, em face do corregedor-Geral do MPPa, dr. Manoel 
Santino Nascimento Junior, nos autos do Pad n.º 005/2022/cGMP/Pa
3.2.8. Processo n.º 000441-151/2021 - SiGiloSo
requerente(s): SiGiloSo
requerido(s): SiGiloSo
origem: 2ª PJ Militar de Belém
assunto: SiGiloSo
3.3. Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES carValHo
3.3.1. Processo n.º 000992-122/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de igarapé Miri
origem: conselho Superior do MPPa
assunto: ausência do repasse aos pacientes do Tfd
3.4. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
3.4.1. Processo n.º 000661-940/2020 retirado de pauta do 11º Plenário 
Virtual pela conselheira rosa carvalho.
requerente(s): Município de Marabá – Prefeitura Municipal
requerido(s): José luiz ferreira rodrigues
origem: 4º cargo da procuradoria de Justiça criminal
assunto: apurar supostos atos de improbidade administrativa praticados, 
em tese, por José luiz ferreira rodrigues, ex-servidor público municipal, 
consistentes em enriquecimento ilícito e dano ao erário, em razão do re-
cebimento indevido de pagamentos, em desfavor da Prefeitura Municipal 
de Marabá.
3.4.2. Processo n.º 000040-113/2022
requerente(s): Jorge carlos Gonçalves Vasconcelos e raimundo carlos 
araújo Siqueira
requerido(s): Jackson dos Santos lima e Nilson Vander Teixeira chagas
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: apurar suposta poluição sonora perpetrada pelo estabelecimento 
comercial “casa de Espetáculos ToP SHoW”, localizada na Trav. de Breves, 
n.º 308, Bairro: cidade Velha.
3.4.3. Processo n.º 000075-043/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Marcílio costa Picanço
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar legalidade e regularidade do Termo de compromisso nº 
58/09, firmando entre a Secretaria de Estado de Transportes (SETRAN) 
e o Município de Terra Santa/Pa que resultou na transferência a este do 
valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a fim de atender emergências de-
correntes de desastres climáticos (chuvas) que atingiram Terra Santa/Pa 
no ano de 2009.
4. comunicação de Vagas.
5. o que ocorrer.
Belém-Pa, 14 de setembro de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior

Protocolo: 852869
Portaria Nº 0925/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados, licença por motivo de do-
ença em pessoa da família, com fulcro no art. 132, inciso i, da lei comple-
mentar nº 057, de 6/7/2006:
HElEM TaliTa lira foNTES - Período: 30/08/2022 - GEdoc nº 
140416/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém/Pa, 12 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0926/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº 057, de 
6/7/2006:
daNiElla Maria doS SaNToS diaS - Período: 08 a 09/09/2022 - GEdoc 
nº 142434/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém/Pa, 12 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 852804
Portaria Nº 5235/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
considerando que o Ministério Público é titular da ação penal pública, con-
forme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal;
considerando o inquérito Policial de nº 0811568-08.2022.8.14.0401,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor dr. cézar augusto dos Santos Motta, 
Promotor de Justiça, titular do 13º cargo da Promotoria de Justiça criminal 
de Belém, para, nos termos do art. 41, do código de Processo Penal Brasi-
leiro, atuar nos autos do inquérito Policial nº 0811568-08.2022.8.14.0401 
na condição de longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, oferecer a 
devida denúncia, em desfavor da indiciada, pela prática do crime previsto 
no art. 339 do cPB, em razão da fundamentação jurídica apresentada.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 852825
Portaria Nº 5234/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 000279-302/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça Marilúcia Santos Sales, titular da PJ 
de São Francisco do Pará, ou quem suas vezes fizer, para atuar no supra-
mencionado inquérito civil e tomar as providências cabíveis quanto ao 
prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 852846
Portaria Nº 5233/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 001619-940/2016,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça lilian Viana freire, titular da 13.º PJ 
de Marabá, ou quem suas vezes fizer, para atuar no supramencionado In-
quérito civil e tomar as providências cabíveis quanto ao prosseguimento 
do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 852838
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MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 037.2022-cPL/PMa 
o Município de abaetetuba, através da Secretaria Municipal de adminis-
tração, torna público que às 09h do dia 27 de setembro de 2022, realizará 
licitação na modalidade pregão, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, da lei com-
plementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, lei complementar nº 147 
de 07 de agosto de 2014, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na 
forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo de disputa aberto, 
visando o registro de Preços para fornecimento, de forma parcelada, de ma-
terial de consumo e permanente (material de expediente e escritório), para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pá, Secreta-
rias vinculadas e fundos Municipais. os interessados poderão obter o texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso 
à página do Tribunal de contas do Município/Pa, www.licitanet.com.br ou na 
sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal 
de abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-
000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. Francineti Maria 
rodrigues carvalho - Prefeita de abaetetuba/Pa.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico 036/2022-Pe-PMa  

o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Municipal tor-
na público que no dia 29 de setembro de 2022, às 08h, no endereço eletrô-
nico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade 
Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço por lote/Grupo, no modo 
de disputa aberto, para o registro de preços para fornecimento de material 
do tipo pedra preta, argila, seixo misto, areia fina, areia grossa e piçarra 
para atender as demandas da Secretaria Municipal de obras e Viação Pública 
do município de abaetetuba, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento. a licitação será regida pela lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e 
lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. os interessados poderão obter o texto 
integral do Edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à 
página do Tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.
com.br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefei-
tura Municipal de abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, cen-
tro, cEP: 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.  
Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita municipal.

retiFicaÇÃo 
coNtratos Nº 2022/218, 2022/220 

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022 
Nas publicações circuladas no dia 27/07/2022 nos jornais: d.o.U Seção 3, nº 
141 pág. 257; doE/Pa, pág. 104, nº 35.058; diário do Pará, folha Economia, 
edição B8 cujo objeto: contratação de Empresa Especializada no fornecimen-
to de Medicamentos Veterinários, Materiais de insumo e Medicamentos de uso 
restrito Hospitalar, Para atender as demandas da Secretaria de Saúde de aba-
etetuba. contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/fundo Municipal de 
Saúde. contrato nº 2022/218 - Turvomed distribuidora e Servicos Eireli, cNPJ 
26.525.513/0001-00. oNde se LÊ: Valor Global: r$ 3.322.73 (três mil trezen-
tos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), Leia-se: r$ 6.282,08 (Seis 
mil, duzentos e oitenta e dois reais e oito centavos); contrato nº 2022/220 
- PPf com e Serv Eireli innova, cNPJ 07.606.575/0001-00. oNde se LÊ: 
Valor Global: r$ 9.658,05 (nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais e 
cinco centavos). Leia-se: r$ 18.611,80 (dezoito mil, seiscentos e onze reais 
e oitenta centavos) as demais informações continuam inalteradas. charles 
cezar tocantins de souza - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 852894

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de coNtrato

coNtrato adMiNistratiVo N° 1.806/2022
entre as Partes: Município de afuá/Prefeitura Municipal de afuá e a empresa 
cr2 consultoria em Tecnologia da informação ltda.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS TÉcNicoS ProfiSSioNaiS dE aSSESSoria E coNSUlToria 
PÚBlica, dE NaTUrEZa SiNGUlar, iNclUiNdo: diaGNÓSTico E lEVaN-
TaMENTo doS ProBlEMaS aTUaiS EM rElaÇÃo À TraNSParÊNcia PÚ-
Blica, EScolHa dE SErVidorES rESPoNSáVEiS EM cada SETor, caPa-
ciTaÇÃo doS SErVidorES EScolHidoS, aSSESSoria coMPlETa Para 

colETa, rEViSÃo E PUBlicaÇÃo dE MaTErial EXiGido Por lEi, rEla-
TÓrioS QUiNZENaiS dE acoMPaNHaMENTo E iMPlaNTaÇÃo dE Toda 
TEcNoloGia NEcESSária Para PUBlicaÇÃo coNSTaNTE daS iNforMa-
ÇÕES oBriGaTÓriaS, Para aTENdEr a lEi dE acESSo À iNforMaÇÃo 
(lEi 12.527/2011) E a lEi da TraNSParÊNcia (lc 131/2009), coNforME 
EXiGÊNciaS doS TriBUNaiS dE coNTaS, MiNiSTÉrio PÚBlico E oUTroS. 
Valor de r$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais), os quais serão 
pagos da seguinte forma: em doze parcelas iguais, no valor de r$ 5.150,00 
(cinco mil, cento e cinquenta reais). Vigência: 13/06/2022 à 13/06/2023.
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo

Protocolo: 852895

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
retiFicaÇÃo de coNtrato

contrato administrativo n° 1.340/2021 e n° 1.341/2021 - Pregão Presencial 
n° 003/2021 - SrP 001/2021, onde se lê 18/08/2020, lê - se 18/08/2021. 
Publicado no ioEPa, N° 34.683, dia 27 de agosto de 2021, pág. 92.

rosiley canela de Melo
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 852898

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira/Pa
aViso de LicitaÇÃo - Pe. srP Nº. 074/2022

objeto: contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) incluindo 
sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita a visualização 
e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e futuras do Plano 
corporativo. aBErTUra: 26/09/2022, às 09:00 horas (horário local) no site 
www.licitanet.com.br. os interessados poderão obter maiores informações e 
retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.br, 
www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 
08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divi-
são 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. JosÉ JorGe de Farias - Pregoeiro.

aViso de sUsPeNsÃo - P.e. Nº. 073/2022
objeto refere-se à contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços 
de Manutenção Preventiva e corretiva, com o fornecimento e substituição de 
peças e componentes originais, nos veículos que compõem a frota da Pre-
feitura Municipal de altamira/Pa, SUSPENSo temporariamente para revisão 
de Termo de referência para melhor atendimento da demanda. e sem data 
definida de abertura. Altamira, 14/09/2022.
LiLLiaN Witte NoGUeira de oLiVeira - Pregoeira

Protocolo: 852899

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANNACH

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaNNacH - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

PriMeiro terMo aditiVo ao Contrato Administrativo nº 084/2021, fir-
mado em 31 de agosto de 2022, com a empresa: EMPrESa dE TEcNoloGia 
da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, cNPJ: 
05.059.613/0001-18. objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE TEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo - Tic. finalidade da prorrogação por mais 
12 (doze) meses o prazo de vigência deste contrato com data inicial em 01 
de setembro de 2022 vigorando o mesmo até 31 de agosto de 2023. o valor 
para a prestação dos serviços fica reajustado, conforme a variação do IGP-M, 
referente ao período de 12 (doze) meses, com percentual de 10,70% (dez 
vírgula setenta por cento), referente ao mês de junho, publicado e divulgado 
pela fGV. fundamento: artigo 65 da lei 8.666/93. Pela contratante: lucineia 
alves da Silva, cPf: 934.063.982-00 e pela contratada: Marcos aNtoNio 
BraNdÃo da costa, cPF: 048.051.862-91.

Lucineia alves da silva -Prefeita Municipal
Protocolo: 852901

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
eXtratos de coNtratos 

ref.: concorrência Pública nº 003/2022-PMB. contratante: o Município de 
Benevides - Prefeitura Municipal - cNPJ N.º 05.058.466/0001-61, com sede 
na avenida Joaquim Pereira de Queiroz, n.º 01, centro, Benevides - Pará, cEP 
68.795-000. objeto: serviço de terraplenagem, pavimentação, sinalização, 
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drenagem e iluminação da Pa-391 e da Pa-406, de acordo com o convênio n.º 
058/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de Transporte - SETraN e 
a Prefeitura Municipal de Benevides. contrato administrativo n.º 341/2022. 
contratada: líder Engenharia - Eireli - cNPJ N.º 14.127.864/0001-83. Valor: 
r$ 16.238.964,81 (dezesseis milhões e duzentos e trinta e oito mil e novecen-
tos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos). data de assinatura: 
23/06/2022. Vigência: será de 23/06/2022 até 23/06/2023, contados da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do art. 57, da lei n.º 
8.666, de 1993. dotação orçamentária: correrá por conta da dotação indica-
da no contrato. ordenadora de despesa: Luziane de Lima solon oliveira 
- Prefeita Municipal de Benevides/Pa.
ref.: concorrência Pública n.º 006/2022. contratante: o Município de Be-
nevides - cNPJ N.º 05.058.466/0001-61, com sede na avenida Joaquim Pe-
reira de Queiroz, n.º 001, centro, Benevides - Pará, cEP 68.795-000. objeto: 
reforma e adequação do Novo complexo comercial de Benevides. contrato 
administrativo n.º 385/2022. contratada: continental Service Serviços de 
construção ltda - cNPJ N.º 26.263.297/0001-71. Valor: r$ 6.225.765,59 
(seis milhões e duzentos e vinte e cinco mil e setecentos e sessenta e cinco re-
ais e cinquenta e nove centavos). data de assinatura: 03/08/2022. Vigência: 
será de 03/08/2022 até 03/08/2023, podendo ser prorrogada nos termos do 
art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993. dotação orçamentária: correrá por conta 
da dotação indicada no contrato. ordenadora de despesa: Luziane de 
Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.
ref.: concorrência Pública n.º 006/2022. contratante: o Município de 
Benevides - cNPJ N.º 05.058.466/0001-61, com sede na avenida Joaquim 
Pereira de Queiroz, n.º 001, centro, Benevides - Pará, cEP 68.795-000. ob-
jeto: reforma e adequação do Novo complexo comercial de Benevides. con-
trato administrativo n.º 385/2022. contratada: continental Service Serviços 
de construção ltda - cNPJ N.º 26.263.297/0001-71. Valor: r$ 6.225.765,59 
(seis milhões e duzentos e vinte e cinco mil e setecentos e sessenta e cinco re-
ais e cinquenta e nove centavos). data de assinatura: 03/08/2022. Vigência: 
será de 03/08/2022 até 03/08/2023, podendo ser prorrogada nos termos do 
art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993. dotação orçamentária: correrá por conta 
da dotação indicada no contrato. ordenadora de despesa: Luziane de 
Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.
ref.: concorrência Pública n.º 004/2022. contratante: o Município de Be-
nevides - Prefeitura Municipal - cNPJ N.º 05.058.466/0001-61, com sede na 
avenida Joaquim Pereira de Queiroz, n.º 001, centro, Benevides - Pará, cEP 
68.795-000. objeto: contratação de empresa especializada para serviço de 
terraplenagem, pavimentação, sinalização, drenagem e iluminação das vias: 
avenida João fanjas, avenida Paul Begot, rua Sebastião Pontes carvalho, 
rua augusto Meira filho e rua Nações Unidas, de acordo com o convênio n.º 
059/2022 entre Secretaria de Estado de Transporte e Prefeitura Municipal de 
Benevides. contrato administrativo n.º 327/2022. contratada: Julian Grazia-
no Sartoretto ltda - cNPJ N.º 25.155.908/0001-03. Valor: r$ 7.924.366,94 
(sete milhões e novecentos e vinte e quatro mil e trezentos e sessenta e seis 
reais e noventa e quatro centavos). data de assinatura: 09/06/2022. Vigên-
cia: será de 09/06/2022 até 09/12/2022, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogada nos termos do art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993. 
dotação orçamentária: correrá por conta da dotação indicada no contrato. 
ordenadora de despesa: Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita 
Municipal de Benevides/Pa.
ref.: tomada de Preços nº 009/2022. contratante: o Município de Benevi-
des - cNPJ N.º 05.058.466/0001-61, com sede na avenida Joaquim Pereira de 
Queiroz, n.º 001, centro, Benevides - Pará, cEP 68.795-000. objeto: contra-
tação de empresa especializada para prestação do serviço de revitalização da 
Praça Matriz de Benfica. Contrato Administrativo n.º 390/2022. Contratada: 
furthe Serviços E construções Eireli - cNPJ nº 40.883.618/0001-61. Valor: 
r$ 424.762,82 (quatrocentos e vinte e quatro mil e setecentos e sessenta e 
dois reais e oitenta e dois centavos). data de assinatura: 05/08/2022. Vigên-
cia: será de 05/08/2022 até 05/12/2022, podendo ser prorrogado nos termos 
do art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993. dotação orçamentária: correrá por 
conta da dotação indicada no contrato. ordenadora de despesa: Luziane 
de Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.
ref.: tomada de Preços nº 007/2022. contratante: o Município de Benevi-
des - cNPJ N.º 05.058.466/0001-61, com sede na avenida Joaquim Pereira de 
Queiroz, n.º 001, centro, Benevides - Pará, cEP 68.795-000. objeto: recupe-
ração do pavimento asfáltico na rua Miranda Mateus e avenida Visconde de 
Maracaju, no Município de Benevides. contrato administrativo n.º 381/2022. 
contratada: M & W Pinheiro asfalto ltda - cNPJ N.º 24.818.905/0001-31. Va-
lor: r$ 2.005.071,68 (dois milhões e cinco mil e setenta e um reais e sessenta 
e oito centavos). data de assinatura: 21/07/2022. Vigência: será de 06 (seis) 
meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada nos ter-
mos do art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993. dotação orçamentária: correrá por 
conta da dotação indicada no contrato. ordenadora de despesa: Luziane 
de Lima solon oliveira - Prefeita.
ref.: tomada de Preços nº 004/2022. contratante: o Município de Be-
nevides - Prefeitura Municipal - cNPJ N.º 05.058.466/0001-61, com sede na 
avenida Joaquim Pereira de Queiroz, n.º 01, centro, Benevides - Pará, cEP 
68.795-000. objeto: contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de pavimentação asfáltica no Município de Benevides. contrato 
administrativo n.º 342/2022. contratada: líder Engenharia - Eireli - cNPJ N.º 
14.127.864/0001-83. Valor: r$ 3.088.157,14 (três milhões e oitenta e oito 
mil e cento e cinquenta e sete reais e quatorze centavos). data de assinatu-
ra: 23/06/2022. Vigência: será de 23/06/2022 até 23/06/2023, contados da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do art. 57, da 
lei n.º 8.666, de 1993. dotação orçamentária: correrá por conta da dotação 
indicada no contrato. ordenadora de despesa: Luziane de Lima solon 
oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.
ref.: tomada de Preços nº 005/2022. contratante: o Município de Bene-
vides - Prefeitura Municipal - cNPJ N.º 05.058.466/0001-61, com sede na 
avenida Joaquim Pereira de Queiroz, n.º 01, centro, Benevides - Pará, cEP 

68.795-000. objeto: pavimentação e construção da Estação rodoviária de 
Benevides. contrato administrativo n.º 344/2022. contratada: ccM Serviços 
de Engenharia ltda - cNPJ N.º 15.758.378/0001-26. Valor: r$ 1.001.672,97 
(um milhão e um mil e seiscentos e setenta e dois reais e noventa e sete 
centavos). data de assinatura: 28/06/2022. Vigência: será de 28/06/2022 
até 28/06/2023, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada 
nos termos do art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993. dotação orçamentária: 
correrá por conta da dotação indicada no contrato. ordenadora de despesa: 
Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.
ref.: concorrência Pública n.º 005/2022. contratante: o Município de Be-
nevides - Prefeitura Municipal - cNPJ N.º 05.058.466/0001-61, com sede na 
avenida Joaquim Pereira de Queiroz, n.º 001, centro, Benevides - Pará, cEP 
68.795-000. objeto: reforma e adequação do Mercado Municipal de Benevi-
des. contrato administrativo n.º 372/2022. contratada: M & B Engenharia 
ltda - Epp - cNPJ nº 02.656.632/0001-33. Valor: r$ 5.009.067,33 (cinco 
milhões e nove mil e sessenta e sete reais e trinta e três centavos). data de 
assinatura: 11/07/2022. Vigência: será de 11/07/2022 até 11/07/2023, con-
tados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do art. 
57, da lei n.º 8.666, de 1993. dotação orçamentária: correrá por conta da 
dotação indicada no contrato. ordenadora de despesa: Luziane de Lima 
solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

aVisos de HoMoLoGaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de Benevides torna pública a homologação do 
resultado da concorrência Pública n.º 004/2022. objeto: contratação 
de empresa especializada para serviço de terraplenagem, pavimentação, si-
nalização, drenagem e iluminação das vias: avenida João fanjas, avenida 
Paul Begot, rua Sebastião Pontes carvalho, rua augusto Meira filho e rua 
Nações Unidas, de acordo com o convênio n.º 059/2022 entre Secretaria de 
Estado de Transporte e Prefeitura Municipal de Benevides. licitante Vence-
dor: Julian Graziano Sartoretto ltda - cNPJ nº 25.155.908/0001-03. Total 
do Vencedor: r$ 7.924.366,94 (sete milhões e novecentos e vinte e quatro 
mil e trezentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos). data de 
Homologação: 07/06/2022. ordenadora de despesa: Luziane de Lima 
solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.
a Prefeitura Municipal de Benevides torna pública a homologação 
do resultado da concorrência Pública n.º 006/2022. objeto: reforma 
e adequação do Novo complexo comercial de Benevides, conforme extrato 
do convênio n.º 92/2022, que tem como partes a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas - cNPJ nº 03.137.985/0001-90 
e a Prefeitura Municipal de Benevides - cNPJ nº 05.058.466/0001-61. lici-
tante Vencedor: continental Service Serviços de construção ltda - cNPJ nº 
26.263.297/0001-71. Total do Vencedor: r$ 6.225.765,59 (seis milhões e du-
zentos e vinte e cinco mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove 
centavos). data de Homologação: 02/07/2022. ordenadora de despesa: Lu-
ziane de Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.
o Município de Benevides - Prefeitura Municipal torna pública a homo-
logação do resultado da concorrência Pública n.º 003/2022-PMB. objeto: 
serviço de terraplenagem, pavimentação, sinalização, drenagem e iluminação 
da Pa-391 e da Pa-406, de acordo com o convênio n.º 058/2022, celebrado 
entre a Secretaria de Estado de Transporte - SETraN e a Prefeitura Munici-
pal de Benevides. licitante Vencedor: líder Engenharia - Eireli - cNPJ N.º 
14.127.864/0001-83. Total do Vencedor: r$ 16.238.964,81 (dezesseis mi-
lhões e duzentos e trinta e oito mil e novecentos e sessenta e quatro reais e 
oitenta e um centavos). data de Homologação: 23/06/2022. ordenadora 
de despesa: Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de 
Benevides/Pa.
o Município de Benevides torna pública a homologação do resultado 
da tomada de Preços n.º 009/2022. objeto: contratação de empresa 
especializada para prestação do serviço de revitalização da Praça Matriz de 
Benfica. Licitante Vencedor: Furthe Serviços E Construções Eireli - CNPJ N.º 
40.883.618/0001-61. Total do Vencedor: r$ 424.762,82 (quatrocentos e vin-
te e quatro mil e setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos). 
data de Homologação: 04/08/2022. ordenadora de despesa: Luziane de 
Lima solon oliveira - Prefeita.
a Prefeitura Municipal de Benevides torna pública a homologação do 
resultado da tomada de Preços nº 007/2022. objeto: recuperação do 
pavimento asfáltico na rua Miranda Mateus e avenida Visconde de Maracaju, 
no Município de Benevides. licitante Vencedor: M & W Pinheiro asfalto ltda 
- cNPJ N.º 24.818.905/0001-31. Total do Vencedor: r$ 2.005.071,68 (dois 
milhões e cinco mil e setenta e um reais e sessenta e oito centavos). data de 
Homologação: 20/07/2022. ordenadora de despesa: Luziane de Lima 
solon oliveira - Prefeita.
o Município de Benevides - Prefeitura Municipal torna pública a ho-
mologação do resultado da concorrência Pública n.º 005/2022. obje-
to: reforma e adequação do Mercado Municipal de Benevides. licitante Ven-
cedor: M & B Engenharia ltda - Epp - cNPJ nº 02.656.632/0001-33. Total do 
Vencedor: r$ 5.009.067,33 (cinco milhões e nove mil e sessenta e sete reais 
e trinta e três centavos). data de Homologação: 05/07/2022. ordenadora 
de despesa: Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita.
a Prefeitura Municipal de Benevides torna pública a homologação 
do resultado da concorrência Pública nº 006/2022. objeto: reforma 
e adequação do Novo complexo comercial de Benevides, conforme extrato 
do convênio nº 92/2022, que tem como partes a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas - cNPJ nº 03.137.985/0001-90 
e a Prefeitura Municipal de Benevides - cNPJ nº 05.058.466/0001-61. lici-
tante Vencedor: continental Service Serviços de construção ltda - cNPJ N.º 
26.263.297/0001-71. Total do Vencedor: r$ 6.225.765,59 (seis milhões e 
duzentos e vinte e cinco mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta 
e nove centavos). data de Homologação: 02/07/2022. ordenadora de des-
pesa: Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita.
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o Município de Benevides - Prefeitura Municipal torna pública a homolo-
gação do resultado da tomada de Preços n.º 004/2022. objeto: contra-
tação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação 
asfáltica no Município de Benevides. licitante Vencedor: líder Engenharia - 
Eireli - cNPJ N.º 14.127.864/0001-83. Total do Vencedor: r$ 3.088.157,14 
(três milhões e oitenta e oito mil e cento e cinquenta e sete reais e quatorze 
centavos). data de Homologação: 23/06/2022. ordenadora de despesa: 
Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.
o Município de Benevides - Prefeitura Municipal torna pública a homo-
logação do resultado da tomada de Preços n.º 005/2022. objeto: pavi-
mentação e construção da Estação rodoviária de Benevides. licitante Vence-
dor: ccM Serviços de Engenharia ltda - cNPJ nº 15.758.378/0001-26. Total 
do Vencedor: r$ 1.001.672,97 (um milhão e um mil e seiscentos e setenta 
e dois reais e noventa e sete centavos). data de Homologação: 20/06/2022. 
ordenadora de despesa: Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita 
Municipal de Benevides/Pa.

aViso de LicitaÇÃo 
Pregão eletrônico sistema de registro de Preços n.º 032/2022 

objeto: aquisição de recargas de Gás liquefeito de Petróleo - GlP (P13), Va-
silhame (botijão 13 kg), água Mineral em copos de 200 ml, recarga de água 
Mineral natural, sem gás (20 litros) e Vasilhame de água Mineral de 20 l, para 
atender às demandas da Prefeitura e Secretarias Municipais de Benevides/Pa, 
conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência. Data 
de abertura: 27/09/2022. Hora: 10h00min (horário local). local: www.portalde-
compraspublicas.com.br. o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição para 
consulta e download nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.
pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br. ordenadora de despesa: Luziane de 
Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 852902

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 028/2022-Pmc 
Homologo a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Srp nº 028/2022-
Pmc, que Tem Por objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aqui-
sição de Materiais descartáveis Para atender as demandas do Município de 
cametá, Seus respectivos fundos Municipais e autarquias, e com Base no 
relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer da assessoria Ju-
rídica do Município adjudico/Homologo Seu objeto a a. dos reis Baia Eireli, 
cnpj nº 33.847.599/0001-52,Valor r$ 254.994,20; Bom Bons e descartáveis 
Eireli, cnpj nº 01.580.769/0001-99,Valor r$ 45.793,00; E. N. Marques Eire-
li, cnpj nº 07.432.380/0001-82,Valor r$ 158.284,00; i. de almeida B. dias 
ltda, cnpj nº 29.751.618/0001-75,Valor r$ 442.768,14; r. T. c. de freitas 
ltda, cnpj nº 40.752.874/0001-10,Valor r$ 116.686,28; r. W. Veiga, cnpj 
nº 07.313.013/0001-60,Valor r$ 29.963,11; T. de f. S. cantão comércio Va-
rejista, cnpj nº 37.920.098/0001-05,Valor r$ 151.806,20; Para Que Produza 
os Efeitos legais aos Termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 
E Suas alterações Posteriores. data da Homologação: 05/09/2022. ordena-
dor: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 034/2022-PMc
Homologo a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Srp nº 034/2022-
Pmc, que Tem Por objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa 
Especializada Para futura e Eventual aquisição de  Material Permanente de 
Informática, Afim de Suprir as necessidades da Prefeitura, Autarquias, Secre-
tarias e fundos do Município de cametá/Pa, e com Base no relatório da co-
missão Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do Município 
adjudico/Homologo Seu objeto a francisco de assis P. Portilho comércio, cnpj 
nº 05.797.900/0001-25, Valor r$ 2.467.680,03; lanoa comércio e Serviços 
ltda, cnpj nº 21.139.345/0001-09,Valor r$ 760.944,00;Minas Soluções Em 
impressão ltda, cnpj nº 39.619.837/0002-30,Valor r$ 251.569,05; W. do S. 
c. Barra, cnpj nº 05.724.970/0001-53,Valor r$ 23.840,00;Para Que Produza 
os Efeitos legais aos Termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 
E Suas alterações Posteriores. data da Homologação: 31/08/2022. ordena-
dor: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 027/2022-PMc 
Homologo a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Srp nº 027/2022-
Pmc, que Tem Por objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aqui-
sição de Gêneros alimentícios Perecíveis E não Perecíveis, Para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de cametá E demais Secretarias Vin-
culadas, e com Base no relatório da comissão Permanente de licitação e 
Parecer da assessoria Jurídica do Município adjudico/Homologo Seu obje-
to a a. c. a. Wanzeler, cnpj nº 04.524.196/0001-74,Valor r$ 256.384,10; 
Bom Bons e descartáveis Eireli, cnpj nº 01.580.769/0001-99, Valor r$ 
766.177,50; E. l. W. Moia Eireli, cnpj nº 34.436.201/0001-58, Valor r$ 
456.594,00; lU Serviços Enterprise Eireli, cnpj nº 26.582.141/0001-53,Valor 
r$ 465.750,00;M. Z. dos Santos de Sousa, cnpj nº 13.523.992/0001-83,Va-
lor r$ 469.984,50; o. M. Teixeira Serviços E comércio Em Geral Eireli, 
cnpj nº 39.481.980/0001-27,Valor r$ 491.850,00; r. W. Veiga, cnpj nº 
07.313.013/0001-60, Valor r$ 2.629.571,00; T. de f. S. cantão comércio 
Varejista, cnpj nº 37.920.098/0001-05,Valor r$ 1.017.462,00; T. do c. San-
ches Eireli, cnpj nº 39.313.970/0001-82,Valor r$ 179.021,90; W. do S. c. 
Barra, cnpj nº 05.724.970/0001-53,Valor r$ 409.051,25; Para Que Produza 
os Efeitos legais aos Termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 
E Suas alterações Posteriores. data da Homologação: 08/09/2022. ordena-
dor: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 
disPeNsa Nº 037/2022 - seMas

a Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de assistência 
social, cnpj nº 18.782.228/0001-46, com Base no art. 24, inciso X da lei 
Federal 8.666/93, Autoriza E Ratifica A dispensa de Licitação Cujo Objeto: Lo-
cação de imóvel Para funcionamento do centro de referência em assistência 
Social cras cidade nova - Semas,Em favor de Natan Potilho Gomes - cpf nº 
362.021.502-20. Valor Mensal: r$ 5.000,00e Valor Total: r$ 60.000,00. data 
da Ratificação: 18/08/2022. elane Pinto cassiano, ordenador de despesas.

eXtrato de coNtrato 
disPeNsa Nº 037/2022 - seMas 

objeto: locação de imóvel Para funcionamento do centro de referência em 
assistência Social cras cidade nova - Semas. contrato nº 1.dl037/ 2022-Se-
mas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de 
assistência Social, cnpj nº 18.782.228/0001-46. contratado: Natan Potilho 
Gomes - cpf nº 362.021.502-20. Valor Mensal: r$ 5.000,00 e Valor Total: r$ 
60.000,00. Vigência: 19/08/2022 a 18/08/2023. ordenador: elane Pinto 
cassiano, secretária de assistência social.

eXtratos de terMos aditiVos 
espécie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 09.Pe.049/
2021-Pmc. objeto do contrato: registro de Preços Para futura e Eventual 
aquisição de combustíveis (Gasolina, diesel S10 e diesel comum) Por maior 
descontos Sobre o Preço Médio ao consumidor divulgado Pelo sistema de 
levantamento de Preços da agência nacional do Petróleo, Gás natural e Bio-
combustíveis - aNP. contratado: H B comércio e Transporte de combustíveis 
ltda, cnpj: 37.202.666/0001-32. o objeto do Termo aditivo e o aumento do 
Quantitativo do contrato Em Questão, em 25% do Total, no Valor Total de r$ 
257.625,00. ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito.
espécie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 010.Pe.049/2021-Se-
med. objeto do contrato: registro de Preços Para futura e Eventual aquisição de 
combustíveis (Gasolina, diesel S10 e diesel comum) Por maior descontos Sobre 
o Preço Médio ao consumidor divulgado Pelo sistema de levantamento de Preços 
da agência nacional do Petróleo,Gás natural e Biocombustíveis - aNP. contrata-
do: H B comércio E Transporte de combustíveis ltda,cnpj: 37.202.666/0001-32. 
o objeto do Termo aditivo e o aumento do Quantitativo do contrato em Questão, 
em 25% do Total, no Valor Total de r$ 103.050,00. ordenador: Ênio de car-
valho, secretário Municipal de educação.
espécie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 012.Pe.049/2021-
Semas. objeto do contrato: registro de Preços Para futura e Eventual aqui-
sição de combustíveis (Gasolina, diesel S10 e diesel comum) Por Maior 
descontos Sobre o Preço Médio ao consumidor divulgado Pelo Sistema de 
levantamento de Preços da agência nacional do Petróleo, Gás natural e Bio-
combustíveis - aNP. contratado: H B comércio e Transporte de combustíveis 
ltda, cnpj: 37.202.666/0001-32. o objeto do Termo aditivo e o aumento do 
Quantitativo do contrato Em Questão, Em 25% do Total, no Valor Total de r$ 
61.830,00. ordenador: elane Pinto cassiano, secretária Municipal de 
assistência social.

Protocolo: 852904

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 082/2022/FMas 
a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licita-
tório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
082/2022/fMaS, cujo objeto é contratação de Empresa Especializada Para 
fornecimento de Kit cesta Básica, destinado a atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de assistência Social, Neste Município de castanhal/Pa 
por um Período de 12 (doze) Meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico 
terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de 
lances no dia 28/09/2022às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos si-
tes: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/  e www.
comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da 
data da publicação. Benedita ribeiro de Lima Neta - Pregoeira do Fundo 
Municipal de  assistência social de castanhal.

Protocolo: 852905

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo

o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Munici-
pal de Eldorado do carajás, torna pública a licitação com critério de julgamen-
to menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 
05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 
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2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 e 
147/2014, e demais legislação pregão eletrônico SrP nº 9/2022-043 PMEc.  
objeto: futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de re-
carga de gás liquefeito de petróleo - GLP envasado em botijão de 13kg (refil), 
carga de gás com botijão e fornecimento de água mineral, para atender as 
necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Eldorado do 
carajás - Pa. abertura 28/09/2022 08hs00min. o mesmo encontra disponível 
nos site do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura municipal de Eldo-
rado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-trans-
parencia , será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.
com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 852907

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPe Miri
eXtrato de coNtrato

origem: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 022/2022-PMi/SEMEd-d. objeto: lo-
cação de imóvel para funcionamento da Escola do rio Pindobal, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. ViGÊNcia: 09 me-
ses a contar de 30/08/2022 até 30/05/2023. contratado: daNiEl da coS-
Ta lUcaS, cPf: 000.453.622-38. contrato nº 022.1/2022-PMi/SEMEd-d 
contratante: Secretaria Municipal de Educação de igarapé-Miri; valor global: 
r$8.100,00. ordenador: Janilson oliveira Fonseca.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Janilson oliveira Fonseca
Secretario Municipal de Educação

Protocolo: 852909

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPe Miri
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo
esPecie: 1° Termo aditivo de acréscimo e supressão referente ao contrato nº 
004.1/2021-PMi-TP-SEMEd, oriundo da Tomada de Preço N°004/2021-PMi-
TP-SEMEd objeto: contratação de Pessoa Jurídica para construção da Escola 
do anapú, Empresa: fErrEira & PaNToJa coNSUlToria E coNSTrUÇÃo 
lTda-EPP, cNPJ n° 14.699.252/0001-65; Valor Global: r$2.595.606,43 após 
o acréscimo de r$3.106.070,55 no contrato. ordenador: Janílson Fonseca 
oliveira.

Protocolo: 852910

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo 
toMada de PreÇos Nº 025/2022-tP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, através do fUNdo 
dE MaNUT. E dES. da EdUcaÇÃo BáSica-fUNdEB, por intermédio da co-
missão de licitação, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
ToMada dE PrEÇoS, tipo menor preço, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE UMa Sala dE aUla E MUroS EM 
EScolaS do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará, coNforME MEMorial 
dEScriTiVo, PlaNilHaS E croNoGraMa fiSico fiNaNcEiro. abertura: 
05/10/2022, às 09h00min. integra dos editais e informações disponíveis na 
PMiP, sala da cPl sito na TV cristóvão colombo, s/n, centro, ipixuna do Pará/
Pa, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min. E no site: 
www.ipixunadopara.pa.gov.br.

GLaUcia da coNceiÇÃo saNtaNa rodriGUes da siLVa
SEcrETária dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 852911

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022-Pe.

Processo adMiNistratiVo Nº 092/2022.
objeto: aquisição de pães, bolos e lanches para atender a demanda dos 
fundo Municipal de Educação, assistência Social, Saúde e Município de itai-
tuba-Prefeitura Municipal. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 
27/09/2022, as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.portaldecompras-
publicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: 
dicoM, localizada na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Mu-
nicipal de itaituba-Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 852912

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022/PMJ/srP/Pe

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 28/09/2022, às 08:30h(horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico nº 032/2022/PMJ/SrP/PE, tipo menor preço 
por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE EX-
TiNTorES dE iNcÊNdio NoVoS E SEUS acESSÓrioS, faBricadoS  dE 
acordo coM aS NorMaS TÉcNicaS EM ViGor (aBNT/iNMETro), BEM 
coMo SErViÇoS dE rEcarGa, Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS 
fUNdoS, SEcrETariaS E PrEfEiTUra MUNiciPal dE JacarEcaNGa/Pa. o 
edital estará disponível nos sites do Município, https://jacareacanga.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural 
de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

sebastião aurivaldo Pereira silva-Prefeito
Protocolo: 852915

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

cHaMada PÚBLica Nº 002/2022-PMLa 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empre-
endedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional da 
alimentação Escolar (Pnae). onde Sagrou Vencedoras a cooperativa: coope-
rativa agrícola resistencia de cametá, cnpj: 00.760.735/0001-13, declarada 
Vencedora do certame, Pelo Valor Global de r$ 63.908,00 (sessenta e três mil 
novecentos e oito reais)Pelo Que Homologo o resultado final. alcides abreu 
Barra - Prefeito Municipal.

eXtratos de coNtratos 
oriGeM: cHaMada PUBLica Nº 02/2022/PMLa 

objeto: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Em-
preendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional 
da alimentação Escolar (Pnae). coNTraTo Nº 1409001/2022 - Semed/Pmla. 
data da assinatura: 14 de Setembro de 2022. Vigência do contrato: 14 de 
setembro a 31 de dezembro de 2022. contratante: Secretaria Municipal de 
Educação, cnpj nº 05.105.168/0001-85. contratada: cooperativa agrícola 
resistencia de cametá - cart, inscrita no cnpj nº 00.760.735/0001-13. Valor: 
r$ 63.908,00 (sessenta e três mil novecentos e oito reais).

Protocolo: 852916

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 093/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 21.820/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 29/09/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto aQUiSiÇÃo dE 1 (UM) caSTraMÓVEl Para 
o cENTro dE coNTrolE ZooNoSES, E aQUiSiÇÃo dE 3 (TrÊS) VEÍcUloS 
dE PaSSEio Para aS UNidadES BáSicaS dE SaÚdE (ENfErMEira ZEZiNHa, 
HiroSHi MaTSUda E laraNJEiraS. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: 
https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício 
Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subso-
lo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-
1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 14/09/2022.rodriGo soUsa Bar-
ros - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 852937

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 081-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 17.374/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para 
foMENTar a aGroiNdÚSTria No MUNicÍPio dE MaraBá. UaSG: 925213 
onde sagraram vencedoras as empresas coMErcial VaNGUardEira EirEli 
inscrita no cNPJ sob nº 10.942.831/0001-36, vencedora do item: 03 perfa-
zendo o valor total de r$ 45.333,00 (Quarenta e cinco mil trezentos  e trinta e 
três reais), coMBraS coMErcial dE MaTErial PErMaNENTE E dE coNSU-
Mo lTda inscrita no cNPJ sob nº 18.873.549/0001-56, vencedora dos itens: 
05, 06, 07 perfazendo o valor total de r$ 61.546,00 (Sessenta e um mil qui-
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nhentos e quarenta e seis reais), V G dE SoUSa fErrEira lTda inscrita no 
cNPJ sob nº 23.912.114/0001-03, vencedora do item: 01, 02, 04 perfazendo 
o valor total de r$ 161.400,00 (cento e sessenta e um mil e quatrocentos re-
ais), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 14/09/2022 - Jose Nilton de 
Medeiros - secretaria Municipal de administração - seMad - Portaria 
nº 011/2017-GP.

Protocolo: 852933

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
extrato de termo aditivo - 1° termo aditivo Quantitativo: acrEScENTar 
QUaNTiTaTiVo com percentual de 20,1064% equivalente a r$ 17.194,70 
(dezessete mil, cento e noventa e quatro reais e setenta centavos), con-
trato administrativo Nº 421/2021/SEVoP/PMM referente ao Processo licita-
tório Nº 14.997/2021/PMM, coNViTE Nº 009/2021/cEl/SEVoP/PMM. ob-
jeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS 
SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE MUro E MoUrÃo No cEMiTÉrio da Vila 
iTaiNÓPoliS, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. Empresa: r 
f SilVa coNSTrUÇÕES lTda, cNPJ Nº 08.787. 518/0001-29. assinatura: 
13/09/2022, Marabá/Pa. Secretaria de Viação e obras Públicas. FÁBio car-
doso Moreira - secretário.

Protocolo: 852927

coNtrato adMiNistratiVo Nº 456/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 10.035/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 053/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: consti-
tui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de equipamentos, 
insumos, materiais e EPi’s para coordenação de Endemias para o controle 
de vetores e prevenção de doenças (dengue zica e chikungunha). Empresa: 
Marca d´áGUa lTda, inscrita no cNPJ sob N° 64.377.518/0001-21. Valor: 
r$ r$ 11.910,00 (onze mil, novecentos e dez reais). dotações orçamentá-
rias: 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, Elemento 
de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 13 
de setembro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Muni-
cipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 466/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 134/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisi-
ção parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos controlados, 
para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais município de Ma-
rabá - Pá. Empresa: Pdl NETo coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS 
EirEli, inscrita no cNPJ sob n° 30.571.825/0001-27, Valor: r$15.724,10 
(quinze mil setecentos e vinte e quatro reais e dez centavos). dotação orça-
mentaria: 10 303 0012 2.049 Manutenção Programa farmácia Básica- 10 301 
0012 2.051 atenção Básica Prisional-10 302 0012 2.055 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH Elemento de despesas: Material de consumo. daTa 
da aSSiNaTUra 14 de setembro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - 
secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 852930

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 011/2022-seMed 
objeto: aquisição de Maquina e Equipamento para implantação da fábri-
ca de Bloquete Visando atender a necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMEd. disponibilidade do Edital 15/09/2022 no endereço www.
mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. início 
da entrega de propostas: 15/09/2022. abertura das propostas: 27/09/2022 
as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Brian Lima dos 
santos - Pregoeiro Municipal/decreto 004/2022.

Protocolo: 852944

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
Portaria Nº 022/2022 GaB/PMM

o PreFeito MUNiciPaL de MUaNÁ, sr. eder aZeVedo MaGaLHÃes, 
no uso de suas atribuições por lei em correspondência com o artigo 92, inciso 
iX e XiX, da lei orgânica Municipal de Muaná.
resoLVe: Nomear NEi corrEa fErrEira - PrESidENTE; iracEMa do So-
corro SoUZa NoGUEira - 1º MEMBro; clEYSE MoNTEiro rodriGUES 
- 2º MEMBro; diaNa NUNES QUEiroZ - 1º SUPlENTE e EMErSoN MoraES 
MaciEl - 2º SUPlENTE, para comporem a comissão Permanente de licitação 
do Município de Muaná, cargos de provimento em comissão e de confiança, a 
contar de 02 de fevereiro de 2022.

eder aZeVedo MaGaLHÃes
Prefeito Municipal

Protocolo: 852947

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 31/2022-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada Para 
fornecimento de Materiais destinados a decoração Natalina, para atender o 
Município de Novo Progresso/Pa.Tipo: Menor preço por item. data da aber-
tura: 29/09/2022 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado 
através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site 
www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no 
endereço eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 852952
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de terMo aditiVo 

espécie: 5º Termo aditivo ao contrato 2022-0702-001-cPl/PMo, vinculado 
ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 014/2021- PMo - PE-SrP, Partes contratante: 
Município de ourém/Pa, contratada: empresa oechsler e cia ltda, inscrita no 
CNPJ: 00.991.423/0001-10. Objeto Do Termo: Realinhamento dos preços fir-
mados em contratação de empresas para os fornecimentos de combustíveis, 
para abastecer toda frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de 
ourém/Pa. o presente Termo de realinhamento de Preços encontra-se ampa-
ro legal no artigo 65, inciso ii, “d” da lei nº 8.666/93. do Percentual e Valor: 
fica concedido a redução de preços no percentual de 5%(cinco por cento) 
para o item 01, o valor com a redução fica em R$5,68(cinco reais e sessenta 
e oito centavos).data da assinatura do Termo: 13/09/2022. Francisco ro-
berto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 852956
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

editaL de citaÇÃo de eMPresa
Na condição de Presidente da comissão de Processo de Sindicância designada 
por V. Ex°. por meio do Portaria n° 1489, de 23 de junho de 2022, publicada 
no dia 27 de junho de 2022, prorrogada pela Portaria 2022, de 26 de agosto 
de 2022, publicada na mesma data, ciTa pelo presente Edital o senhor Gus-
tavo de castro Borges, responsável pela Empresa Premium Engenharia S/a, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer 
na sala do Setor de Sindicância, localizada à rua araguaia, 161, Esquina com 
a Rua Lauro Corona, Bairro da Paz, a fim de prestar esclarecimentos sobre 
atos e fatos do referido processo a que responde, sob pena de revelia.
Parauapebas-Pa, 13 de setembro de 2022.

Protocolo: 852789
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
editaL de citaÇÃo de eMPresa

Na condição de Presidente da comissão de Processo de Sindicância designada 
por V. Ex°. por meio da Portaria n° 1489, de 23 de fevereiro de 2022, publi-
cada no dia 27 de junho de 2022, prorrogada pela Portaria 2022, de 26 de 
agosto de 2022, publicada na mesma data, ciTa pelo presente Edital o senhor 
Valdivino Pereira da cunha, responsável pela WM construções e Serviços lf 
da, para no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, compare-
cer na sala do Setor de Sindicância, localizada à rua araguaia, 161, Esquina 
com a rua lauto corona, Bairro da Paz, para prestar esclarecimentos sobre 
atos e fatos do referidos processos, sob pena de revelia.
Parauapebas-Pa, 13 de junho de 2022.

Protocolo: 852790
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 001.09092022- UasG 980597. 
Processo: 001.21062022. Espécie: Pregão eletrônico nº023/2022-Pe/Sem-
sa-Srp. Termo de contrato nº 001.09092022, Partes. contratante: Secretaria 
Municipal de Saude - cnpj: 12.352.501/0001-16. e contratado: a T. Pache-
co comercio de Produtos farmaceuticos eireli, inscrita no cnpj (Mf) Sob o 
nº10.383.391/0001-24. Espécie: Medicamentos e insumos hospitalar. obje-
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to: contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos 
e insumos hospitalar, Para atender as demandas do Hospital Municipal, Uni-
dades Básicas de Saúde, cipcovid Zona Urbana e rural do Municipio de ru-
rópolis. conforme condições estabelecidas no Termo de referência anexo ao 
edital do Pregão eletrônico nº 023/2022semsa-Pe-Srp, Valor do contrato:r$ 
98.050,00 (noventa e oito mil e cinquenta reais).fundamento legal: lei nº. 
8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 023/2022semsa-Pe-Srp. 
Vigência: 09/09/2022 a 09/09/2023. ass. 09/09//2022.

coNtrato Nº 002.09092022- UasG 980597 
Processo: 001.21062022 

espécie: Pregão eletrônico nº023/2022-Pe/Semsa-Srp. Termo de contrato 
nº 002.09092022, Partes. contratante: Secretaria Municipal de Saude - cnpj: 
12.352.501/0001-16. e contratado: ahcor comercio de produtos odontolo-
gicos ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 37.556.213/0001-04. espécie:Me-
dicamentos e insumos Hospitalar. objeto: contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de Medicamentos e insumos Hospitalar, Para atender 
as demandas do Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde, cipcovid 
Zona Urbana e rural do Municipio de rurópolis. conforme condições esta-
belecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 
023/2022semsa-Pe-Srp, Valor do contrato: r$ 853.624,35 (oitocentos e cin-
quenta e três mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos). 
fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 
023/2022semsa-Pe-Srp. Vigência: 09/09/2022 a 09/09/2023. data da assi-
natura: 09/09//2022.

coNtrato Nº 003.09092022- UasG 980597 
Processo: 001.21062022 

espécie: Pregão eletrônico nº023/2022-Pe/Semsa-Srp. Termo de contrato 
nº 003.09092022, Partes. contratante: Secretaria Municipal de Saude - cnpj: 
12.352.501/0001-16. e contratado: almeida farmaceutica ltda, inscrita no 
cnpj (Mf) sob o nº 40.455.009/0001-01. Espécie: Medicamentos e insumos 
Hospitalar. objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de 
Medicamentos e insumos Hospitalar, Para atender as demandas do Hospital 
Municipal, Unidades Básicas de Saúde, cipcovid Zona Urbana e rural do Muni-
cipio de rurópolis. conforme condições estabelecidas no Termo de referência 
anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 023/2022semsa-Pe-Srp, Valor do 
contrato: r$ 36.252,60 (trinta e seis mil duzentos e cinquenta e dois reais 
e sessenta centavos). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 
e Pregão eletrônico nº 023/2022semsa-Pe-Srp. Vigência: 09/09/2022 a 
09/09/2023. ass. 09/09//2022.

coNtrato Nº 004.09092022- UasG 980597 
Processo: 001.21062022 

espécie: Pregão eletrônico nº023/2022-Pe/Semsa-Srp. Termo de contrato 
nº 004.09092022, Partes. contratante: Secretaria Municipal de Saude - cnpj: 
12.352.501/0001-16. e contratado: d P aguiar eireli, inscrita no cnpj (Mf) 
Sob o nº 33.834.782/0001-13. espécie:Medicamentos e insumos Hospitalar. 
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de Medica-
mentos e insumos Hospitalar, Para atender as demandas do Hospital Muni-
cipal, Unidades Básicas de Saúde, cipcovid Zona Urbana e rural do Munici-
pio de rurópolis. conforme condições estabelecidas no Termo de referência 
anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 023/2022semsa-Pe-Srp, Valor do 
contrato: r$ 1.020.670,00 (Um Milhão Vinte Mil Seiscentos e Setenta reais).
fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 
023/2022semsa-Pe-Srp. Vigência: 09/09/2022 a 09/09/2023. data da assi-
natura: 09/09//2022.

coNtrato Nº 005.09092022- UasG 980597 
Processo: 001.21062022  

espécie: Pregão eletrônico nº023/2022-Pe/Semsa-Srp. Termo de contrato 
nº 005.09092022, Partes. contratante: Secretaria Municipal de Saude - cnpj: 
12.352.501/0001-16. e contratado: d c S Vasconcelos, inscrita no cnpj (Mf) 
Sob o nº 01.009.452/0001-05. Espécie: Medicamentos e insumos Hospitalar. 
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de Medica-
mentos e insumos Hospitalar, Para atender as demandas do Hospital Muni-
cipal, Unidades Básicas de Saúde, cipcovid Zona Urbana e rural do Munici-
pio de rurópolis. conforme condições estabelecidas no Termo de referência 
anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 023/2022semsa-Pe-Srp, Valor do 
contrato: r$ 23.950,00 (Vinte e Três Mil novecentos e cinquenta reais). fun-
damento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 
023/2022semsa-Pe-Srp. Vigência: 09/09/2022 a 09/09/2023. data da assi-
natura: 09/09//2022.

coNtrato Nº 006.09092022- UasG 980597
Processo: 001.21062022 

espécie: Pregão eletrônico nº023/2022-Pe/Semsa-Srp. Termo de contrato 
nº 006.09092022, Partes. contratante: Secretaria Municipal de Saude - cnpj: 
12.352.501/0001-16. e contratado: dl Hospitalar distribuidora de Medica-
mentos ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 03.602.727/0001-37. Espécie:-
Medicamentos e insumos Hospitalar. objeto: contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de Medicamentos e insumos Hospitalar, Para atender 
as demandas do Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde, cipcovid Zona 
Urbana e rural do Municipio de rurópolis. conforme condições estabelecidas 
no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 023/2022sem-
sa-Pe-Srp, Valor do contrato: r$ 27.900,00 (vinte sete mil e novecentos reais). 
fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 
023/2022semsa-Pe-Srp. Vigência: 09/09/2022 a 09/09/2023. data da assina-
tura: 09/09/2022.

coNtrato Nº 007.09092022- UasG 980597 
Processo: 001.21062022

espécie: Pregão eletrônico nº023/2022-Pe/Semsa-Srp. Termo de contrato 
nº 007.09092022, Partes. contratante: Secretaria Municipal de Saude - cnpj: 
12.352.501/0001-16. e Contratado: desafio Farmadistribuidora de Medica-
mentos eireli, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 28.766.510/0001-93. Espé-
cie: Medicamentos e insumos Hospitalar. objeto: contratação de empresa 

especializada no fornecimento de Medicamentos e insumos Hospitalar, Para 
atender as demandas do Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde, 
cipcovid Zona Urbana e rural do Municipio de rurópolis. conforme condi-
ções estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico 
nº 023/2022semsa-Pe-Srp, Valor do contrato: r$ 136.414,00 (cento e trinta e 
seis mil quatrocentos e quatorze reais). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 
10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 023/2022semsa-Pe-Srp. Vigência: 09/09/2022 
a 09/09/2023. ass. 09/09//2022.

coNtrato Nº 008.09092022- UasG 980597 
Processo: 001.21062022  

espécie: Pregão eletrônico nº023/2022-Pe/Semsa-Srp. Termo de contrato 
nº 008.09092022, Partes. contratante: Secretaria Municipal de Saude - cnpj: 
12.352.501/0001-16. e contratado: Paramed distribuidora de Medicamentos 
ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 16.647.278/0001-95. Espécie: Medica-
mentos e insumos Hospitalar. objeto: contratação de empresa especializada 
no fornecimento de Medicamentos e insumos Hospitalar, Para atender as 
demandas do Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde, cipcovid Zona 
Urbana e rural do Municipio de rurópolis. conforme condições estabelecidas 
no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 023/2022semsa
-Pe-Srp, Valor do contrato: r$ 55.875,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e se-
tenta e cinco reais). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pre-
gão eletrônico nº 023/2022semsa-Pe-Srp. Vigência: 09/09/2022 a 09/09/2023. 
ass. 09/09/2022.

coNtrato Nº 009.09092022- UasG 980597 
Processo: 001.21062022 

espécie: Pregão eletrônico nº023/2022-Pe/Semsa-Srp. Termo de contrato 
nº 009.09092022, Partes. contratante: Secretaria Municipal de Saude - cnpj: 
12.352.501/0001-16. e contratado: Pdl Neto comercio atacadista de Medi-
camentos eireli, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 30.571.825/0001-27. Espé-
cie: Medicamentos e insumos Hospitalar. objeto: contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Medicamentos e insumos Hospitalar, Para 
atender as demandas do Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde, cip-
covid Zona Urbana e rural do Municipio de rurópolis. conforme condições 
estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico 
nº 023/2022semsa-Pe-Srp, Valor do contrato: r$ 1.423.214,75 (um milhão 
quatrocentos e vinte e três mil duzentos e quatorze reais e setenta e cinco 
centavos). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão 
eletrônico nº 023/2022semsa-Pe-Srp. Vigência: 09/09/2022 a 09/09/2023. 
data da assinatura: 09/09//2022.

coNtrato Nº 010.09092022- UasG 980597 
Processo: 001.21062022 

espécie: Pregão eletrônico nº023/2022-Pe/Semsa-Srp. Termo de contrato 
nº 010.09092022, Partes. contratante: Secretaria Municipal de Saude - cnpj: 
12.352.501/0001-16. e contratado: r c Zagallo Marques & cia ltda, inscrita 
no cnpj (Mf) Sob o nº 83.929.976/0001-70. Espécie: Medicamentos e in-
sumos Hospitalar. objeto: contratação de empresa especializada no forne-
cimento de Medicamentos e insumos Hospitalar, Para atender as demandas 
do Hospital Municipal, Unidades Basicas de Saúde, cipcovid Zona Urbana e 
rural do Municipio de rurópolis. conforme condições estabelecidas no Termo 
de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 023/2022semsa-Pe
-Srp, Valor do contrato: r$ 1.575,00 (mil quinhentos e setenta e cinco reais). 
fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 
023/2022semsa-Pe-Srp. Vigência: 09/09/2022 a 09/09/2023. data da assi-
natura: 09/09//2022.

coNtrato Nº 011.09092022- UasG 980597
Processo: 001.21062022 

espécie: Pregão eletrônico nº023/2022-Pe/Semsa-Srp. Termo de contrato 
nº 011.09092022, Partes. contratante: Secretaria Municipal de Saude - cnpj: 
12.352.501/0001-16. e contratado: r f Barile ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob 
o nº 29.230.269/0001-46. espécie:Medicamentos e insumos Hospitalar. ob-
jeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamen-
tos e insumos Hospitalar, Para atender as demandas do Hospital Municipal, 
Unidades Basicas de Saúde, cipcovid Zona Urbana e rural do Municipio de 
rurópolis. conforme condições estabelecidas no Termo de referência anexo 
ao edital do Pregão eletrônico nº 023/2022semsa-Pe-Srp, Valor do contrato: 
r$ 131.060,00 (cento e trinta e um mil e sessenta reais). fundamento legal: 
lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 023/2022semsa-Pe
-Srp. Vigência: 09/09/2022 a 09/09/2023. data da assinatura: 09/09//2022.

coNtrato Nº 012.09092022- UasG 980597 
Processo: 001.21062022 

espécie: Pregão eletrônico nº023/2022-Pe/Semsa-Srp. Termo de contrato 
nº 012.09092022, Partes. contratante: Secretaria Municipal de Saude - cnpj: 
12.352.501/0001-16. e contratado: Ultra Med distribuidora de Medicamentos 
ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 42.946.717/0001-70. espécie:Medica-
mentos e insumos Hospitalar. objeto: contratação de empresa especializada 
no fornecimento de Medicamentos e insumos Hospitalar, Para atender as de-
mandas do Hospital Municipal, Unidades Basicas de Saúde, cipcovid Zona Ur-
bana e rural do Municipio de rurópolis. conforme condições estabelecidas no 
Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 023/2022sem-
sa-Pe-Srp, Valor do contrato: r$ 67.890,00 (sessenta e sete mil oitocen-
tos e noventa reais).fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 
e Pregão eletrônico nº 023/2022semsa-Pe-Srp. Vigência: 09/09/2022 a 
09/09/2023. data da assinatura: 09/09//2022.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
Processo Nº 001.21062022- UasG 980597

Pregão eletrônico nº 023/2022semsa-Pe-srp. Processo nº 001.21062022. 
espécie: ata de registro de Preços do Processo nº 001.21062022. Órgão 
responsável Pelo registro: Secretaria Municipal de Saude. contratada: a T. 
Pacheco comercio de Produtos farmaceuticos eireli, inscrita no cnpj (Mf) sob 
o nº 10.383.391/0001-24. Valor Global der$ 98.050,00 (noventa e oito mil 
e cinquenta reais). contratada: ahcor comercio de Produtos odontologicos 
ltda, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº37.556.213/0001-04. Valor Global der$ 
853.624,35 (oitocentos e cinquenta e três mil seiscentos e vinte e quatro reais 
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e trinta e cinco centavos). contratada: almeida farmaceutica ltda, inscrita no 
cnpj (Mf) sob o nº 40.455.009/0001-01. Valor Global der$ 36.252,60 (trinta e 
seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos). contratada: d 
P aguiar eireli, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº 33.834.782/0001-13. Valor Glo-
bal der$ 1.020.670,00 (um milhão vinte mil seiscentos e setenta reais). con-
tratada: d c S Vasconcelos, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº01.009.452/0001-
05. Valor Global de r$ 23.950,00 (vinte e três mil novecentos e cinquenta 
reais). contratada: dl Hospitalar distribuidora de Medicamentos ltda, inscrita 
no cnpj (Mf) sob o nº 03.602.727/0001-37. Valor Global der$27.900,00 (vin-
te sete mil e novecentos reais). Contratada: desafio Farma distribuidora de 
Medicamentos eireli, inscrita no cnpj (Mf) Sob o nº28.766.510/0001-93. Va-
lor Global der$ 136.414,00 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e quatorze 
reais). contratada: Paramed distribuidora de Medicamentos ltda, inscrita no 
cnpj (Mf) sob o nº 16.647.278/0001-95. Valor Global der$ 55.875,00 (cin-
quenta e cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais). contratada: Pdl neto 
comercio atacadista de Medicamentos eireli, inscrita no cnpj (Mf) sob o nº 
30.571.825/0001-27. Valor Global der$ 1.423.214,75 (um milhão quatrocen-
tos e vinte e três mil duzentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos). 
contratada: r c Zagallo Marques & cia ltda, inscrita no cnpj (Mf) sob o nº 
83.929.976/0001-70. Valor Global der$ 1.575,00 (mil quinhentos e seten-
ta e cinco reais). contratada: r f Barile ltda, inscrita no cnpj (Mf) sob o 
nº29.230.269/0001-46. Valor Global der$ 131.060,00 (cento e trinta e um 
mil e sessenta reais). contratada:Ultra Med distribuidora de Medicamentos 
ltda, inscrita no cnpj (Mf) sob o nº 42.946.717/0001-70. Valor Global der$ 
67.890,00 (sessenta e sete mil oitocentos e noventa reais). objeto: registro 
de Preços Para futura contratação de empresa especializada no fornecimento 
de Medicamentos e insumos Hospitalar, Para atender as demandas do Hos-
pital municipal, Unidades Basicas de Saúde, cipcovid Zona Urbana e rural do 
Municipio de rurópolis,conforme condições estabelecidas no Termo de refe-
rência anexo ao edital do Pregão eletrôniconº023/2022semsa-Pe-Srp. fun-
damento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 
023/2022semsa-Pe-Srp. Vigência: 01/09/2022 a 01/09/2023.

Protocolo: 852960

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de ProrroGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 0032/2022
Município de santa bárbara do Pará, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna pública a prorrogação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço, modo de disputa aberto que versa sobre o 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa ViSaNdo a rEaliZaÇÃo dE colETa, TraNSPorTES arMaZENaMENTo, 
TraTaMENTo E dESTiNaÇÃo fiNal dE rESÍdUoS SÓlidoS dE liXo PaTo-
lÓGico, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MU-
NiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. Para 
o dia 28/09/2022 às 09:00 horas em razão do princípio da conveniência e da 
oportunidade da administração pública.

Priscila spindola Franchi.-Pregoeira Municipal.
Protocolo: 852964

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo deserta

coNcorrÊNcia Nº 005-2022-PMsiP
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público a inexistên-
cia de interessados em participar da sessão pública na Modalidade coNcor-
rÊNcia, realizada no dia 14 de setembro de 2022, as 09:30h, que tem como 
objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar a coN-
clUSÃo da coNSTrUÇÃo da EScola do Bairro do MiraÍ do MUNicÍPio 
dE SaNTa iZaBEl do Pará, por este motivo a licitação foi declarada deserta.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrESidENTE da cPl/PMSiP.

Protocolo: 852747

aViso de HoMoLoGaÇÃo.
toMada de PreÇo Nº 004/2022- PMsiP/ seMtePs.

oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar oS 
SErViÇoS dE rEforMa E aMPliaÇÃo do cENTro dE coNViVÊNcia dE 
idoSoS, No MUNiciPio dE SaNTa iZaBEl do Pará-Pa, tendo como base o 
convênio nº 191/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa izabel 
do Pará e a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
– SEdoP, EMPrESa HoMoloGada: aoKi & SoUZa ENGENHaria lTda com 
cNPJ Nº 21.250.517/0001-09; Valor global: r$ 1.109.468,33 (um milhão, 
cento nove mil, quatrocentos sessenta e oito reais e trinta e três centavos); 
data da Homologação: 14/09/2022; ordenador: eVaNdro Barros Wa-
taNaBe, Prefeito Municipal de santa izabel do Pará.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrESidENTE/PMSiP.

Protocolo: 853060

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de adJUdicaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 003/2022-PMsiP
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar oS 
SErViÇoS dE rEQUalificaÇÃo dE árEa Para iNSTalaÇÃo dE ParQUE 
UrBaNo florESTal No MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará-Pa, tendo 
como base o convênio nº 189/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Santa izabel do Pará e a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP; EMPrESa: aoKi & SoUZa ENGENHaria lTda, com 
cNPJ Nº 21.250.517/0001-09; Valor Global: r$ 3.269.816,84 (três milhões, 
duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro 
centavos); data da adjudicação: 14/09/2022.

rosiNaLdo Ferreira de Freitas-PrESidENTE da cPl/PMSiP
Protocolo: 853065

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtratos de coNtratos 

toMada de PreÇos Nº 2/2022-00004 
objeto: revitalização da fachada com o estacionamento e reforma do Te-
lhado da câmara Municipal de Santa Maria do Pará, convênio nº 226/20222, 
celebrado entre Secretaria de estado de desenvolvimento e obras Pública 
- Sedop e o Município de Santa Maria do Pará. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal. contrato nº: 20220218. contratada: estrela Multserviços eireli, cnpj 
10.814.673/0001-39. Valor: r$ 200.649,75 (duzentos mil, seiscentos e 
quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 14/09/2022 a 
14/12/2022.

reGistro de PreÇos oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022 

objeto: contratação de empresa Para fornecimento de oxigênio Medicinal, 
Umificador, Máscara e Regulador de oxigênio, objetivando atender as necessi-
dades do fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante fundo Municipal de Saude. contrato nº: 20220155. contratada: 
White Martins Gases industriais do norte ltda, cnpj 34.597.955/0013-23. 
Valor r$ 168.314,00 (cento e sessenta e oito mil, trezentos e quatorze reais). 
Vigência: 12/07/2022 a 31/12/2022.

reGistro de PreÇos oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 25/2022 

objeto: contratação de empresa Para fornecimento de oxigênio Medicinal, 
Umificador, Máscara e Regulador de oxigênio, objetivando atender as necessi-
dades do fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante fundo Municipal de Saude. contrato nº: 20220156. contratada 
f cardoso e cia ltda i. cnpj 04.949.905/0001-63. Valor r$ 4.204,00 (quatro 
mil, duzentos e quatro reais). Vigência: 12/07/2022 a 31/12/2022.

reGistro de PreÇos oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 

objeto: aquisição de Utensílios domésticos de copa e cozinha, objetivando 
atender as necessidades do fundo Municipal de assistência Social de Santa 
Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de assistência Social. con-
trato nº: 20220193. contratada: Peg Pag comercio de alimentos eireli. cnpj 
04.470.529/0001-20. Valor: r$ 79.479,53 (setenta e nove mil, quatrocentos 
e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos). Vigência: 15/07/2022 a 
31/12/2022.

reGistro de PreÇos oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 

objeto: aquisição de Utensílios domésticos de copa e cozinha, objetivando 
atender as necessidades do fundo Municipal de assistência Social de Santa 
Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de assistência Social. con-
trato nº: 20220194. contratada: distribuidora de Material esportivo carva-
lho eireli. cnpj 40.840.601/0001-27. Valor: r$ 45.359,37 (quarenta e cinco 
mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos). Vigência: 
15/07/2022 a 31/12/2022.

reGistro de PreÇos oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 

objeto: aquisição de Utensílios domésticos de copa e cozinha, objetivan-
do atender as necessidades do fundo de desenvolvimento da educação 
Básica - fundeb de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundeb. contra-
to nº: 20220195. contratada: Peg Pag comercio de alimentos eireli. cnpj 
04.470.529/0001-20. Valor: r$ 238.877,71 (duzentos e trinta e oito mil, oito-
centos e setenta e sete reais e setenta e um centavos). Vigência: 15/07/2022 
a 31/12/2022.

reGistro de PreÇos oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 

objeto: aquisição de Utensílios domésticos de copa e cozinha, objetivan-
do atender as necessidades do fundo de desenvolvimento da educação 
Básica - fundeb de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundeb. contra-
to nº: 20220196. contratada: distribuidora de Material esportivo carvalho 
eireli. cnpj 40.840.601/0001-27. Valor: 143.916,77 (cento e quarenta e 
três mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos). Vigência: 
15/07/2022 a 31/12/2022.

reGistro de PreÇos oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 

objeto: aquisição de Utensílios domésticos de copa e cozinha, objetivando 
atender as necessidades do fundo Municipal de educação de Santa Maria do 
Pará/Pa.contratante: fundo Municipal de educação. contrato nº: 20220197. 
contratada: Peg Pag comercio de alimentos eireli. cnpj 04.470.529/0001-20. 
Valor: r$ 238.877,71 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e sete 
reais e setenta e um centavos). Vigência: 15/07/2022 a 31/12/2022.
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reGistro de PreÇos oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 

objeto: aquisição de Utensílios domésticos de copa e cozinha, objeti-
vando atender as necessidades do fundo Municipal de educação de San-
ta Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de educação. contrato 
nº: 20220198. contratada: distribuidora de Material esportivo carvalho ei-
reli. cnpj 40.840.601/0001-27. Valor: r$ 143.916,77 (cento e quarenta e 
três mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos). Vigência: 
15/07/2022 a 31/12/2022.

reGistro de PreÇos oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 

objeto: aquisição de Utensílios domésticos de copa e cozinha, objetivando 
atender as necessidades do fundo Municipal de Saude de Santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Saude. contrato nº: 20220199. 
contratada: Peg Pag comercio de alimentos eireli. cnpj 04.470.529/0001-20. 
Valor: r$ 87.047,44 (oitenta e sete mil, quarenta e sete reais e quarenta e 
quatro centavos). Vigência: 15/07/2022 a 31/12/2022

reGistro de PreÇos oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 

objeto: aquisição de Utensílios domésticos de copa e cozinha, objetivando 
atender as necessidades do fundo Municipal de Saude de Santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Saude. contrato nº: 20220200. 
contratada: distribuidora de Material esportivo carvalho eireli. cnpj 
40.840.601/0001-27. Valor: r$ 47.293,17 (quarenta e sete mil, duzentos e 
noventa e três reais e dezessete centavos). Vig. 15/07/2022 a 31/12/2022

reGistro de PreÇos oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022 

objeto: contratação de Serviços de realização de levantamento de Saúde 
de atenção básica com aplicação de Testes rápidos e inquérito epidemiológi-
co Visando a identificação e ocorrência de doenças Constantes do Guia nacio-
nal de Vigilância epidemiológica Para Prevenção, controle e Planejamento de 
ações, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de Saude. contrato 
nº: 20220210. contratada: Heal institute ltda. cnpj 46.536.577/0001-13. 
Valor: r$ 628.125,00 (seiscentos e vinte e oito mil, cento e vinte e cinco 
reais). Vigência: 18/08/2022 a 31/12/2022.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022. 
objeto: aquisição de Uma ambulância Tipo a - Simples remoção Tipo furgão 
de acordo com a emenda 39720006, Visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Santa Maria do Pará. contratante: fundo Municipal 
de Saude. contrato nº: 20220213. contratada: Monaco Veículos ltda. cnpj 
18.548.319/0001-11. Valor: r$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil 
reais). Vigência: 24/08/2022 a 30/11/2022.

Protocolo: 852970

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
reaViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022 - seMed - 927453
objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de agente integra-
dor de Estágio, visando a seleção e a administração da concessão de está-
gios, no âmbito da SEMEd, promovendo a integração de jovens estudantes 
no mercado de trabalho. Edital: 15/09/2022 das 08h às 14h. No endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/927453 ou www.san-
tarem.pa.gov.br. Entrega das propostas: 15/09/2022 a partir das 9h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. abertura das propostas: 27/09/2022 às 
09h e 30 min no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

Santarém-Pa, 14 de setembro de 2022.
aldoêmia régis corrêa-Pregoeira da SEMEd

Protocolo: 852971

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria iNterNa Nº 071/2022-seMsa de 12/07/2022

Nomeia e constitui a comissão de Transição Prevista no Termo de rescisão 
contratual nº 001/2022-SEMSa/fMS, relacionada ao contrato administrativo 
nº 105/2020-SEMSa/fMS. Vânia Maria azevedo Portela, Secretária Municipal 
de Saúde - SEMSa, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito francisco Nélio aguiar da 
Silva, através do decreto nº 0744/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições 
legais e,
coNSidEraNdo  o  Termo  de  rescisão  contratual  do  contrato adminis-
trativo nº 105/2020-SEMSa/fMS, oriundo do Processo licitatório, na modali-
dade chamada Pública nº 002/2020-SEMSa/fMS;
CONSIDERANDO que a rescisão acima mencionada possui como termo final 
o dia de 31/12/2022;
coNSidEraNdo que a cláusula sétima do termo de rescisão estabeleceu ne-
cessidade de criação de uma comissão de transição para colaborar com o fiel 
cumprimento das cláusulas estipuladas, bem como, a coleta de informações 
relacionadas a prestação do serviço contratado, assegurando que o novo mo-
delo de gestão possa receber as informações e dados necessários a fim de dar 
continuidade da prestação do serviço;
coNSidEraNdo a essencialidade do serviço executado pela organização So-
cial para a população, bem como, a impossibilidade de sua descontinuidade;
rESolVE:
art. 1º criar e constituir a comissão de Transição, responsável por cumprir as 

cláusulas estipuladas no Termo de rescisão contratual N.º 001/2022-SEMSa/
fMS, com atribuições de:
i  coletar de informações relacionadas a prestação do serviço contratado;
ii  fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas, administrativas e 
tributarias relacionadas a prestação do serviço;
iii  Garantir as informações e meios necessários para continuidade da presta-
ção do serviço quando da finalização do contrato.
iV  assegurar a formalidade dos atos administrativos;
art. 2º designar os membros abaixo relacionados para compor a presente 
comissão de transição:
i  da Secretaria Municipal de Saúde:
a)  Jeffersom Lima Brito, Cpf nº 259.922.872-72
b)  arilson Miranda Batista, cpf nº 458.574.402-7
c)  Maria Verônica Santos Pereira, cPf n.º 195.217.312-49
i  do instituto Mais Saúde:
arli antonio reginaldo Junior, cPf n.º 340.021.188-51
Elizete da Silva Moutinho, cPf nº 172.505.928-23
Gilverto Vicente de Souza, cPf nº 839.570.228-00
art. 3º determinar que a Presidência da presente comissão seja exercida pelo 
senhor Arilson Miranda Batista, que ficará responsável pela condução dos tra-
balhos desta comissão.
art. 4º fica estabelecido o apoio técnico da presente comissão dos seguintes 
órgãos/setores:
i  contabilidade Geral do Município;
ii  Procuradoria Geral do Município;
iii  controladoria Geral do Município;
iV  comissão de fiscalização do contrato de Gestão.
art. 5º o instituo Social Mais Saúde fornecerá permanentemente todos os aces-
sos necessários as movimentações bancariam, sociais e de pessoal relacionadas 
ao Hospital Municipal de Santarém e UPa, dentre outros, devendo ser preservado 
pelos membros desta comissão o sigilo das informações fornecidas.
art. 6º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-
se. Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, aos doze dias do mês de julho 
de dois mil e vinte e dois. Vânia Maria azevedo Portela - secretária de 
saúde/decreto nº 0744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 852974

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220455 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 061/2022 - contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: JHPl coNS-
TrUTora ciVil EirEli - objeto: aQUiSiÇÃo dE adUElaS dE coNcrETo 
coM diMENSÕES dE (2,0X2,0) E
(3,0X2,5) METroS, Para aTENdEr a dEMaNda da SEcrETaria MUNi-
ciPal dE oBraS. Vigência: 30/08/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 
437.370,00 (quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e setenta reais) - data 
da assinatura: 30/08/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 852975

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Pregão Presencial srP nº. 9/2022-029

Órgão: Prefeitura Municipal de são Geraldo do araguaia
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição de com-
bustível (óleo diesel S10). data, Hora, local: 28/09/2022 às 09h00min na 
sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. contato fone 
(94) 99231 2699. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo 
endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edital disponível 
ainda para download no portal da transparência PMSaGa, site: http://www.
saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: https://www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do araguaia - Pa, 14 de setembro 
de 2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
toMada de PreÇos nº. 2/2022-003

Órgão: Prefeitura Municipal de são Geraldo do araguaia.
objeto: contratação de empresa para execução de drenagem e obra de 
arte, zona rural, Município de São Geraldo do araguaia. data, Hora, local: 
04/10/2022 às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geraldo 
do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e informações: das 
08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao interessado que 
se identificar. Edital disponível ainda para download no portal da transparência 
São Geraldo do araguaia, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e 
portal do TcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/geo-obras. São Geraldo 
do araguaia - Pa, 14 de setembro de 2022. adir carrafa - Presidente da 
cPL - PMsaGa.
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PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de adesÃo ata reGistro de PreÇos

a Prefeitura Municipal de são Geraldo do araguaia, através da Secre-
taria Municipal de cultura, torna público: adesão à ata de registro de Preços 
do Pregão Presencial por registro de Preços nº 05/2021, objeto: contratação 
de empresa especializada em locação de estrutura física para utilização na reali-
zação de eventos, atividades e ações educacionais, culturais, esportivas, sociais, 
religiosas e comunitárias, para atender as necessidades da prefeitura municipal 
de São Geraldo do araguaia. São Geraldo do araguaia - Pa, 04 de julho de 2022, 
Ordenador (a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

adesão a ata de registro de Preços, Pregão Presencial por registro 
de Preços nº 05/2021, Prazo de Vigência: 04.07.2022 a 31.12.2022. oBJE-
To: contratação de empresa especializada em locação de estrutura física para 
utilização na realização de eventos, atividades e ações educacionais, culturais, 
esportivas, sociais, religiosas e comunitárias, para atender as necessidades 
da prefeitura municipal de São Geraldo do araguaia. dotação orçamenta-
ria: 2.114. contratante: Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia, cNPJ: 
10.249.241/0001-22, contratada: MV1 ESTrUTUraS Para EVENToS EirEli, 
cNPJ: 34.159.339/0001-57, cT n. 20220228, valor: 216.060,00. São Geraldo 
do araguaia - Pa, 04 de julho de 2022, Ordenador (a) de despesas, Jeffer-
son douglas Jesus oliveira.

Protocolo: 852977

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DA PONTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo da PoNta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são João da Ponta/Pa torna pública a realiza-
ção do Tomada de Preços 2/2022-0002/PMSJP, cujo objeto é continuação da 
construção da Escola Padrão fNdE 06 salas - Bairro São João Novo. data da 
abertura: 30/09/2022. Hora: 09h:00min. Edital disponível: no GEoBraS do 
TCM/PA, site Oficial da Prefeitura e Departamento de Licitação da Prefeitura 
Municipal de São João da Ponta. thais da silva coelho. secretária Muni-
cipal de educação.

Protocolo: 852978

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o FUNdo MUNiciPaL de saÚde. resolve homologar em favor da empre-
sa: HoSPiTal ofTalMolÓGico do Para lTda, cNPJ: 18.394.275/0001-12, 
valor r$ 930.321,29 (Novecentos e Trinta Mil, Trezentos e Vinte e Um reais 
e Vinte e Nove centavos) referente ao Pregão Eletrônico  nº 044/2022, Pro-
cesso administrativo nº 00000092/22 que tem por objeto: registro de Preços 
Para futura E Eventual contratação de Empresa Especializada Em Serviços 
oftalmológicos aos Usuários do Sistema Único de Saúde - Sus, a fim de 
atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do 
Guamá/Pará.  data da Homologação 12/09/2022.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 033/2022 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 044/2022 
objeto: registro de Preços Para futura E Eventual contratação de Empre-
sa Especializada Em Serviços oftalmológicos aos Usuários do Sistema Único 
de Saúde - Sus, a fim de atender as Necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de São Miguel do Guamá/Pará.  Vigência: 12 meses. data 
da assinatura: 12/09/22. contratante: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ 
11.454.760/0001-95, coNTraTadoS: HoSPiTal ofTalMolÓGico do Para 
lTda, cNPJ: 18.394.275/0001-12, valor r$ 930.321,29 (Novecentos e Trinta 
Mil, Trezentos e Vinte e Um reais e Vinte e Nove centavos)

eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 852979

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20222895 oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0008 
coNtrataNte: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá coN-
TraTada(o): MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli oBJETo: contratação de 
serviços para ampliação do sistema de abastecimento de água no município 
de São Miguel do Guamá, nos termos do convênio nº 209/2022, processo 
nº 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 Municipal Valor ToTal: r$ 
6.084.678,74 (seis milhões, oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito 
reais e setenta e quatro centavos) ViGÊNcia: 13 de Setembro de 2022 a 13 
de Setembro de 2023 daTa da aSSiNaTUra: 13 de Setembro de 2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o FUNdo MUNiciPaL de saÚde resolve homologar em favor da empre-
sa: HoSPiTal ofTalMolÓGico do Para lTda, cNPJ: 18.394.275/0001-12, 
valor r$ 930.321,29 (Novecentos e Trinta Mil, Trezentos e Vinte e Um reais 
e Vinte e Nove centavos) referente ao Pregão Eletrônico  nº 044/2022, Pro-
cesso administrativo nº 00000092/22 que tem por objeto: registro de Preços 
Para futura E Eventual contratação de Empresa Especializada Em Serviços 
oftalmológicos aos Usuários do Sistema Único de Saúde - Sus, a fim de 
atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do 
Guamá/Pará.  data da Homologação 12/09/2022.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 033/2022 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 044/2022 
objeto: registro de Preços Para futura E Eventual contratação de Empre-
sa Especializada Em Serviços oftalmológicos aos Usuários do Sistema Único 
de Saúde - Sus, a fim de atender as Necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de São Miguel do Guamá/Pará.  Vigência: 12 meses. data 
da assinatura: 12/09/22. contratante: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ 
11.454.760/0001-95, coNTraTadoS: HoSPiTal ofTalMolÓGico do Para 
lTda, cNPJ: 18.394.275/0001-12, valor r$ 930.321,29 (Novecentos e Trinta 
Mil, Trezentos e Vinte e Um reais e Vinte e Nove centavos)

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a secretaria Municipal de saúde de são Miguel do Guamá. resolve ho-
mologar em favor das empresas: p g lima eireli epp, cnpj: 23.493.764/0001-
61, valor r$ 3.100,00 (trez mil e cem reais), p.p.f. com e serv eireli, cnpj: 
07.606.575/0001-00, valor r$ 51.220,06 (cinquenta e um mil, duzentos e 
vinte reais e seis centavos), referente ao pregão eletrônico srp nº 036/2022, 
processo administrativo nº 00000071/22 que tem por objeto: registro de pre-
ços para aquisição de materiais médico hospitalar, objetivando atender as 
necessidades da secretaria municipal de saúde de são miguel do guamá/pa. 
data da Homologação 12/09/2022.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 852980

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-020 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de utensílios uti-
lizados para o consumo de alimentação escolar (kit-escolar) em atendimento 
aos alunos matriculados na rede municipal de ensino de São Sebastião da Boa 
Vista/Pa. a abertura será no dia 28/09/2022 às 09:00h, horário de Brasília. 
o Edital está disponível sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://
pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://www.tcm.pa.gov.br/mu-
ral-de-licitacoes, informações no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.com. 
Nelucy e silva de souza - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 852981

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

resUMo de editaL
MUNicÍPio de saPUcaia - Pa

ÓrGÃo: PreFeitUra MUNiciPaL de saPUcaia - Pa
toMada de PreÇos Nº 003/PMs/2022

oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM ENGENHaria 
Para a EXEcUÇÃo daS oBraS dE aMPliaÇÃo E adEQUaÇÃo do SiSTEMa 
dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica, Na aVENida JoSÉ aUGUSTo MariNHo (Br-155) 
- ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio dE SaPUcaia - Pará, para cumprir com o 
Termo de Convênio nº 144/2022, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP e o Município 
de Sapucaia/Pa.
rEcEBiMENTo E iNÍcio da aBErTUra doS ENVEloPES “docUMENTaÇÃo 
E ProPoSTaS”: No departamento de licitações da Prefeitura Municipal de 
Sapucaia; No dia 04 de outubro de 2022, às 09h00min (Nove horas).
o Edital poderá ser obtido no horário das 07h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min, de segunda à sexta-feira, na Sala de licitações da 
Prefeitura Municipal, situada na rua dália, nº 77, centro. Também está dis-
ponível no Portal da Transparência e no Mural de licitações do TcM/Pa. ou-
tras informações pelo E-mail: licitacoessapucaia@hotmail.com, ou na Sala de 
licitações.

Sapucaia - Pa, 13 de Setembro de 2022.
JUNiVaN Freitas da siLVeira

Presidente da comissão Permanente de licitação
Portaria nº 005/2022

Protocolo: 852982
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0408001
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homologa-
ção do resultado da coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0408001, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo  daS oBraS dE PaViMENTaÇÃo dE ViaS localiZadaS NaS Zo-
NaS UrBaNa E rUral do  MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU / Pa. lavrado em favor 
da Empresa: coNSTrUTora E TraNSPorTadora carValHo lTda, inscrita 
no cNPJ(Mf) cNPJ 03.892.047/0001-03, no valor: r$ 34.018.538,95 (Trinta 
e quatro milhões, dezoito mil, quinhentos e trinta e oito reais, noventa e cinco 
centavos). carLos aNtÔNio Vieira - Prefeito.

toMada de PreÇo Nº 2/2022-0808001
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homologação do 
resultado da ToMada dE PrEÇo Nº 2/2022-0808001, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para EXEcU-
ÇÃo  daS oBraS dE rEforMa dE 01 (UMa) UNidadE BáSica dE SaÚdE No 
Bairro TaBoM, ZoNa  UrBaNa do MUNicÍPio, E aMPliaÇÃo dE 01 (UMa) 
UNidadE BáSica dE SaÚdE Na Vila Socorro, ZoNa rUral do MUNicÍPio 
dE ToMÉ-aÇU / Pa.lavrado em favor da Empresa: aSa coNSTrUTora EirEli, 
inscrita no cNPJ(Mf) cNPJ 19.750.947/0001-48, no valor: r$ 568.639,90 (Qui-
nhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais, noventa centavos). 
aLZira LiNo soares oLiVeira - secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 852984
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-055FMe

o Município de tUcUMÃ, através da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUca-
ÇÃo - SEMEc, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará 
licitação às 09:00 horas do dia 27 de setembro de 2022, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 9/2022-055fME, tipo menor preço por iTEM, cujo EVEN-
TUal E fUTUra aQUiSiÇÃo ParcElada dE MaTEriaiS dE HiGiENiZaÇÃo 
Para aTENdEr 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.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-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 14 
de setembro de 2022. iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 852987

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ULIANÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ULiaNÓPoLis
eXtrato coNtrato

contrato Nº 20220457 contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UliaNÓPo-
liS contratada: BUSTaMaNTE ENGENHaria lTda obj.: contratação de empre-
sa especializada para revitalização do canteiro central da av. Presidente Vargas 
no Município de Ulianópolis-Pa. origem: TP Nº 009/2022-TP/PMU. fund. legal: 
lei 8.666/93 Vig.: 08/09/2022 à 08/02/2023, Valor: r$ 864.532,19.

Protocolo: 852989
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo

esPÉcie: 5º Termo de aditivo de Prorrogação do prazo de vigência dos con-
tratos nº: 20209146. oriGEM: Tomada de Preço 9/2020-00031 coNTraTaN-
TE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará. coNTraTada: c M SErVicoS dE 
TErraPlENaGEM lTda. oBJETo: locação de equipamentos para recuperação 
de estradas rurais sendo as vicinais: km 160 norte (28 km), km 155 norte 
(20 km), km 150 Norte (10 km), km 190 Norte (43 km), km 165 Norte (34 
km). Km 155 sul (20 km), Km 150 Sul (13,60 km), km Zero (12,40 km), um 
total de 191 km, no município de Uruará/Pa, conforme convênio nº 063/2020 
- SETraN. ViGÊNcia: 01/10/2022 á 30/12/2022.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: Pregão Eletrônico 9/2022-00014-SrP; coNTraTo nº: 20229173 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará, através da da SE-
crETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS; Valor ToTal: r$ 251.211,00 
(duzentos e cinquenta e Um Mil e duzentos e onze reais); coNTraTo nº: 
20229374 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE; Valor ToTal: r$ 
177.950,00 (Setecentos e Setenta e Sete Mil e Novecentos e cinquenta re-
ais); coNTraTo nº: 20229375 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo; Valor ToTal: r$ 158.700,00 (cento e cinquenta e oito Mil e Se-
tecentos reais); coNTraTada: rodriGUES loBo coMErcio dE coMBUS-
TiVEiS EirEli. oBJETo: aquisição de combustível. ViGÊNcia: 12/09/2022 à 
30/12/2022.

Protocolo: 852990

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aVisos de LicitaÇÕes
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-059-PMVX 

oBJeto: locação de máquinas, veículos e equipamentos para a dlP; aBEr-
TUra: 28/09/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o 
Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoria-
doxingu.pa.gov.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede do 
departamento de Suprimentos e Serviços, situado na avenida Manoel félix de 
farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vi-
tória do Xingu/Pa, 14/09/2022. Joaquim dos santos Mendes - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-060-PMVX 
oBJeto: fornecimento de sinal de internet banda larga - link dedicado de 
internet - duplex; aBErTUra: 28/09/2022, às 09:00 horas. local P/ rE-
Tirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no en-
dereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e/ou www.licitanet.com.br e 
também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede do departamento de 
Suprimentos e Serviços, situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro 
centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 
14/09/2022. tales duan dos santos sales - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-061-FMs  
oBJeto: aquisição de tabletes; aBErTUra: 28/09/2022, às 09:00 horas. 
local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na ín-
tegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e/ou www.licita-
net.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede do departa-
mento de Suprimentos e Serviços, situado na avenida Manoel félix de farias 
s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do 
Xingu/Pa, 14/09/2022. cleonice da silva soares - Pregoeira.

Protocolo: 852991

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-056-PMVX 

Partes: coNTraTaNTE - MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (Prefeitura 
Municipal de Vitória do Xingu) - cNPJ: 34.887.935/0001-53: coNTraTado 
- carValHo coNSTrUÇÕES E coNSUlToria EirEli - cNPJ: 14.962.428/0001-
20, contrato nº. 20220546 no valor total de r$: 514.180,00; foNTE dE rEcUr-
SoS: 1.002, 3.3.90.39.00; ViGÊNcia: 13/09/2022 a 13/09/2023; oBJETo: lo-
cação de escavadeira hidráulica, conforme convênio nº. 71/2022-SEdaP; Vitória 
do Xingu/Pa: 13/09/2022 - Márcio Viana rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 852925

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-056-PMVX  

ata de reGistro de PreÇos Nº 20220545 do PreGÃo eLetrÔNico 
srP 9/2022-056-PMVX, para a contratação de empresa com o objetivo 
de formar o Sistema de registro de Preços para a locação de escavadeira 
hidráulica, conforme convênio nº. 71/2022-SEdaP, para contratações fu-
turas, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo 
i). EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do 
XiNGU (Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu) - cNPJ: 34.887.935/0001-
53 - EMPrESa: carValHo coNSTrUÇÕES E coNSUlToria EirEli - cNPJ: 
14.962.428/0001-20, valor registrado r$: 514.180,00, para o item: 01. Vali-
dade da ata é de 13/09/2022 a 13/09/2023. Vitória do Xingu/Pa, 13/09/2022 
- Márcio Viana rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 852922

.

.

ParticULares
.

o sr. GaBrieL aZeVedo LoPes
cPF: 358.491.518-00 

Torna público que requereu junto a SEMMa/Paragominas, lar para atividade 
agrosilvipastoril (criação de Bovinos) a ser realizada no Sitio alvorada, locali-
zado na Zona rural do Município de Paragominas-Pa.

Protocolo: 852926
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LiMa, irMÃos s/a - iNdÚstria e coMÉrcio
c.N.P.J. nº 04.893.970/0001-14

Nirc 15.300.010.705
aViso aos acioNistas

comunicamos aos senhores acionistas que se acham à disposição dos mes-
mos, na Sede da Sociedade, sita à avenida Senador lemos nº 247 salas 001, 
bairro do Umarizal, cEP 66.050-000, nesta cidade, os documentos de que 
trata o artigo 133, da lei nº 6.404 de 15/12/1976, referente ao ano de 2021.

asseMBLÉia GeraL ordiNÁria
coNVocaÇÃo

convocação dos senhores acionistas para assembleia Geral ordinária que 
realizará dia 14 de outubro de 2022, sendo 1º convocação às 16:00 (dezes-
seis) horas, 2º convocação as 16:30 (dezesseis e trinta) horas na sede ave-
nida Senador lemos nº 247 salas 001, bairro do Umarizal, cEP 66.050-000, 
nesta cidade, para deliberarem os seguintes: -
a) apreciação e julgamento das contas da diretoria, referentes ao ano de 2021:
b) Eleição dos Membros da diretoria para o exercício de 2023.
c) fixação dos honorários dos Membros da diretoria para o exercício de 2023.
d) o que ocorrer.

Belém, Pará, 13 de setembro de 2022
Maria do carMo LiMa MeNdes LoBato

diretora Presidente
c.P.f. nº 098.654.892-87

Protocolo: 852923

..

eMPresariaL
.

cÂMara MUNiciPaL de oriXiMiNÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

Homologado no dia 13/09/2022 e adjudicado no dia 13/09/2022 
Modalidade: PreGÃo Nº Pe-001-cMo/22 

objeto: aquisição de material de expediente, materiais de processamento 
de dados, materiais para áudio, vídeo e foto e outros materiais de consumo 
destinados a atender às necessidades da câmara de oriximiná. Vencedores: 
roSa dE SoUSa NoGUEira - ME, com o valor total de r$ 14.421,40 (quator-
ze mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta centavos); G da c SilVEi-
ra lTda 1.000,00 (um mil reais); c. dE o. BriTo - ME r$ 152.230,15 (cento 
e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta reais e quinze centavos); liciTa rio 
coMErcio dE MáQUiNaS E EQUiPaMENToS lTda, r$ 2.719,80 (dois mil, 
setecentos e dezenove reais e oitenta centavos); l. G. coUTo, 16.025,00 
(dezesseis mil, vinte e cinco reais); conforme mapa comparativo anexado aos 
autos. Homologo o Pregão Eletrônico na forma da lei nº 10.520/02 e suas 
alterações posteriores - MarceLo aUGUsto aNdrade sarUBBi - Presi-
dente da câmara Municipal de oriximiná.

oriXiMiNá - Pa, 13 de Setembro de 2022

eXtrato de coNtrato
oriGeM: PreGÃo Nº Pe-001-cMo/22

coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de oriXiMiNÁ
coNtrato Nº: 007/2022-cMo

coNtratada: rosa de soUsa NoGUeira - Me
oBJeto: aquisição de material de expediente, materiais de processamento 
de dados, materiais para áudio, vídeo e foto e outros materiais de consumo 
destinados a atender às necessidades da cÂMara de oriximiná
Valor ToTal: r$ 14.421,40 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e um reais 
e quarenta centavos)
ProGraMa de traBaLHo: Exercício 2022 atividade 0101.010310003.2.001 
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de 
r$ 4.201,40,  Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de r$ 8.380,00,  Subele-
mento 3.3.90.30.21, no valor de r$ 440,00,  Subelemento 3.3.90.30.29, no 
valor de r$ 1.400,00.

coNtrato Nº: 008/2022-cMo
coNtratada: G da c siLVeira Ltda

oBJeto: aquisição de material de processamento de dados, materiais para 
áudio, vídeo e foto e outros materiais de consumo destinados a atender às 
necessidades da cÂMara de oriximiná
Valor ToTal: r$ 1.000,00 (um mil reais)
ProGraMa de traBaLHo: Exercício 2022 atividade 0101.010310003.2.001 
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de 
r$ 1.000,00.

coNtrato Nº: 009/2022-cMo
coNtratada: c. de o. Brito - Me

oBJeto: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higieniza-
ção, material de expediente, materiais de processamento de dados, materiais 
para áudio, vídeo e foto e outros materiais de consumo destinados a atender 
às necessidades da cÂMara de oriximiná.
Valor ToTal: r$ 152.230,15 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta 
reais e quinze centavos)
ProGraMa de traBaLHo: Exercício 2022 atividade 0101.010310003.2.001 
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, Classificação econômi-
ca 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor 
de r$ 20.327,00,  Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de r$ 46.329,25,  
Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de r$ 29.085,40,  Subelemento 
3.3.90.30.21, no valor de r$ 1.495,50,  Subelemento 3.3.90.30.22, no valor 
de r$ 7.650,00,  Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de r$ 5.100,00,  Sube-

lemento 3.3.90.30.29, no valor de r$ 2.668,00,  Subelemento 3.3.90.30.99, 
no valor de r$ 16.703,00, Exercício 2022 atividade 0101.010310003.2.001 
Manutenção das Atividades da Camara Municipal, Classificação econô-
mica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 
4.4.90.52.33, no valor de r$ 22.872,00.

coNtrato Nº: 010/2022-cMo
coNtratada: Licita rio coMÉrcio de 

MÁQUiNas e eQUiPaMeNtos Ltda
oBJeto: aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados a aten-
der às necessidades da cÂMara de oriximiná.
Valor ToTal: r$ 2.719,80 (dois mil, setecentos e dezenove reais e oitenta centavos).
ProGraMa de traBaLHo: Exercício 2022 atividade 0101.010310003.2.001 
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de 
r$ 2.719,80.

coNtrato Nº: 011/2022-cMo
coNtratada: L. G. coUto

oBJeto: aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higieni-
zação, destinados a atender às necessidades da cÂMara de oriximiná.
Valor ToTal: r$ 16.025,00 (dezesseis mil, vinte e cinco reais)
ProGraMa de traBaLHo: Exercício 2022 atividade 0101.010310003.2.001 
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de 
r$ 5.280,00,  Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de r$ 10.745,00.
os contratos terão a ViGÊNcia de 13 de Setembro de 2022 a 31 de dezembro 
de 2022. daTa da aSSiNaTUra: 13 de Setembro de 2022.

Protocolo: 852968

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a licença 
de operação nº 13636/2022 para Sistema de distribuição oriximiná/Óbidos 
(linhas e subestações associadas), com tensão nominal 138 kV, Municípios de 
oriximiná e Óbidos, no Estado do Pará.

Protocolo: 852963

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S. a, torna público que requereu da 
Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a renovação 
da licença de operação para Sistema de distribuição Marajó i, tensão nominal 
138 kV, composto por linhas e subestações localizados nos Municípios de oeiras 
do Pará, Portel, Breves, Melgaço, curralinho e Bagre, no Estado do Pará.

Protocolo: 852966

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a licença de 
instalação e autorizações para a linha de distribuição denominada Tomé açu/
Seccionadora PPSa-cd, com tensão nominal 138 kV - localizada nos Municípios 
de Tomé açu, aurora do Pará e ipixuna do Pará, no Estado do Pará.

Protocolo: 852967

r. V. iNd. e coM. de Madeiras Ltda 
cNPJ: 17.891.627/0001-82 

localizada em cachoeira do Piriá, torna público que requereu junto a SEMMa, a 
licença de instalação (li) e a licença de operação (lo) para desdobro de Madei-
ra em Tora p/ Produção de Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

Protocolo: 852961

Gs coMÉrcio VareJista de GÁs GLP Ltda 
cNPJ n° 27.116.991/0006-33 

inscrição estadual n° 15.848.214-0 
localizada na avenida Brasília, 378, Bela Vista, Tucuruí-Pa, cEP 68.455-005, 
solicita junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa-Tucuruí) a li-
cença ambiental de operação para a atividade de comércio Varejista de Gás 
liquefeito de Petróleo (GlP).

Protocolo: 852962

PriMeiro terMo aditiVo 
do coNtrato Nº 021/2022-cMiP 

objeto: redução no valor do litro da gasolina; Valor unitário aditivado: r$-
5,48 o litro; início: 01.09.2022; contratada: dElPUPo & Moro coMBUSTi-
VEiS lTda, cNPJ: 18.592.080/0001-87; fundamento legais: cláUSUlaS 7 e 
8 do contrato original e na alínea “d” do inciso ii do caput c/c §5°, ambos do 
art. 65 da lei federal nº-8.666/93; ipixuna do Pará/Pa, 01.09.2022; FÁBio 
de aLMeida soUZa, Vereador Presidente.

Protocolo: 852957

carVoaria Meta Ltda 
cNPJ: 44.299.781/0001-32 

localizada a rod. Quilombolas Km 7, Marg Esquerda, alça Viária Km 5, S/N, Z. r. 
Moju - Pa, torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, a licença de operação 
(lo) para Produção de carvão Vegetal, sob processo nº 2022/21123.

Protocolo: 852959
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sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 032/2022
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de veículos automotores novos (0 km), tipo Pick Up, Mar-
ca Mitsubishi, Modelo l200 Triton e Van, para atender as necessidades do 
SESi-dr/Pa e SENai-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 03 de outubro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 15 de setembro de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 852948

terraForte adMiNistraÇÃo iMoBiLiÁria s/a
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de meio ambiente de Mari-
tuba-Pa a licença Prévia n° 015/2022 e a autorização de limpeza de área n° 
0077/2022, através do processo n° 0388/2022.

Protocolo: 852950

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo Nº005/2022-cMiP 
PreGÃo PreseNciaL nº PPsrP.005/2022-cPL-cMiP

objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço de agenciamento de viagens: cotação, re-
serva, emissão, cancelamento e reemissão de passagens aéreas nacionais, para 
atender as necessidades da câmara Municipal de ipixuna do Pará; fornecedora: 
Wc ViaGENS E TUriSMo EirEli - ME, cNPJ: 13.480.254/0001-04; Valor To-
tal: r$-50.000,00; Percentual de desconto sobre a dU: 100% (cem por cento); 
08.09.2022; FÁBio de aLMeida soUZa, Presidente da câmara.

Protocolo: 852953

eXtrato de coNtrato Nº 022/2022-cMiP 
PreGÃo PreseNciaL nº PPsrP.005/2022-cPL-cMiP 

objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada em prestação de serviço de agenciamento de viagens: cotação, reserva, 
emissão, cancelamento e reemissão de passagens aéreas nacionais, para aten-
der as necessidades da câmara Municipal de ipixuna do Pará; contratante: 
câmara Municipal de ipixuna do Pará; contratada: Wc ViaGENS E TUriSMo 
EirEli - ME, cNPJ: 13.480.254/0001-04; Valor Total: r$-25.000,00; Per-
centual de desconto sobre a dU: 100% (cem por cento); início da vigência: 
12.09.2022; fim da vigência: 31.12.2022; data da assinatura: 12.09.2022; 
FÁBio de aLMeida soUZa, Presidente da câmara.

Protocolo: 852954

coNdoMÍNio de coNstrUÇÃo ediFÍcio PHoeNiX - cceP
Torno público que recebi da Secretaria Municipal de Meio ambiente de San-
tarém - SEMMa, a licença Prévia, com validade até 13/06/2023, para a ati-
vidade de EdificaÇÃo MUlTifaMiliar VErTical, localizado na avenida rui 
barbosa, 337, centro, Santarém-Pará.

Protocolo: 852943

UNiÃo MiNeraÇÃo Ltda
cNPJ: 09.656.360/0001-10 

com empreendimento localizado em conceição do araguaia-Pará, processo 
32.620/22, torna público que requereu licenciamento ambiental junto a Se-
mas-Pará

Protocolo: 852945

aGro caNGaia arMaZeNs Ltda
cNPJ 36.940.852/0001-06 

localiZada Na  rod. Pa 150, KM 142, ViciNal 15, ZoNa rUral, TailÂN-
dia/Pa, SoliciTa rENoVaÇÃo da licENÇa dE oPEraÇÃo dE N° 001/2020 
À SEcTEMa/TailÂNdia.

Protocolo: 852946

reQUeriMeNto de LiceNÇa
a empresa r a deLPiNo de JesUs Ltda 

(ataKareJo - atacado, VareJo e distriBUiÇÃo) 
inscrita no cNPJ n° 11.550.448/0001-03 

localizada na rodovia Transamazônica - Tai, S/N, KM 181-Norte,Bairro Par-
que de Exposições, na cidade de Uruará-Pa. Torna público que rEQUErEU a 
SEMaS-Pa sob o protocolo n° 2022/0000028383 de 11/08/2022 a licença 
operação, para as atividades de TraNSPorTE rodoViário dE SUBSTÂN-
ciaS E ProdUToS PEriGoSoS.

Protocolo: 852938

tec aGro aGroFLorestaL Ltda 
cNPJ: 01.753.452/0001-07 

com endereço empresarial à raM ViciNal do faTUrao SN KM 23, 000, 
ZoNa rUral em itaituba/Pa e local da atividade situado na GlEBa arraial 
ii, MarGEM ESQUErda do rio TaPaJÓS, S/Nº, coMUNidadE UrUcUriTU-
Ba, ZoNa rUral, no município de aveiro/Pa torna público que rEcEBEU em 
18/11/2021 da Secretaria Municipal de Mineração e Meio ambiente - SEMMa/
aveiro, a licença de operação - (l.o) Nº 007/2021 para a atividade de raMPa 
dE acESSo, sob o protocolo Nº 001/2021na data de 01/09/21.

Protocolo: 852939

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 Extra-
ordinária 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 administra-
dores da Sociedade. curuça/Pa, 08 de setembro de 2022. adriano Maximi-
no Paludo - diretor; adroaldo antônio Paludo - diretor.

Protocolo: 852940

coNdoMÍNio de coNstrUÇÃo ediFÍcio PHoeNiX - cceP
Torno público que recebi da Secretaria Municipal de Meio ambiente de San-
tarém - SEMMa, a licença de instalação, com validade até 12/06/2025, para 
a atividade de EdificaÇÃo MUlTifaMiliar VErTical, localizado na avenida 
rui barbosa, 337, centro, Santarém-Pará.

Protocolo: 852941

a empresa aUto Posto BraGaNÇa coMÉrcio 
de deriVados de PetrÓLeo Ltda 

com cNPJ: 29.187.801/0002-70 
Torna público que requereu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE BraGaNÇa - SEMMa/Pa, a renovação da licença de operação - lo Nº 
034/2020, para exercer a atividade de coMÉrcio VarEJiSTa dE coMBUSTÍ-
VEiS Para VEÍcUloS aUToMoTorES. Situada na av Nazeazeno ferreira, S/
Nº, Bairro centro Município de BraGaNÇa/Pa.

Protocolo: 852931

GiLsoN raFaeL MaNZoLi casiNNi-Me
Pessoa jurídica de direito privado, cNPJ 18.659.436/0001-52, sitio na rodovia 
Pa 404, av. Martinho Monteiro, s/nº, ramal dos Madeireiros, torna público 
que recebeu da SEMMaT-Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo 
-Benevides, licença de operação nº 202200000036, válida até 02/09/2023.
ativ.: aProVEiTaMENTo dE aParaS dE MadEiraS.

Protocolo: 852932

terraPLeNa Ltda 
cNPJ nº 14.698.658/0001-23 

Torna público que recebeu da SEMMa - SEcrETaria MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE dE BElÉM, a licença de operação Nº 239/2022 com validade em 
16.08.2026 para a atividade relativa à canteiro de obras com instalações 
administrativas, localizado na Estrada da Maracacuera s/n° distrito industrial 
de icoaraci, Belém-Pa.

Protocolo: 852928

a empresa aUto Posto BraGaNÇa coMÉrcio 
de deriVados de PetrÓLeo Ltda 

com cNPJ: 29.187.801/0001-90 
Torna público que requereu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE BraGaNÇa - SEMMa/Pa, a renovação da licença de operação - lo Nº 
033/2020, para exercer a atividade de coMÉrcio VarEJiSTa dE coMBUS-
TÍVEiS Para VEÍcUloS aUToMoTorES. Situada na av Polidório coelho, Nº 
521, Bairro Taíra Município de BraGaNÇa/Pa.

Protocolo: 852929

a GoNÇaLVes & dias Ltda  
LoJa de coNVeNiÊNcia serra doUrada 

Pessoa jurídica de direito privado, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 07.868.912/0011-
09 com sede na Trav. Pedro Gomes, anexo ao Posto Serra dourada, S/N, bairro 
centro - altamira/Pa, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
ambiente de altamira/Pa - SEMMa, a licença operacional para atividade de co-
mércio Varejista de Mercadorias em lojas de conveniência nº 202200000276 
com validade até 04/09/2024.

Protocolo: 852935

reQUeriMeNto de LiceNÇa
a empresa G s traNsPortes Ltda (G s traNsPortes) 

inscrita no cNPJ n° 45.487.364/0001-86 
localizada na avenida alacid Nunes, n° 1056, anexo B, Bairro: Sudam i, 
na cidade de altamira-Pa. Torna público que rEQUErEU a SEMaS-Pa sob 
o protocolo n° 2022/0000029688 de 22/08/2022 a licença operação, para 
as atividades de TraNSPorTE rodoViário dE SUBSTÂNciaS E ProdUToS 
PEriGoSoS.

Protocolo: 852936
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